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RESUMO 

 

O leite materno é o alimento adequado para os bebês nos primeiros meses de vida, 
não só do ponto de vista nutritivo e imunológico mais também no plano psicológico. 
O desmame é o processo pelo qual o bebê deixa de se alimentar através do 
aleitamento materno e passa a receber todos os nutrientes de que precisa através 
de outros alimentos. Esse desmame pode acontecer por diversos motivos, 
principalmente em casos de doenças transmissíveis, como HIV. Objetivo: Conhecer 
a percepção da puérpera portadora de HIV em situação de desmame. Métodos: 
Este estudo foi baseado no tipo de pesquisa de campo, do tipo descritiva e com 
análise de conteúdo, usando como técnica de tratamento de dados em pesquisas 
qualitativas, tendo como fundamentação a visão de Bardin. A coleta desenvolveu-se 
no período de 01 a 31/10/2017 através de uma entrevista semi-estruturada. Por 
meio da análise do conteúdo entrevistado houve a divisão através de categorias, as 
quais foram: “Perfil sócio demográfico das puérperas do estudo”; “Percepção das 
puérperas sobre os sentimentos após o diagnóstico de HIV”; “Percepção das 
puérperas sobre o acolhimento e sentimentos diante da impossibilidade de 
amamentar”; “Percepção das puérperas sobre as orientações, cuidados e a 
assistência dos profissionais de saúde durante o processo de desmame ao binômio”. 
Resultados: A categorização proporcionou uma melhor associação das narrativas 
em junção com a literatura referente à temática, se tendo a evidência da percepção 
das puérperas frente a problemática. Conclusão: As falas das puérperas 
evidenciaram que a sua percepção diante na impossibilidade de amamentar seus 
filhos trazem inúmeros sentimentos negativos e tristes, visto que, demonstram em 
suas falas por meio de palavras desencorajadas e desmotivadoras.  
          
 
PALAVRAS-CHAVE: Vírus da Imunodeficiência Humana. Obstetrícia. Puerpério, 

enfermagem. 

 

ABSTRACT 

 
Breastmilk is the adequate food for babies in the first months of life, not only 
nutritional and immunological point of view but also psychologically. Weaning is the 
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process whereby the baby stops feeding through breastfeeding and begins to receive 
all the nutrients he or she needs through other foods. This weaning can happen for 
several reasons, especially in cases of communicable diseases, such as HIV. 
Objective: to know the perception of puerperal HIV carrier in weaning situation. 
Methods: This study was based on the type of field research, descriptive type and 
with content analysis, using as a data treatment technique in qualitative research, 
based on Bardin's view. The collection was developed in the period from 01 to 
10/31/2017 through a semi-structured interview. Through the analysis of the 
interviewed content, the division was divided into categories, which were: "Socio-
demographic profile of postpartum women in the study"; "Perception of puerperae on 
feelings after HIV diagnosis"; "Perception of puerperae about the reception and 
feelings about the impossibility of breastfeeding"; "Perception of puerperae on the 
orientation, care and assistance of health professionals during the weaning process". 
Results: The categorization provided a better association of the narratives in 
conjunction with the literature on the subject, if the evidence of the perception of the 
puerperal women in the face of the problematic was taken. Conclusion: The 
statements of the puerperas showed that their perception in the impossibility of 
breastfeeding their children brings innumerable negative and sad feelings, since, 
they demonstrate in their speeches by means of words discouraged and 
discouraging. 
 
KEYWORDS: Human immunodeficiency virus. Obstetrics. Puerperium, nursing. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O leite materno é o alimento adequado para os bebês nos primeiros meses de vida, 

não só do ponto de vista nutritivo e imunológico mais também no plano psicológico. 

Quando a amamentação é bem vivenciada pelas mães favorece o estabelecimento 

do vínculo entre mãe-filho. É também uma relação humana, inscrita culturalmente e 

socialmente dentro de um contexto complexo próprio ao fenômeno que transcende o 

aspecto nutricional, que lhe é inerente e ultrapassa a díade mãe-filho (BOSI; 

MACHADO, 2012). 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que o leite materno seja 

ofertado de maneira exclusiva até os seis primeiros meses de vida, e determina a 

complementação com alimentos até os dois anos de idade, tendo nesta perspectiva 

sua manutenção (FELIZ et al., 2016). 

 

O Ministério da Saúde (MS) define o aleitamento materno como a melhor estratégia 

de “vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, 
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econômica e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil” (BRASIL, 

2015, p.7).           

 

Paralelo a este incentivo, cresce de maneira alarmante no Brasil, desde a década de 

1990, o número de mulheres casadas com a Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (SIDA/AIDS), o que chamamos de feminização da epidemia, causada 

principalmente pelos estereótipos disseminados na sociedade que somente 

homossexuais, usuários de drogas injetáveis, e garotas de programa portavam o 

HIV, despreocupando dessa forma as mulheres casadas por terem parceiros fixos 

(AMARAL, 2016). 

 

A temática da transmissão do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) causador da 

AIDS é mais ampla do que se imagina. Essa síndrome, depois de ter sido percebida 

como um problema de saúde passa a mostrar-se também como um problema da 

sociedade, nas dimensões coletivas, exigindo posições interdisciplinares. Tal 

situação acarreta para as diversas áreas do conhecimento grandes desafios, como: 

reconhecer o causador, desenvolver um tratamento adequado e uma vacina, 

entender as relações e discutir a sexualidade, a fidelidade, os valores, a moral, a 

ética humana (CAMPOS et al., 2014; MOREIRA; SILVA, 2015). 

 

A prevenção primária é a primeira estratégia preventiva e busca diminuir a chance 

da mulher se infectar, ainda é considerada de obstante de alcançar bons resultados. 

A prevenção secundária tem-se iniciado depois da infecção instalada. Nesse 

cenário, será possível o encontro da mulher/mãe portadora de HIV com o 

profissional da equipe de saúde especializado, que deverá orientá-la quanto ao 

desmame definitivo e forçado (BELO et al., 2016).  

 

Sabe-se que são poucas as situações em que o leite materno não deve ser ofertado 

para o bebê, como: Mães infectadas pelo HIV, HTLV1 e HTLV2, uso de alguns 

medicamentos incompatíveis com amamentação e crianças portadoras de 

galactosemia. Então, a amamentação não deve ser instigada nos casos em que a 

mãe é portadora de HIV, pois desta forma se reduz a possibilidade de transmissão 

vertical, ou seja, passagem do vírus da mãe para o filho, e consequentemente de 
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mortalidade infantil, incentivando-se um desmame obrigatório (BRASIL, 2007; 

BRASIL, 2015). 

 

O desmame é o processo pelo qual o bebê deixa de se alimentar através do 

aleitamento materno e passa a receber todos os nutrientes de que precisa através 

de outros alimentos. Algumas mães preferem escolher o momento para parar de 

amamentar, enquanto outras deixam a decisão nas mãos do bebê. Especialistas 

recomendam que o desmame seja feito por vontade da criança, a qual, segundo 

eles, dará sinais de que a mesma estará pronta fisicamente e emocionalmente para 

deixar de mamar, exceto quando este desmame é obrigatório, onde deve ser 

orientando e acompanhado por profissionais de saúde, principalmente em casos de 

mães portadoras de HIV ou apresentam AIDS (ROCCI; FERNANDES et al., 2014). 

 

Não se pode generalizar o tratamento nos casos de mães com HIV, pois cada 

mulher manifesta sentimentos e emoções diferentes ao saber da restrição da 

amamentação para evitar a contaminação do seu filho. Por isso, por ser o 

enfermeiro, o profissional que terá um contato diário com a mãe, este será visto por 

ela como a pessoa que pode sanar todas as suas dúvidas e orientá-la durante o 

processo de desmame e amenizar a sensação de perda que a puérpera sente ao 

saber que não deve amamentar (CASTRO et al., 2016). 

 

É importante ressaltar que o desmame forçado gera muita ansiedade tanto na mãe, 

quanto no bebê. A mãe deve ser preparada para as possíveis mudanças físicas, 

como tamanho das mamas e mudanças no peso corporal; e psicológicas, que 

nestes casos geram sentimentos de tristeza, depressão, culpa e até mesmo luto 

pela perda da amamentação, um processo esperado e desejado, pela maioria das 

mulheres (BRASIL, 2015). 

 

Colaborando com esse contexto, cita-se Feliz et al., (2016), o autor concorda que a 

inibição da amamentação e o auxílio prestado às mães soropositivas em situação de 

desmame são fundamentais para esse processo de vínculo, pois o ato de 

amamentar é visto pela sociedade como uma condição que “legitima condição de 

mulher”. 
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Assim, este estudo teve como objetivo geral conhecer a percepção da puérpera 

portadora de HIV em situação de desmame. E objetivos específicos traçar o perfil 

sócio demográfico das puérperas do estudo; conhecer os sentimentos após o 

diagnóstico de HIV; descrever o acolhimento diante da impossibilidade de 

amamentar; conhecer as orientações dos profissionais de saúde durante o processo 

de desmame (CASTRO et al., 2016).       

  

 

Para atender os objetivos do estudo elaborou-se a seguinte pergunta norteadora: 

Qual a percepção da puérpera sobre o desmame em situação de HIV? 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este estudo foi baseado no tipo de pesquisa de campo, do tipo descritiva e com 

análise de conteúdo, usando como técnica de tratamento de dados em pesquisas 

qualitativas, tendo como fundamentação a visão de Bardin.  

 

Para Bardin (2011) a análise do conteúdo caracteriza-se em três fases 

fundamentais, as quais são: pré-análise, tratamento dos resultados e exploração do 

material, objetivando obter indicadores, sejam eles, quantitativos ou não, que 

proporcionem a inferência de saberes relativos às condições de recepção e 

produção de variáveis inferidas a estas mensagens.  

 

A coleta de dados foi realizada através de entrevista semi-estruturadas gravadas em 

áudios e em transcrição na íntegra.  

 

O projeto foi dividido em três etapas. A primeira delas se tratou da autorização do 

hospital referido para realização da pesquisa. A coleta de dados iniciou-se mediante 

autorização do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do UNIT e a assinatura do Termo 

de Consentimento Livre Esclarecimento (TCLE) por partes das entrevistas, 

respeitando as recomendações e pressupostas regulamentadas pela Resolução 

466/12 II.23 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e suas relacionadas. 
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O estudo foi aprovado pelo CEP do Centro Universitário Tiradentes (UNIT) Maceió, 

com o n° do CAAE: 75628317.5.0000.5641 

 

Esta coleta teve início após a aprovação CEP no mês de outubro de 2017, tendo 

como cenário a Maternidade Escola Santa Mônica - MESM, instituição pública e de 

referência na capital alagoana, localizada na Avenida Comendador Leão, S/N- poço, 

Maceió AL, CEP: 57025-000. 

 

As informações coletadas nas entrevistas com as puérperas foram transcritas para 

análise dos dados, para organização das falas, selecionando-se os trechos das falas 

que contemplassem o objetivo de estudo. 

 

Diante disso, tivemos como amostra, todas as puérperas infectadas pelo HIV 

atendidas, no período de outubro (01 a 31/10/17). Para isto, tomou-se como amostra 

de 10 puérperas, no entanto, conseguimos 6 puérperas que se enquadravam nos 

critérios de inclusão e exclusão do estudo.  

 

Foram considerados critérios de inclusão puérperas portadoras de HIV que tiveram 

seu processo de parto ocorrido na MESM. E critérios de exclusão as puérperas 

psiquiátricas. 

 

Este trabalho teve como benefícios o conhecimento da percepção das mulheres 

soro positivo que estão em situação de desmame, diante da assistência que a 

equipe de enfermagem realiza nesses períodos, no intuito de sensibilizar a 

comunidade acadêmica em geral para uma assistência humanizada despertando um 

cuidado holístico. 

 

Entendeu-se que os malefícios foram mínimos, passíveis de prevenção, tratamento 

e acompanhamento, sendo um destes malefícios as instabilidades emocionais das 

puérperas durante a explanação dos questionamentos e respostas durante a 

entrevista, já que para muitas, amamentar tem sentido como componente 

fundamental da função materna, não o fazer geram sentimento de culpa e 

frustração.  
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Portanto, existiu a possibilidade de oferta garantida aos casos identificados com 

necessidade de um acolhimento com os profissionais de psicologia na clínica do 

Centro Universitário Tiradentes UNIT neste estudo, no entanto, no transcorrer e a 

finalização do estudo não foram identificados casos com necessidade desse 

encaminhamento. 

 

Este estudo seguiu todas as diretrizes e normas da Resolução n° 466/12 por tratar-

se de uma pesquisa envolvendo seres humanos. Para isso, pensando na 

manutenção dos padrões éticos, os participantes do estudo são aqui identificados e 

apresentados por meio de pseudônimos. 

 

Os pseudônimos utilizados foram: Cerejeira; Copo de leite; Lírio; Margarida; Rosa; 

Flor de Lís, visando garantir o sigilo da identidade das participantes do estudo.  

 

A partir da técnica de análise de conteúdo, elaborou-se as seguintes categorias de 

descrição dos resultados e discussão do estudo: categoria 1 - Perfil sócio 

demográfico das puérperas do estudo; categoria 2 – Percepção das puérperas sobre 

os sentimentos após o diagnóstico de HIV; categoria 3 - Percepção das puérperas 

sobre o acolhimento e sentimentos diante da impossibilidade de amamentar; 

categoria 4 – Percepção das puérperas sobre as orientações, cuidados e a 

assistência dos profissionais de saúde durante o processo de desmame ao binômio. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra foi composta por 6 puérperas infectadas pelo HIV, onde as mesmas 

foram submetidas a uma entrevista para que assim fosse possível conhecer a 

percepção da puérpera sobre o desmame em situação de HIV.  

 

Categoria 1 – Perfil sócio demográfico das puérperas do estudo 

 

Estão descritas a seguir as características demográficas e sociais das puérperas 

inclusas no estudo, englobando aspectos relativos com a faixa etária; raça; 

escolaridade e estado civil.  
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A amostra foi composta de 06 puérperas portadoras do HIV, que foram entrevistadas 

no período do estudo. 

 

Em relação à idade, decidiu-se separar a variável por faixa etária: 15 a 19, 20 a 24, 

25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44 anos, descritas no gráfico 1. 

Gráfico 1- Apresentação dos resultados segundo a faixa etária das  

entrevistadas 

  Fonte: Pesquisa de Campo. Maceió, 2017. 

 

Diante disso, percebeu-se que as faixas etárias com maior incidência de casos 

ocorreram entre 25 a 27 anos e 30 a 34 anos.  

 

Quanto à apresentação da raça utilizou-se como quesito evidenciar as seguintes: 

indígena; amarela; parda; preta e branca, seguinte os critérios estabelecidos pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  

 

Gráfico 2- Apresentação dos resultados segundo a raça das entrevistadas 
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Fonte: Pesquisa de Campo. Maceió, 2017. 

 

Diante do gráfico 2 percebe-se que três puérperas apresentaram raça parda e três 

correspondentes a raça preta.         

Ao que se relaciona a variável escolaridade realizou-se a separação das respectivas 

escolaridades para que se tivesse uma melhor visualização dos dados encontrados, 

as seguintes foram: analfabeta; fundamental I (1º ao 5º ano); fundamental II (6º ao 9º 

ano); médio (1º ao 3º ano); superior incompleto e superior completo, disposto no 

gráfico 3.  

Gráfico 3- Apresentação dos resultados segundo a escolaridade das 

entrevistadas 

 

 
 
 
Fonte: Pesquisa de Campo. Maceió, 2017. 
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Ao que se relaciona a escolaridade, 2 (duas) tinham concluído o ensino médio,  2 

(duas) o ensino fundamental I e II respectivamente e 1 (uma) era analfabeta. 

 

Dados recentes evidenciam que no Brasil há 13,1 milhões de pessoas com faixa 

etária maior que 15 anos de idade que não sabem ler e escrever. Quando realiza-se 

a análise por região geográfica, o Nordeste caracteriza-se com uma porcentagem de 

9%, com Alagoas mantendo-se com a maior delas, 47,7% da população com idade 

de 15 anos ou mais (PNAD/IBGE, 2017). 

 

Quanto ao variável estado civil separou-se por meio dos seguintes aspectos: 

solteira; casada; união estável e divorciada, conforme gráfico 4.  

 

 

Gráfico 4 - Apresentação dos resultados segundo o estado civil das 

entrevistadas 

 

 
 
Fonte: Pesquisa de Campo. Maceió, 2017. 
 

 

Evidenciando-se por meio de achados do gráfico 4 que duas eram casadas, três 

solteiras e uma era divorciada. 

 

A apresentação do quantitativo de consultas realizadas durante o pré-natal foram 

classificadas em: 0 a 4 consultas; 5 a 8 consultas e 9 a 12 consultas, conforme 

gráfico 5.   

Gráfico 5 - Apresentação dos resultados segundo ao nº de consultas de pré-

natal das entrevistadas. 
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Fonte: Pesquisa de Campo. Maceió, 2017 
 
 

Quanto ao quantitativo de consultas gestacionais clínicas no gráfico 5, 5 (cinco) 

realizaram de 0 a 4 consultas e uma 9 a 12 consultas.     Em 

relação ao quantitativo de consultas o Ministério da Saúde (MS) recomenda para 

uma assistência de pré-natal de qualidade um número igual ou superior a 6 (seis) 

consultas (BRASIL, 2013). 

 

Ao que se relaciona a idade gestacional se utilizou para classificar os seguintes 

aspectos: pré- termo (menor de 36 semanas e 6 dias); a termo (37 semanas a 41 

semanas e 6 dias); pós-termo (maior que 42 semanas) (BRASIL, 2013). 

 

Gráfico 6 - Apresentação dos resultados segundo a idade gestacional das 

entrevistadas 

 

Fonte: Pesquisa de Campo. Maceió, 2017. 
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Diante disto é evidente que a idade gestacional neste estudo é caracterizada como a 

termo a qual é embasada da 37ª a 41ª semana gestacional.  

Categoria 2 – Percepção das puérperas sobre os sentimentos após o 

diagnóstico de HIV                                                                                                                                                    

A respeito da reação no momento em que se foi descoberto o diagnóstico de HIV, as 

puérperas expressaram que se sentiram: 

 

“Muito mal, é triste, não sei nem explicar” (Cerejeira). 

 

“Fiquei desesperada e com medo de ter contaminado meu bebê e também não 

sabia como iria contar isso” (Copo de Leite). 

 

“Fiquei sem reação, pois foi uma coisa que não espera, fiquei muito triste porque 

não fiz nenhum exame na gravidez” (Lírio). 

 

“Um choque quando eu entrei na sala da enfermeira, ela já foi logo achando que eu 

sabia” (Margarida). 

 

“Me senti muito mal chorei muito” (Rosa). 

 

“Angústia, forte vontade de chorar, mas não queria demonstrar ali, o que eu estava 

sentindo, para que ninguém tivesse pena de mim” (Flor de Lís). 

 

Diante disso, vale ressaltar que as percepções das mulheres descritas nas falas 

expressam sentimentos de culpabilização relacionado a possível transmissão do 

vírus para o filho. É importante evidenciar que o enfrentamento do diagnóstico de 

HIV muitas vezes é caracterizado como doloroso, visto que, é acarretado de temor 

maior passando muitas das vezes a ser caracterizado como um isolamento social e 

a perda do apoio de indivíduos importantes, além de apresentar fatores de 

vulnerabilidade quanto a conviver com atitudes as quais muitas vezes caracterizam 

aspecto discriminatório no próprio convívio familiar.  
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Após o resultado positivo para HIV, muitas gestantes e/ou puérperas não 

conseguem ter a percepção da realidade da infecção, ficando evidente a dificuldade 

em ter a aceitação da notícia da soropositividade, por isso, é plausível ter a 

percepção que a emoção tenha sido muito difícil para as participantes enfrentarem 

os seus diagnósticos, já que todas relataram dificuldades e resistência para 

aceitação. 

 

Quando a mulher recebe o diagnóstico de soropositiva ao HIV ainda enquanto 

gestante geralmente se faz necessário um acompanhamento multiprofissional mais 

vigoroso, visto que essas muitas vezes desconhecem a doença, ou conhece de 

maneira popular, sem saber de todas as especificidades da infecção, nem como 

proteger o bebê da transmissão vertical (BOECK, 2017).    

 

Sendo assim as mulheres são acometidas pelo medo do desconhecido e precisam 

de auxílio da equipe de profissionais de saúde que discutam as doenças 

sexualmente transmissíveis, sendo a equipe formada geralmente por médicos, 

enfermeiros e psicólogos (BORGES et al., 2013).  

 

Segundo chaves et al., (2014) o diagnóstico de infecção pelo HIV é um processo 

que proporciona grande impacto na vida das pessoas. É um momento que é 

caracterizado por meio de uma intensidade emocional. 

 

Corroborando com essa fala, cita-se a importância do aconselhamento, considerado 

uma medida de extrema importância e precisa ser realizado anteriormente e 

posteriormente a realização do teste (LIMA et al., 2015).  

 

Categoria 3 - Percepção das puérperas sobre o acolhimento e sentimentos 

diante da impossibilidade de amamentar 

O acolhimento, além de englobar a compreensão da postura profissional quanto aos 

desejos dos pacientes de maneira integral, tem como significado uma maneira de 

operacionalizar os serviços de saúde, realizando uma reorganização quanto ao 

processo de trabalho, proporcionando a garantia de um atendimento de qualidade, 

como também a formulação de vínculos entre usuários e profissionais. O 
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acolhimento precisa estar presente e incorporado ao processo de trabalho dos 

profissionais (HERNANDÉZ et al., 2014).      

  

 

O acolhimento é crucial desde o momento em que a mulher tem sua entrada na 

instituição até o momento de sua saída, já que neste momento se lida com pessoas 

que necessitam de um cuidado a mais e um acolhimento maior e precisam de 

orientação e apoio (BRASIL, 2012).       

  

Percebeu-se que quando foi perguntado a respeito de que maneira foram acolhidas 

na maternidade de estudo houve a descrição por parte das puérperas de um 

acolhimento positivo e integrador, evidenciado nos trechos abaixo: 

 

“Fui bem acolhida tive todo o apoio e assistência” (Cerejeira). 

 

“É, foi boa, fui bem acolhida, eles são bem discretos e me trataram como as outras” (Copo 

de Leite). 

 

“O atendimento foi bom” (Lírio). 

 

“Bem, eles me acolheu de uma forma maravilhosa” (Margarida).  

 

“Foi bom” (Rosa). 

 

 “Me atenderam de maneira ótima” (Flor de Lis).  

 

Diante disso, entende-se que o profissional tem na instituição de saúde uma função 

importante quanto ao processo de acolher, no entanto para que isto aconteça, é 

crucial que se tenha o entendimento que o relacionamento junto com o paciente 

ultrapassa o conjunto de fatores para que se busque a melhor forma para que se 

solucionem problemas decorrentes da demanda.      

 

Sabe-se que acolher necessita de aceitação, demonstração de cordialidade, 

paciência, empatia e atitude. Assim as entrevistadas sentem-se acolhidas, 

demonstrando que se tratadas com atenção, sentiram que os profissionais 
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demonstraram interesse e os mesmos proporcionaram atenção a sua condição de 

saúde.    

 

Neste embasamento, o acolhimento também percorre um processo de empatia 

durante o percurso de atendimento, visto que, a empatia implica em se por no lugar 

do outro, colocando de lado preconceitos e opiniões. Significa ter o entendimento do 

usuário incluso a sua realidade e necessidade, se tendo o cuidado em ter a 

aceitação de dúvidas, problemas e anseios (TORRES et al., 2017). 

 

Quanto ao sentimento devido impossibilidade de ofertar ao seu filho o leite materno, 

as mesmas relataram que:  

 

“Me senti desesperada um sentimento de angustia em saber que não iria amamentar e que 

poderia contaminar meu filho” (Cerejeira). 

 

“Me sinto triste de não poder amamentar, mas é para o bem do meu filho” (Copo de Leite). 

 

“Não foi uma experiência muito boa, porque todos do quarto perguntavam, o porque que não 

estava amamentando, eu respondi, por que não tinha leite para amamentar o meu filho, aí 

eu tinha as mamas enfaixadas” (Lírio). 

 

“Me senti mal em saber que a filha iria ser contaminada com o vírus do HIV” (Margarida). 

  

“Me senti muito mal, por todo mundo dando de mamar e eu não podia” (Rosa). 

 

“Triste, com muita vergonha diante das outras mães” (Flor de Lis). 

   

Nesta perspectiva a privação em ofertar o leite ao seu filho desenvolve uma série de 

sentimentos para a maioria das mulheres, visto que, as mesmas tinham a percepção 

de a alimentação ao seio lhes proporcionavam tanto benefícios nutricionais quanto 

emocionais. No entanto ao descobrir ser portadora do HIV inúmeras modificações 

foram lhes impostas dentre estas alterações psicológicas profundas para a mulher, 

por terem o conhecimento de que o HIV não tem cura o que lhes ocasionam 

sentimentos de angústias (CHAVES et al., 2014). 
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Na nossa sociedade se tem uma grande importância ao que se relaciona a 

amamentação, sendo comum quando se questiona a mãe de um recém-nascido se 

ele é amamentado. Para as participantes deste estudo isto não foi diferente. A 

cobrança que a sociedade impõe em situações constrangedoras e as mesmas 

fazem a criação de desculpas que são socialmente aceitas para que se justifique a 

não-amamentação (BORGES et al., 2013).        

 

Nesse embasamento, é importante que o profissional esteja atento para as 

recomendações que são enfatizadas nacionalmente, subsidiando a mulher com 

argumentos relacionas a sua saúde para que as mulheres portadoras de HIV 

possam explicar o fato de não amamentar de maneira mais aplausível (CAMPOS et 

al., 2014). 

 

Compreendeu-se que pelo discurso das mulheres que a não amamentação foi 

penosa e desgastante emocionalmente. A identidade da mulher torna-se abalada 

sob a AIDS e não amamentar torna-se um dos quesitos concretos de estar doente. 

Além disto, a inibição da lactação, são penosos. A inibição com o enfaixamento 

proporciona para a mulher o estigma de que não pode amamentar, como se fosse 

uma inibição de seu hibrido biológico e humano.  

 

Categoria 4 – Percepção das puérperas sobre as orientações, cuidados e a 

assistência dos profissionais de saúde durante o processo de desmame ao 

binômio. 

 

Quando se foi perguntando a respeito sobre as orientações durante o pré-natal e as 

formas de cuidado durante o trabalho de parto, parto e pós-parto as mesmas 

relataram que: 

 

“Não, eu só fiz uma consulta e não fiz exame nenhum, só uma ultrassom” (Cerejeira). 

 

 “Não sabia que tinha contraído HIV, pois não fiz o pré-natal e nenhum exame” (Copo de 

Leite). 
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“Recebi eles me disseram o que eu tinha e que eu não iria amamentar, me explicaram tudo, 

a psicóloga e a enfermeira” (Lírio). 

 

“Eu abandonei o pré-natal do posto, por causa da enfermeira. Foi aí que eu procurei o PAM 

salgadinho” (Margarida). 

 

“Tive várias informações que não poderia ter normal e sim cesária” (Rosa).  

 

“Sim, mas eu não aceitei fazer mais o pré-natal, fui morar em outro lugar” (Flor de Lis) 

 

Neste embasamento a atenção direcionada a assistência durante o período do pré-

natal é de crucial importância, visto que, diante dos relatos observados muitas das 

mulheres entrevistadas não receberam o tratamento e o atendimento de que lhes é 

por direito. A assistência durante o pré-natal é o momento inicial para o processo de 

parto, neste momento se é possível afirmar que a presença de um profissional 

competente é um instrumento de fundamental importância para a ocorrência de um 

parto de sucesso.  

        

A cobertura durante o pré-natal é um dos principais apontadores do Pacto da 

Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS), para que desta maneira exista 

uma assistência precoce e frequente, com o objetivo de que se evitem patologias 

tanto para as gestantes quanto para o feto (SATO et al., 2015).   

  

 

Para que a assistência prestada seja de qualidade e que tenha a correspondência 

das necessidades entre a mãe e o filho, é de importância que o profissional 

enfermeiro, bem como os profissionais de saúde tenham o conhecimento de alguns 

aspectos da atenção importantes nesta fase da vida mulher, o que é realizado por 

meio através dos serviços de saúde pública especialmente nas Unidades Básica de 

Saúde – UBS, as quais se constituem como porta de entrada da gestante no sistema 

de saúde, culminando em uma assistência hospitalar ao binômio de qualidade e com 

menos repercussões, acontecendo um parto resolutivo se em sequelas.  
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As puérperas foram indagadas se durante a assistência ao pré-natal ou no parto 

sofreram descriminação por ser HIV positivas, elas relataram que:  

 

“Não, pois fiz quatro consultas, mas não fiz nenhum exame que comprovasse que eu tinha 

HIV” (Cerejeira).  

 

“Não foram todos ótimos tanto no pré-natal como no hospital, tive todas as orientações” 

(Copo de Leite). 

 

“Só na primeira consulta que a enfermeira me deu a notícia que eu já sabia do HIV, mas eu 

não sabia. Já no PAM salgadinho fui muito bem acolhida” (Lírio). 

 

“Não” (Margarida). 

 

“No pré-natal “não” por que eles não sabiam, como eu só fui uma vez e no parto me 

trataram normal” (Rosa). 

 

“Sim” (Flor de Lis). 

 

Diante disso, o desenvolvimento da atuação do profissional juntamente a puérpera é 

de fundamental importância, pois as pessoas acometidas pelo HIV são associadas a 

promiscuidade, sofrendo uma morte social e discriminação seja na sua família, em 

grupos sociais, no mercado e no trabalho. A descriminação são os principais 

desafios a serem enfrentados pelos indivíduos que convivem com o HIV/AIDS 

acarretando diversificadas consequências tanto para o tratamento da patologia, 

quanto para a vida social da pessoa que é soropositiva e que precisa ter 

continuidade para o tratamento independente da sua condição sorológica. 

  

 

O profissional de enfermagem tem um papel fundamental na puérpera, pois é ele 

quem tem o maior convívio com as mães e os recém-nascidos.  Trabalhar com as 

puérperas se torna difícil não somente por tudo que envolve esta condição, ou seja, 

viver com HIV/AIDS, mas principalmente por elas encontrarem dificuldades que 

envolvem questões emocionais, sociais e éticas (BOCCOLINI et al., 2015).  
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Quando perguntado a respeito dos cuidados com o recém-nascidos e de como as 

puérperas descreveram que: 

 

“Não, ele só foi tomar umas medicações e depois veio para mim, eu me senti muito mal por 

tudo isto” (Cerejeira).  

 

“Eles explicaram que ele iria fazer mais depois ele chegou, eu me senti mal por estar 

passando por isso e com medo de contaminar meu filho” (Copo de Leite). 

 

“Já sai da sala do parto com a criança” (Lírio). 

 

O bebê ficou no alojamento comigo e senti vergonha (Margarida). 

 

“Me sinto muito triste por estar passando por isso” (Rosa). 

 

“Ficou comigo, me senti constrangida!” (Flor de Lis). 

 

Nesta perspectiva é crucial realizar os cuidados direcionados a criança 

posteriormente a gestação, depois do nascimento do bebê se ele não tiver se 

infectado durante o parto é realizado o seguinte procedimento de desmame: durante 

o puerpério imediato, realiza-se a inibição da lactação por meio do enfaixamento das 

mamas, a qual é realizada através de ataduras com compressão das mesmas, 

formando um “top” e desta maneira evita-se o início da lactação por meio da 

estimulação.   

 

Tal conduta citada anteriormente deve ter sua manutenção durante dez dias. Em 

decorrência das dificuldades encontradas pela mulher no período posterior a alta 

hospitalar, recomendasse a utilização desta medida, tendo como critério do 

profissional obstetra, a realização da supressão farmacológica da lactação, com o 

uso de cabergolina 0,5 mg, dois comprimidos, VO, em dose única (BOCCOLINI et 

al., 2015) 

 

É importante enfatizar que não se morre por AIDS, mas das complicações da AIDS 

ocasionadas pelas infecções oportunistas. Além da terapia antirretroviral (TARV), as 

pessoas recebem tratamentos específicos direcionados para as infecções 
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oportunistas que se aproveitam da imunidade baixa destes indivíduos (MELO et al., 

2016).           

 

Como TARV, atualmente, os infectologistas trabalham com diversificadas opções 

além do AZT e as alternativas atuais. Na atualidade, o tratamento geralmente, se 

combinam mais de um remédio em apenas um comprimido. A TARV começou a ser 

distribuída de modo gratuito no Brasil em 1991, sendo sancionada pela lei de nº. 

9.313 em 1996, a qual tornou obrigatória a distribuição de modo gratuita dos 

antirretrovirais através do sistema público de saúde (HIPOLITO et al., 2015). 

 

Quanto as orientações sobre o alimento e tratamento dos recém-nascidos as 

puérperas disseram que:  

 

“Não sei qual foi os cuidados, eu sei que ele tomou uns remédios, mas não sei qual 

foram, eles deram leite mas não sei qual foi” (Cerejeira). 

“Sim, eles disseram o que iria fazer, mas eu não sei qual o leite irão dar para o meu 

bebê” (Copo de Leite). 

 

“Sim, fui orientada pelas enfermeiras, psicólogas. Após o nascimento tomou xarope, 

AZT e foi acompanhado” (Lírio). 

 

“Fui orientada quanto ao acompanhamento e ele irá receber 

o leite NAM até os 6 meses” (Margarida). 

 

“Não seu o que eles fizeram, eu também não sei qual o leite” (Rosa). 

 

“Agora sim, evitei amamentá-lo, para não contaminar. E recebi a orientação de que 

ele irá usar o leite NAM” (Flor de Lis). 

 

Nesta perspectiva é possível observar que as falas das puérperas se divergem, visto 

que, algumas relatas que receberam informações quanto ao que seria realizado, 

mas que não sabiam qual leite receberiam e outras não sabiam o que seria 

realizado.  
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Diante disto, é importante destacar que ao se avaliar as condições de cuidado 

ofertado a puérpera e ao recém-nascido evidencia-se um reflexo quanto da gestão 

do serviço, sendo uma característica sugestiva quanto a ausência de se ter um 

seguimento de uma proposta para o acompanhamento do Programa Nacional de 

Aids.  

 

A eficácia do AZT é algo amplamente divulgado, está falha pode ter sua correção 

por meio de um acompanhamento de modo sistemático para as ações direcionadas 

a promoção da saúde quando ao binômio mãe e filho posteriores ao parto. Inúmeros 

estudos possuem a confirmação quanto à eficácia do AZT, principalmente quando a 

intervenção acontece de modo tardio durante a gestação e mesmo quando se é 

administrada apenas ao recém-nascido, posterior ao nascimento (MELO; 

GETIRANA; TERUYA, 2017).        

 

A proposta de a profilaxia do recém-nascido deve ter seu início com AZT devendo 

ter seu início imediatamente posterior ao nascimento, crucialmente durante as 

primeiras oito horas de vida. Não existindo comprovações de benefícios de sua 

administração após 48 hora do nascimento. A dosagem que se é recomendada é de 

2mg/Kg de AZT, por via oral, de 6 em 6 horas durante as primeiras seis semanas de 

vida (BARROSO et al., 2016).  

      

CONCLUSÃO 

 

Este estudo evidenciou que as puérperas apresentam faixas etárias de maior 

evidencia foram entre 25 a 27 anos e 30 a 34 anos. Quanto à raça as que possuíram 

uma maior representatividade foram embasadas entre as raças pardas e pretas. 

Quanto aos quesitos de escolaridade foram caracterizadas no estudo ensino 

fundamental I e II e ensino médio.         

 

Quanto o estado civil observou-se que o de maior predominância foram solteira, e 

quanto a quantidade de consultas se tem uma maior característica para as de 0 a 4 

consultas, ao que se relaciona a idade gestacional apresentou-se  termo entre a 37ª 

a 41ª semana gestacional. 
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A percepção das puérperas apontaram através das falas que o acolhimento na 

maternidade foi satisfatório, transmitindo segurança para progredir até o parto. 

 

Diante disto esta pesquisa abordou a percepção das puérperas soropositivas ao 

HIV, diante da impossibilidade de amamentar, evidenciando que diante na 

impossibilidade de amamentar seus filhos trazem inúmeros sentimentos negativos e 

tristes, visto que, demonstram em suas falas por meio de palavras desencorajadas e 

desmotivadoras. 

 

Esta é uma pesquisa que se direcionou não somente para os profissionais de 

enfermagem, que é a profissão que dedica-se de modo integral para o cuidado 

humano, com o intuito de fornecer o atendimento para as necessidades humanas 

básicas, mas também, sobretudo, visando se ter uma contribuição para as mulheres 

HIV-positivas que encontra-se em situação de desmame.     

 

Sugere-se ainda que novos estudos sejam realizados afim de se ter um maior 

conhecimento acerca do assunto, visto que o mesmo é de fundamental importância 

para o meio cientifico, social e da saúde.  

 

REFERÊNCIAS 

 

AMARAL, R. C. Fatores que contribuem para o desmame precoce e atuação da 

enfermagem. FACIDER-Revista Científica, n. 09, 2016. 

 

BARROSO, L. M. M  et al. Cuidado materno aos filhos nascidos expostos ao 

HIV/aids. Northeast Network Nursing Journal, v. 10, n. 4, 2016. 

 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70. 2011. 
 
BELO, M. N. M et al. Aleitamento materno na primeira hora de vida em um Hospital 
Amigo da Criança: prevalência, fatores associados e razões para sua não 
ocorrência. Revista Brasileira de Saude Materno Infantil, v. 14, n. 1, 2014. 
 
BOCCOLINI, C. S. et al. A amamentação na primeira hora de vida e mortalidade 
neonatal. Revista de laSociedad Boliviana de Pediatría, v. 54, n. 3, p. 141-147, 
2015. 



22 
 

BOECK, E. A; QUEVEDO, F. A.  Atuação do enfermeiro frente as dificuldades da 
gestante HIV. Revista dos Trabalhos de Conclusão e Semanas Acadêmicas da 
ULBRA Cachoeira do Sul, v. 1, n. 1, 2017. 

BORGES, J. C. P. et al. A enfermagem frente a criança portadora de hiv. Ciência, 
Cuidado e Saúde, v. 7, 2013.  
 
BRASIL. Protocolo para a prevenção de transmissão vertical de HIV e sífilis: 
manual de bolso. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
Programa Nacional de DST e Aids.. – Brasília(DF): MS, 2007. 180 p. 
 
______. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar. 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 
Básica. – 2. ed. – Brasília(DF) : MS, 2015.184 p. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco [recurso eletrônico] / Ministério 
da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 1. 
ed. rev. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2013. 
 
CASTRO, L. M et al. Prática do aleitamento materno por puérperas: fatores de risco 
para o desmame precoce. DisciplinarumScientia| Saúde, v. 15, n. 2, p. 239-248, 
2016. 
 
CAMPOS, M. L. B et al. Aleitamento materno exclusivo: conhecimentos, vivências e 
assistência dos serviços de saúde, entre mães que participaram de evento sobre 
amamentação. In: 11º Congresso Internacional da Rede Unida. 2014. 
 
CHAVES, A. C. P. et al. Conhecimentos e atitudes de adolescentes de uma escola 
pública sobre a transmissão sexual do HIV. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 
67, n. 1, p. 48, 2014. 
 
DAMACENO, A. N. et al. Acesso de primeiro contato na atenção primária à saúde: 
revisão integrativa. Revista de APS, v. 19, n. 1, 2016. 
 
DANTAS, M. S. et al. HIV/AIDS: significados atribuídos por homens trabalhadores da 
saúde. Esc. Anna Nery Rev. Enferm, p. 323-330, 2015. 
 
FÉLIX, F. et al. Fatores relacionados ao desmame precoce entre nutrizes 
cadastradas em uma unidade de saúde da família. Saúde.com, v. 12, n. 2, 2016. 
 
HERNÁNDEZ, M. J.  et al. Percepção da mulher hiv-positivo acerca do cuidado pré-
natal, parto e puerpério: revisão integrativa. Revista de enfermagem UFPE online-
ISSN: 1981-8963, v. 8, n. 10, p. 3492-3501, 2014. 
 
 HIPOLITO, R. L.  et al. Representações sociais da qualidade de vida no HIV/AIDS: 
o papel do tempo de diagnóstico .Revista Enfermagem UERJ, v. 22, n. 6, p. 753-
759, 2015. 
 



23 
 

 HOFFMANN, I. Z. et al. Fatores que interferem na transmissão vertical do HIV: 
revisão integrativa. Enfermagem Obstétrica, v. 1, n. 1, p. 31-39, 2014. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad): séries históricas e estatísticas.. 
 
LEAL, A.B et al. Perfil do aleitamento materno exclusivo e fatores determinantes do 
desmame precoce em município do semi-árido da Região Nordeste. Revista 
Brasileira de Pesquisa em Saúde, v. 16, n. 3, 2015. 
 
LIMA, D. L. P et al. Implantação do aconselhamento sobre DST, HIV e hepatites 
virais no planejamento familiar: Relato de experiência. Revista de enfermagem 
UFPE online-ISSN: 1981-8963, v. 9, n. 3, p. 7175-7179, 2015. 
 
MELO, W. A. ; GETIRANA , R. ; TERUYA, T.. Avaliação de um programa de 
vigilância ao recém-nascido de risco no Sul do Brasil. Cadernos Saúde Coletiva, v. 
25, n. 1, 2017. 
 
ROCCI, E. ; FERNANDES, R. A. Q. Dificuldades no aleitamento materno e influência 
no desmame precoce.  Revista Brasileira de Enfermagem, v. 67, n. 1, p. 22, 2014. 
 
SANTOS, F. S. et al. Aleitamento materno e proteção contra diarreia: revisão 
integrativa da literatura. Einstein, v. 13, n. 3, p. 435-440, 2015. 
 
SANTOS, G. M. R et al. Mitos e crenças sobre aleitamento materno que levam ao 
desmame precoce nas estratégias saúde da família no município de Firminópolis-
GO. Revista Eletrônica Faculdade Montes Belos, v. 8, n. 4, 2016. 
 
SANTOS, P. V. et al. Produção científica sobre os fatores do desmame 
precoce. ANAIS DO CBMFC, n. 12, p. 872, 2013. 
 
SATO, M. et al. Arte e humanização das práticas de saúde em uma Unidade 
Básica. Interface-Comunicação, Saúde, Educação, v. 19, n. 55, p. 1027-1038, 
2015. 
 
SOARES, A.C; RIBEIRO, D. G. F. Qualidade de vida de mães de recém-nascidos 
prematuturos em atendimento hospitalar e ambulatorial. CADERNOS DE 
EDUCAÇÃO, SAÚDE E FISIOTERAPIA, v. 3, n. 6, 2016. 
 
SOARES, C. B; JACOBI, P.R . Adolescentes, drogas e AIDS: avaliação de um 
programa de prevenção escolar. Cadernos de Pesquisa, n. 109, p. 213-237, 2013. 
 
SOUZA, S. A.  et al. Aleitamento materno: fatores que influenciam o desmame 
precoce entre mães adolescentes. Revista de enfermagem UFPE online-ISSN: 
1981-8963, v. 10, n. 10, p. 3806-3813, 2016. 

SOUSA, P. K. P.   et al. Impacto da descoberta da soropositividade para o hiv 
em mulheres durante o acompanhamento pré-natal. Revista de enfermagem 
UFPE online-ISSN: 1981-8963, v. 9, n. 12, p. 1284-1289, 2015. 



24 
 

TORRES, R. C. et al. Adesão da genitora vivendo com HIV/AIDS no 
acompanhamento da sororreversão do filho. Journalof Health Connections, v. 1, 
n. 1, 2017. 

 
  



25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________

 

1
Graduandas do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário Tiradentes – UNIT, 

Maceió–AL. E-mails: anakaren.laura.araujo@hotmail.com; artur.cabral@hotmail.com; 
masnp@hotmail.com. 
2
Enfermeiro graduado pelo CESMAC - CAMPUS SERTÃO, Especialista em Emergência Geral 

(Modalidade Residência - UNCISAL), Especialista em Obstetrícia – FIP, Especialista em 
Dermatologia – FIP, Especialista em Neonatologia e  Pediatria – FIP, Especialista em Enfermagem do 
Trabalho – IBPEX, Especialista em Saúde Pública – CEAP, Mestre em Enfermagem - MPEA/UFF, 
Professor dos cursos de graduação da UNIT – Maceió, Professor substituto da UFAL – Maceió, Tutor 
da Liga Acadêmica de Urgência e Emergência LAUE – UNCISAL, Enfermeiro Assistencial da 
Unidade de Emergência Dr. Daniel Houly – Arapiraca, Proprietário e Enfermeiro Assistencial da 
Clínica Integrada de Tratamento de Feridas - ENFIMED/Arapiraca, E-
mail: wbiratansouza@yahoo.com.br. 

mailto:anakaren.laura.araujo@hotmail.com
mailto:artur.cabral@hotmail.com


26 
 

________________________________________________________________________ 


