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RESUMO.  

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é a infecção do sistema 

imunológico pelo retrovírus HIV, associada a três vias principais de transmissão: 

sexual, sanguínea e vertical.  Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão 

integrativa da literatura sobre gestantes soropositivas e a atuação do enfermeiro em 

sua assistência, com respeito à ocorrência do contágio por transmissão vertical. O 

presente estudo trata-se de uma revisão da literatura do tipo integrativa, a busca de 

artigos foi realizada através de uma pesquisa nas bases de dados científicas: 

Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de 

Dados de Enfermagem (BDENF), e na Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

onde foram utilizados os seguintes descritores em Ciências da Saúde (DECS): HIV, 

gestação,  transmissão vertical e enfermagem. No total, foram obtidos 48 artigos. A 

aplicação dos critérios de inclusão reduziu esta amostra a 23 trabalhos que, ao 

serem submetidos aos critérios de exclusão, resultaram em 10 artigos. Com isso, 

pretende-se entender a transmissão vertical, e apresentar ações de enfermagem 

para evitar o contágio e dar o suporte necessário para a gestante portadora de HIV. 

Palavras chave: HIV; gestação; transmissão vertical; Enfermagem. 

 
INTRODUÇÃO. O vírus da imunodeficiência humano (HIV) é um retrovírus que 

ataca o sistema imunológico, especialmente os linfócitos TCD4+, responsáveis por 

defender o organismo de doenças infecciosas. A infecção pelo HIV leva à síndrome 

da imunodeficiência adquirida (AIDS ou SIDA), uma doença de caráter pandêmico 

ainda sem cura determinada, em que ocorre grave disfunção do sistema 

imunológico, deixando o organismo vulnerável a qualquer tipo de infecção 

(VERONESI; FOCACCIA, 2005). 

A infecção pelo HIV na população feminina representa 35% dos casos 

registrados no Brasil, desde 1980 até junho 2015, com destaque para faixa etária 

entre 25 e 39 anos. O fato de as mulheres transmitirem o vírus também pela via 

vertical expõe outra população ao risco: os bebês (BRASIL, 2015).  

O Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST/AIDS) 

preconiza que o exame anti-HIV em gestantes seja feito com o aconselhamento, 

esclarecimento e orientação por parte do profissional que está solicitando o exame e 



o consentimento prévio da gestante, chamado de aconselhamento pré-teste. Com o 

resultado em mãos, o profissional de saúde deve fornecer amparo técnico e 

emocional em caso de resultado positivo, e em caso negativo, esclarecer a 

necessidade de repetição do mesmo no terceiro trimestre, este agora chamado de 

aconselhamento pós-teste (CARNEIRO; COELHO, 2010). O Ministério da Saúde do 

Brasil, em 2015, preconizou um conjunto de medidas a serem realizadas no pré-

natal, tais como o uso de antirretrovirais a partir da 14ª semana de gestação, a 

utilização de zidovudina injetável durante o trabalho de parto, a realização do parto 

cesário quando indicado, o uso de antirretroviral oral para o recém-nascido exposto, 

do nascimento até o 42° dia de vida, e a inibição de lactação associada ao 

fornecimento de formula infantil até os seis meses de idade (CUNHA; GALVÃO; 

LIMA, 2014). 

Neste contexto assistencial, a equipe de enfermagem tem grande 

importância na orientação das puérperas, já que estas possuem necessidades 

diferenciadas, que devem ser bem compreendidas pela equipe de enfermagem, 

fazendo com que estas mulheres possam ser acolhidas e tratadas adequadamente 

(ARAUJO; SIGNES; ZAMPIERI, 2012).  

 
OBJETIVO. Este estudo tem como objetivo analisar, na literatura científica, a 

ocorrência da transmissão vertical do HIV na gestação, e o papel do enfermeiro no 

processo de assistência à gestante soropositiva. 

 
METODOLOGIA. A presente pesquisa foi realizada através de um estudo de revisão 

bibliográfica, do tipo integrativa. Esta metodologia tem como propósito inicial obter 

informações de um determinado fenômeno baseando-se em estudos já realizados. 

Segue padrões de rigor metodológico e possui clareza na apresentação dos 

resultados, instigando o leitor a identificar as características reais dos estudos 

incluídos na revisão de literatura (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

 
DESENVOLVIMENTO. Este tema foi escolhido devido à vivência de um dos 

integrantes do grupo com uma gestante soropositiva, o que apontou a necessidade 

de levantar uma análise sobre experiências das gestantes com relação à 

transmissão vertical. Desse modo, foi analisado na literatura científica a ocorrência 

da transmissão vertical do HIV na gestação e a assistência de enfermagem nesse 

processo para com as gestantes, de onde surgiu a seguinte pergunta norteadora: 



Como se dá a transmissão vertical do HIV na gestação e o cuidado de enfermagem 

nesse processo de assistência à gestante soropositiva? A busca de artigos foi 

realizada através de uma pesquisa nas bases de dados científicas: Literatura Latino 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF), e na Scientific Electronic Library Online (SciELO), onde 

foram utilizados os seguintes descritores em Ciências da Saúde (DECS): HIV, 

gestação,  transmissão vertical e enfermagem. 

 
RESULTADOS PRELIMINARES. O quadro abaixo apresenta os resultados obtidos 

a partir da busca realizada nas bases de dados BDENF e LILACS, e na biblioteca 

virtual SciELO. 

 

Quadro1. Resultados das buscas realizadas nas bases de dados, utilizando-se os 

termos descritores selecionados. 

Descritores SCIELO LILACS BDENF 

HIV  7977 12746 785 

HIV AND Gestação 114 810 103 

HIV AND Gestação AND Transmissão vertical 50 358 45 

HIV AND Gestação AND Transmissão vertical AND 
Enfermagem 

6 23 19 

Fonte: autoria própria. 

No total, foram obtidos 48 artigos. A aplicação dos critérios de inclusão 

reduziu esta amostra a 23 trabalhos que, ao serem submetidos aos critérios de 

exclusão, resultaram em 10 artigos que foram utilizados para a elaboração dos 

seguintes eixos temáticos da discussão: “Cuidados e atenção à puérpera 

soropositiva” e “Intervenções de Enfermagem na prevenção à transmissão vertical 

do HIV”. A discussão destes resultados pretende oferecer maiores esclarecimentos 

aos profissionais de Enfermagem no trato à gestante soropositiva, diminuindo sua 

ansiedade, e fornecendo subsídios para a adequação dos procedimentos utilizados 

na prevenção da transmissão vertical do HIV. 
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