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1. RESUMO 

 

Introdução: Devido milhões de gestações que ocorrem, o profissional enfermeiro, 

se torna cada vez independente para humanização da assistência de pré-natal, 

realizando o acolhimento e aconselhamento como medidas eficazes na prevenção 

da transmissão vertical do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), estabelecidos 

pelo Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento do Ministério da Saúde.  

Objetivo: Identificar o conhecimento cientifico produzido a respeito das ações de 

enfermagem na prevenção da transmissão vertical do HIV. Metodologia: Estudo de 

revisão integrativa da literatura, onde foi levantado textos nas bases de dados da 

BVS, publicados em português, inglês e espanhol produzido no Brasil, com textos 

completos disponíveis online. Resultados Parciais: Foram pesquisados 25 artigos, 

porém apenas 12 respondiam aos objetivos e questão norteadora. É de suma 

importância a prática do acolhimento e aconselhamento para gestantes com 

diagnóstico HIV positivo. O enfermeiro pode oferecer informações, permitindo a 

mulher a tomada de decisão consciente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A incidência da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV) 

continua elevada no mundo. Desde o surgimento da doença na década de 80 até os 

dias atuais, tem apresentado modificações importantes, tanto na forma de 

transmissão quanto no perfil dos portadores, portanto aumentou a exposição entre 

heterossexuais e elevação do número de mulheres infectadas que, em sua maioria, 

encontrava-se em idade reprodutiva. (CARVALHO, et al., 2013; VAZ, BARROS, 

2000). Existe hoje no mundo cerca de 23 milhões de pessoas infectadas pelo HIV, 

das quais aproximadamente 40% são mulheres, caracterizando o que foi 

denominado de feminilização da epidemia. Como conseqüência, ocorreu um 

aumento de casos de HIV em crianças, ocasionado especialmente pela transmissão 

vertical (TV), ou seja, a transmissão do vírus da mãe para o bebê durante a 

gestação, o parto ou aleitamento materno. (ARAUJO; FARIAS; RODRIGUES, 2006) 

O vírus do HIV causa diversas complicações durante o decorrer da gestação, 

entre eles: abortamentos, baixo peso ao nascer, trabalho de parto prematuro, 

associado a outros fatores que prejudicam o desenvolvimento da gestação, como o 



uso de drogas ilícitas, a presença de outras infecções associadas e a desnutrição. O 

exato momento da transmissão vertical não é conhecido, estudos apontam que a 

transmissão pode ocorrer durante a gestação, parto ou pós-parto, ou seja, nos 

seguintes momentos: pelo aleitamento materno, pela exposição muco cutânea da 

criança ao sangue ou secreção cérvico vaginal materna, portanto o final da gestação 

os riscos são maiores. Foi detectado o vírus no líquido amniótico, tecidos fetais e 

placenta, assim comprovando a transmissão perinatal intra-útero, e uma forma de 

prevenção no caso é a não realização do parto natural ou outras medidas. (VAZ; 

BARROS, 2000) 

 

3. OBJETIVO 

  

 Identificar o conhecimento cientifico produzido a respeito das ações de 

enfermagem na prevenção da transmissão vertical do HIV. 

 

4. METODOLOGIA 

       

Optou-se pelo método da revisão integrativa da literatura, que é uma 

estratégia utilizada para identificar as evidências, fundamentando a prática de saúde 

nas diferentes especialidades. Elaborou-se a seguinte questão norteadora para 

revisão: Qual a assistência prestada por enfermeiros na prevenção da transmissão 

vertical do vírus HIV? 

 Para a seleção dos textos foi feito um levantamento na internet, utilizando as 

bases de dados da BVS (Biblioteca Virtual de Saúde). A busca foi efetuada 

utilizando as seguintes palavras-chaves: gestante, teste anti-HIV, enfermagem, DST, 

transmissão vertical de doença infecciosa, enfermagem obstétrica, HIV, AIDS, 

cuidado pré-natal, pré-natal, teoria de enfermagem, atenção primária à saúde, 

consulta de enfermagem, gravidez, serviços de saúde, enfermagem, saúde das 

mulheres os descritores usados foram cuidado pré-natal, enfermagem, avaliação, 

pré-natal, gravidez, enfermagem obstétrica, gestantes. 

 Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com 

textos completos disponíveis online. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 



 

 A presente revisão analisou 25 artigos científicos que atenderam os critérios 

de inclusão previamente estabelecidos. Foi desenvolvido um formulário de coleta de 

dados que permitiu a obtenção de informações de identificação do texto – título, 

nome do período onde o estudo foi publicado, ano de publicação, objetivos do 

estudo, delineamento de pesquisa, principais conclusões e temática abordada. 

 Para eliminar possível viés, todos os autores do presente manuscrito 

participaram do preenchimento do formulário, buscando um consenso de opiniões. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Após a análise dos textos os mesmos foram agrupados nas seguintes 

categorias temáticas: 

 

1) a necessidade da consulta de enfermagem no Pré Natal 

2) despreparo dos Profissionais de saúde na assistência do pré-natal 

3) sentimento das gestantes frente à assistência de Enfermagem no pré-natal e na 

realização da sorologia 

4) ações de enfermagem na realização do acolhimento e aconselhamento 

5) ações de enfermagem na prevenção da transmissão vertical do HIV no pré-natal 
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