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A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

INTRODUÇÃO. A carência de atividades educativas participativas e dialogadas 

direcionadas às gestantes e puérperas soropositivas por parte dos profissionais de 

saúde aliada a falhas quanto ao conhecimento das mesmas referentes ao Vírus da 

Imunodeficiência humana (HIV) repercutem negativamente na vulnerabilidade do 

binômio mãe-filho. A maioria das mulheres só fica ciente que são soropositivas 

quando inicia o pré-natal. Contudo, estudos mostram que a educação em saúde é 

meio eficaz para a profilaxia da transmissão vertical (TV). OBJETIVO: Relatar a 

vivência de uma das autoras sobre transmissão vertical do HIV e o posicionamento 

do grupo sobre a conduta do enfermeiro nesta abordagem, a partir de uma 

discussão em sala de aula. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo qualitativo 

descritivo, elaborado através de um relato de experiência vivida durante o ensino 

teórico da disciplina do Processo da Saúde da Mulher, do quinto semestre do curso 

Bacharelado de Enfermagem, ministrado em uma instituição do Ensino Superior da 

zona sul de São Paulo. Esta vivência se deu em um trabalho desenvolvido e 

apresentado em sala de aula, usando slides, vídeos e matérias preventivos e 

explicativos, distribuídos no período de março de 2017, supervisionado pela docente 

responsável pela disciplina, que enfatizou a questão da ética e vínculo do enfermeiro 

para com o cliente. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Para abordagem dos alunos em 

sala de aula, distribuímos folders e preservativos, com o intuito de estimular a 

prevenção, pois este trabalho foi apresentado na época de Carnaval, onde o índice 

de transmissão é o mais alto em todo o Brasil. CONCLUSÃO. A ação educativa 

ampliou os conhecimentos, aprendizado do grupo e a importância do enfermeiro 

como educador para orientar as mulheres que atualmente com a profilaxia correta e 

um pré-natal iniciado desde o inicio da gestação possibilita a elas serem mães e não 

ter medo de contaminarem seus bebês. Destaca-se o profissional de Enfermagem, 

pois tem sua formação pautada em uma atenção humanística, que considera não só 

as questões biológicas em sua assistência, mas também a orientação, o apoio 

emocional e o acompanhamento psicológico dessas pacientes e famílias. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Transmissão vertical, síndrome da imunodeficiência, papel do 
enfermeiro.  
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INTRODUÇÃO 

  A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) é uma doença crônica 

infecciosa, causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Os primeiros 

casos de AIDS no Brasil ocorreram na década de 80, considerados uma epidemia 

que se alastrou, tornando-se um problema de saúde pública (CECHIM, PERDOMINI, 

QUARESMA, 2007). 

  Acreditava-se que essa contaminação ocorria, apenas, em homossexuais, 

prostitutas, dependentes químicos e hemofílicos, que eram chamados de grupo de 

risco. Porém, a contaminação atingiu outros grupos, mulheres de 20 a 34 anos. Essa 

faixa etária de mulheres contaminadas tornou-se preocupante, pois se encontram 

em idades férteis ocasionando um aumento de transmissão vertical da mãe para o 

recém-nascido (SCHERER, BORENSTEIN, PADILHA, 2009).   

  Exames de T-CD4+ e Carga Viral devem ser solicitado com brevidade, pois 

os mesmos serão fundamentais para a decisão quanto ao esquema profilático ou 

terapêutico a ser adotado (BRASIL, 2007).  

 Vários fatores de risco estão associados aos mecanismos de transmissão do 

HIV, podendo ser classificados em três vias: sexual, sanguínea e vertical. O vírus 

HIV é também transmitido da mãe para o concepto durante a gestação (por via 

transplacentária), trabalho de parto e parto, pelo contato com o sangue ou pelo leite 

materno (BATISTA, 2003; UNAIDS, 2010; NEME, 2006). 

 No Brasil, no período de 2000 até junho de 2015, foram notificadas 99.804 

gestantes infectadas pelo HIV. Verificou-se que 39,8% das gestantes residiam na 

região Sudeste, seguida pelas regiões Sul (30,8%), Nordeste (16,2%), Norte (7,4%) 

e Centro-Oeste (5,7%). Em 2015, foram identificadas 7.901 gestantes no Brasil, 

sendo 31,9% na região Sudeste, 29,6% no Sul, 20,9% no Nordeste, 11,8% no Norte 

e 5,8% no Centro-Oeste (BRASIL, 2015). 

  O Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST) e SIDA, determina como intervenções para a 

prevenção da transmissão vertical do HIV o uso de antirretrovirais a partir da 14ª 

semana de gestação, com possibilidade de indicação de Zidovudina (AZT) ou 

terapia antirretroviral tríplice; utilização de AZT injetável durante o trabalho de parto 

e parto; realização de parto cesáreo eletivo em gestantes com cargas virais 

elevadas ou desconhecidas, ou por indicação obstétrica; AZT oral para o recém-

nascido exposto, do nascimento até 42 dias de vida e inibição de lactação associada 
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ao fornecimento de fórmula infantil até os seis meses de idade (BRASIL, 2007). 

 Avalia-se a forma que acontecerá o parto de acordo com a carga viral da 

mãe: cargas virais elevadas são indicativas de cesariana, e cargas virais baixas 

indicam a possibilidade do parto normal. Em gestantes HIV positivas usa-se a 

quimioprofilaxia com AZT injetável. No momento do parto é administrada a 

zidovudina por via intravenosa durante todo o trabalho de parto e parto, até a 

ligadura do cordão umbilical. No recém-nascido, deve-se administrar zidovudina 

solução oral nas primeiras 8 horas após o nascimento, devendo ser mantido durante 

as primeiras seis semanas de vida (42 dias) (PENNA et al., 2010).   

 Considerando a feminilização da epidemia, o Ministério da Saúde recomenda 

a realização do teste anti-HIV, com aconselhamento e com consentimento, para 

todas as gestantes, na primeira consulta pré-natal. Determina ainda, que, sempre 

que possível, a sorologia para HIV seja repetida, no início do terceiro trimestre, 

visando à saúde materno-infantil, com ênfase na prevenção da transmissão vertical 

para o recém-nascido. Quando a testagem não é realizada, durante o pré-natal, a 

mesma deve ocorrer, no momento do parto, por meio do teste rápido (BRASIL, 

2007). 

  Ao receber o diagnóstico de infecção pelo HIV, durante a gestação, a 

paciente deverá ser encaminhada para o Centro de Testagem e Aconselhamento e 

ao Serviço de Assistência Especializado (SAE), que fará o seu acompanhamento 

clínico como portadora do HIV (BRASIL, 2007).   

  A efetividade da prevenção da transmissão vertical está no aconselhamento, 

desta forma, o profissional da área da saúde envolvido no cuidado das gestantes 

deve proceder com todo zelo e abstendo-se de julgamentos, discriminação e 

preconceito (PENNA et al., 2010).  

  A não-amamentação é um fato que frustra as expectativas das gestantes, no 

seu papel de mãe idealizado. Elas sofrem, sentem culpa e impotência e seus sonhos 

são desfeitos. Aliado a isso, ainda precisam lidar com o preconceito e discriminação 

da sociedade. Por outro lado, não amamentar permite à mãe a chance de ser 

perdoada e aceita pela sociedade, pois se pode entender que ela fez de tudo para 

poupar seu bebê da infecção (MOURA; KIMURA; PRAÇA, 2010).    

  A geração de dados epidemiológicos locais sobre essa população torna-se de 

grande valor para o planejamento futuro da assistência às gestantes soropositivas 

para o HIV, a fim de minimizar o risco de transmissão vertical e reduzir os desfechos 
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pós-natais desfavoráveis, envolvendo as crianças expostas (KONOPKA et al., 2010) 

 A partir daquele momento, suas vidas mudam de tal maneira que tudo parece 

desmoronar, pois no primeiro momento elas pensam que vão morrer, como foi 

contaminada e como não passar para o bebê. O estudo envolvendo a enfermagem 

sugere novas temáticas para ajudar essas gestantes, com auxílio na revelação do 

diagnóstico aos familiares, as orientações recebidas na unidade básica de saúde e a 

adesão das recomendações para a profilaxia da transmissão vertical do vírus 

(ARAUJO; SILVEIRA; MELO, 2008).   

  A sorologia HIV positiva é um impacto tanto para o enfermeiro quanto para a 

gestante. Para as gestantes, o HIV traz consigo, na maioria dos casos, um 

sentimento de desespero, decorrente, principalmente, do sentimento de impotência 

e perda associado a uma “sentença” de morte. Também podem estar presentes 

sentimentos como o inconformismo, indignação, remorso, tristeza até indiferença, 

pois muitas mulheres não se percebiam vulneráveis ao HIV (MOURA, KIMURA, 

PRAÇA, 2010).   

  A maior angústia vivenciada pela gestante, no entanto, é o medo de transmitir 

o vírus HIV para o bebê, pois ao visualizarem a possibilidade do filho tornar-se 

soropositivo, preocupam-se com o fato da criança sofrer discriminação e 

preconceito, além do sofrimento agregado à condição da própria doença 

(SCHERER, BORENSTEIN, PADILHA, 2009; CECHIN, PERDOMINI, QUARESMA, 

2007; ARAÚJO, SILVEIRA, MELO, 2008)   

  O pré-natal é uma época de preparação física e psicológica para as 

gestantes. O parto e a maternidade são os momentos de intenso aprendizado e uma 

oportunidade para os profissionais de saúde desenvolverem ações educativas no 

ciclo grávido-puerperal  (RIOS, 2007; PENNA et al, 2010).  

  Muitas gestantes não tem com quem compartilhar seus problemas, e então, 

cabe ao enfermeiro prestar apoio emocional necessário e contar com outros 

membros da equipe de saúde para desenvolver um aconselhamento pautado 

efetivamente no diálogo, na escuta, na empatia, na confiança e no acolhimento. 

Aliado a isso, devem conhecer como as gestantes HIV soropositivas percebem a 

geração de um filho com risco para a infecção (CECHIN, PERDOMINI, QUARESMA, 

2007; ARAÚJO et al., 2008; PENNA, 2010).     

  Acredita-se que o enfermeiro, pela sua formação acadêmica, esteja 

capacitado para atuar nessa função de educador e cuidador. Reconhecer que as 
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gestantes HIV positivas, estão mais susceptíveis ao preconceito e discriminação 

social, e desenvolver um olhar humanizado ao cuidado (ARAÚJO et al., 2008). 

 Assim, escolhemos esse tema para conhecer e fazer conhecer mais sobre a 

mulher com HIV, na vivência gestacional, para que a enfermagem também possa 

interpretar seus medos e ansiedade, ajudando-as para o pré-natal, parto e pós-parto 

de maneira segura e adequada.   

   

OBJETIVO  

  Relatar a vivência de uma das autoras sobre transmissão vertical do HIV e o 

posicionamento do grupo sobre a conduta do enfermeiro nesta abordagem, a partir 

de uma discussão em sala de aula. 

 

METODOLOGIA 

 Trata-se de um estudo qualitativo descritivo, vivenciado durante o Ensino 

Teórico da Disciplina do Processo da Saúde da Mulher, do 5º semestre do curso 

Bacharelado de Enfermagem, ministrado em uma instituição do Ensino Superior da 

zona sul de São Paulo. A docente solicitou aos alunos a preparação de uma 

abordagem preventiva da transmissão do HIV, sob diversos aspectos.  

  Os trabalhos foram desenvolvidos e apresentados em sala de aula, usando 

slides, vídeos e materiais explicativos, no período de março de 2017, supervisionado 

pela docente responsável pela disciplina, que enfatizou a questão da ética e vínculo 

do enfermeiro para com o cliente.   

  Os procedimentos citados em nosso trabalho foram: contaminação na 

gravidez, orientação no pré-natal, orientação sobre o parto, como administrar as 

medicações, prevenção para o feto e risco para o RN, acompanhamento do mesmo 

no pós-parto e orientação da amamentação. Na abordagem com os alunos de sala 

de aula, distribuímos folders e preservativos, com o intuito de estimular a prevenção, 

pois este trabalho foi apresentado na época de Carnaval, onde o índice de 

transmissão é o mais alto em todo o Brasil.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  A partir de uma experiência vivida por uma das alunas, decidimos produzir um 

seminário para a disciplina, que pudesse esclarecer aos nossos colegas acerca da 
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importância da conscientização da mulher portadora de HIV quanto à prevenção da 

transmissão vertical do vírus. 

  A aluna teve contato com uma mulher HIV positivo, que disseminava o vírus 

conscientemente, e além de ser uma paciente que não aderia ao tratamento, era 

agressiva, e sempre que a equipe multidisciplinar ia à sua casa, ao ser confrontada 

sobre o porquê da mesma estar disseminando o vírus, ficava mais agressiva. A 

enfermeira da equipe se deparou com uma situação em que a ética limitava a 

tomada de alguma atitude com o caso, tendo até mesmo procurado as esferas 

maiores da Organização de Saúde para intervir, mas a ética neste caso só permitiu 

intentar a conscientização da paciente sobre o mal que ela estava causando ao 

próximo. 

  Durante este processo, a paciente ficou gestante, e desta forma, a 

intervenção teve que ser mais intensa, mas a mesma mudou da área abrangida e foi 

para outro estado com o companheiro, pai de seu filho. Lá, a paciente realizou o pré-

natal normalmente, onde foi orientada sobre o tratamento de profilaxia da TV, 

seguindo todo o tratamento. Mas seu companheiro, ao fazer o pré-natal do homem, 

descobriu que a mesma possuía o vírus e que transmitiu para ele, e acabou 

agredindo sua parceira por várias vezes, deixando-a sozinha e saindo de casa. Após 

o parto, a criança nasceu não contaminada (sem o vírus). A mãe foi orientada a não 

amamentar para assegurar a saúde de seu filho. 

 O grupo, impactado com a situação, decidiu tratar deste tema para a 

produção do seminário e assistiu a vídeos sobre o atendimento a estes pacientes. 

 

O conhecimento sobre uma enfermidade é de suma importância para 

fortalecer e subsidiar o cumprimento das medidas de prevenção. No tocante à 

prevenção da TV do HIV, o fato de as gestantes terem conhecimentos relacionados 

ao assunto pode evitar a contaminação de seus filhos e, com certeza, impedir 

futuros casos de infecção pelo HIV (LEAL, ROESE, SOUSA, 2012).   

 

 A aula sobre HIV na gestação foi importante na decisão deste tema, 

pois pude entender a importância do conhecimento, para prevenção e 

transmissão da doença (Acadêmico 2). 
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 A descoberta da doença não é uma fase fácil para a gestante. No nosso caso, 

a mulher já sabia ser HIV positiva, e neste caso, a descoberta foi a gestação. Para o 

profissional que irá orientar a paciente, é uma tarefa difícil saber até onde pode 

interferir, para que a mãe siga o tratamento de profilaxia da TV. Nesta fase, os 

profissionais precisam ter muita sensibilidade para compreender o impacto 

vivenciado por essas mulheres, em ser gestante e estar infectada pelo vírus do HIV 

(ARAÚJO et al., 2008). Esse aspecto foi percebido quando é mencionado: 

 

 A apresentação do trabalho referente ao HIV vertical foi uma experiência 

vivenciada e compartilhada em grupo, colegas de sala e professora 

responsável da disciplina, e foi um assunto polêmico, pois foi bastante 

questionado sobre a ética, como o profissional deve agir nestes casos. O 

trabalho me trouxe experiências de como encarar esses tipos de problemas, 

ter uma visão mais ampla e atenciosa em questão de lidar com a vida, com o 

ser humano, respeito e compreensão (Acadêmico 3). 

 

O que chamou minha atenção foi o receio das mulheres ao descobrirem a 

doença, e essa aula foi muito importante, pois os colegas de sala também 

participaram das discussões, trazendo suas dúvidas, e naquele momento 

pudemos esclarecer com a professora da disciplina e aprender um pouco 

mais sobre a transmissão vertical e o papel do enfermeiro na orientação 

dessas mulheres no momento mais difícil que é o diagnóstico (Acadêmico 4).  

 

O enfermeiro, como membro da equipe multidisciplinar, desempenha um 

papel fundamental na promoção de cuidados paliativos para o paciente com 

HIV/Aids - o de minimizar o seu sofrimento e lhe favorecer uma melhor qualidade de 

vida e aos seus familiares, respaldados na filosofia desses cuidados e em princípios 

éticos. Esses princípios fundamentam a prática dos cuidados paliativos e valorizam 

a autonomia do paciente como um dos pontos basilares à busca da excelência dos 

cuidados prestados pela Enfermagem. Acrescentam que os mencionados princípios 

inserem-se em um dos principais fundamentos da Bioética: o respeito à dignidade 

humana (WITTMANN-VIEIRA, GOLDIM, 2012).   
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Apesar da gravidade da doença e do alto poder infectante do vírus, é 

possível, através do tratamento profilático, evitar a transmissão vertical. Esse fato foi 

surpreendente para o grupo: 

 

Mas o interessante dessa história foi que, com a profilaxia correta, a criança 

nasceu sem o vírus, o que prova que o pré-natal realizado corretamente e 

com a profilaxia sendo administradas, mulheres com HIV podem ser mães 

iguais a qualquer mulher (Acadêmico 1). 

 

  

 

CONCLUSÃO 

  A ação educativa ampliou os conhecimentos, aprendizado do grupo e a 

importância do enfermeiro como educador para orientar as mulheres que atualmente 

com a profilaxia correta e um pré-natal iniciado desde o inicio da gestação possibilita 

a elas serem mães e não ter medo de contaminarem seus bebês. 

As intervenções da equipe de saúde fornecem às mulheres o conhecimento para 

dissipar a informação sobre a transmissão do HIV e como as ferramentas de 

autodefesa e as intervenções podem ajudá-las a lidar melhor com os desafios de 

viver com HIV na sociedade, sendo, desse modo, crucial que os profissionais de 

saúde sejam treinados para o aconselhamento. Isso irá incentivar os homens a 

serem testados, bem como apoiar suas parceiras quando elas são diagnosticadas 

como soropositivas.   

Para isso, destaca-se a profissional enfermeira, pois tem sua formação pautada em 

uma atenção humanística, que considera não só as questões biológicas em sua 

assistência, mas também a orientação, o apoio emocional e o acompanhamento 

psicológico dessas pacientes e famílias. 
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