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Realizando sonhos através da educação em saúde – Uma contribuição do

enfermeiro para casais sorodiscordantes 
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Alessandra Januário Giesteira3

Resumo

O objetivo esta pesquisa foi descrever as dificuldades enfrentadas pela gestante portadora do
vírus da imunodeficiência humana, bem como analisar através da literatura cientifica, como se
apresenta a atuação do enfermeiro a casais sorodescordantes frente a mulher que vive com
HIV no processo de gestação, parto e puerpério. O método de pesquisa utilizado foi pesquisa
bibliográfica, com natureza descritiva e abordagem qualitativa. Nos resultados e discursão dos
seis  artigos  encontrados  ocorreu  o  diálogo  com  o  objetivo  da  pesquisa,  enfatizando  a
transmissão vertical, terapia medicamentosas, angústias e medos relacionadas ao processo de
gestação  segura,  estratégia  de  educação  em saúde,  orientações  para  as  necessidades  e
demandas reprodutivas desses casais. Concluímos a importância de discutir o tema entre os
profissionais enfermeiros e a capacitação dos mesmo com objetivo de subsidiar uma pratica
assistencial visando a dignidade e segurança da vida, e a consulta de enfermagem  sendo uma
ferramenta  para  discutir  com esse  casal,  a  prevenção do  controle  da carga viral,  terapia
antirretroviral, estratégias para minimizar a transmissão vertical, como ocorrerá o processo de
não amamentação bem estimular entre os casais um diálogo amoroso.  

Descritores: Saúde da Mulher; HIV; Gravidez; Educação em saúde; Doenças Transmissíveis.
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Título:  Making dreams come true through health education - A nursing 
contribution for serodiscordant couples

                          Jean Pierre de Lima Barros 1

Kevin Anthony Sant’ Anna 2

Alessandra Januário Gesteiraiesteira3

ABSTRACT

The objective of this research was to describe the difficulties faced by pregnant women with
human immunodeficiency virus, as well as to analyze through the scientific literature, how the
nurse's role is presented to serodiscordant couples facing the woman living with HIV in the
process of pregnancy, childbirth and puerperium. The research method used was bibliographic
research, with a descriptive nature and qualitative approach. In the results and discussion of the
six articles found, the dialogue occurred with the research objective, emphasizing the vertical
transmission, drug therapy, anxieties and fears related to the process of safe pregnancy, health
education strategy, guidelines for the reproductive needs and demands of these couples. We
conclude the importance of discussing the theme among nursing professionals and their training
with the purpose of subsidizing an assistance practice aiming at dignity and safety of life, and
the nursing consultation being a tool to discuss with this couple the prevention of viral load
control,  antiretroviral  therapy,  strategies  to  minimize  vertical  transmission,  how  the  non-
breastfeeding process will occur as well as stimulating among couples a loving dialogue.  

Keywords: Women's Health; HIV; Pregnancy; Health Education; Communicable Diseases.
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INTRODUÇÃO

No decorrer dos anos a educação em saúde, se tornou uma ferramenta

poderosa  na  prevenção  e  promoção  de  saúde,  a  qualidade  de  vida  e

longevidade estão ligadas diretamente a educação em saúde, diante disso, a

educação  em  saúde  assume  um  papel  fundamental  na  nossa  sociedade

levando informação e conhecimento à população sobre como podemos cuidar

melhor da nossa saúde, principalmente de maneira preventiva, sobretudo no

contexto a qual estamos inseridos, a prevenção possui um papel fundamental.

Sendo assim, as ações educativas em saúde entram para engajar e promover

a participação dessas pessoas em seu autocuidado.

Estudos confirmam que a atenção ao planejamento familiar  no Brasil

continua a ser marcada pela indisponibilidade de métodos anticoncepcionais

nos serviços públicos de saúde. A atuação dos profissionais de saúde, no que

se  refere  ao  Planejamento  Familiar,  deve  estar  pautada  no  Artigo  226,

Parágrafo 7, da Constituição da República Federativa do Brasil, portanto, no

princípio  da  paternidade  responsável  e  no  direito  de  livre  escolha  dos

indivíduos e/ou casais (SANCHES, et al. 2015).

Buscando focar no gênero, na integralidade e na promoção da saúde

como princípios norteadores e na busca pela consolidação dos avanços no

campo dos direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção

obstétrica,  planejamento familiar,  na atenção ao abortamento inseguro e no

combate a violência doméstica e sexual. Acrescenta, ainda, a prevenção e o

tratamento de mulheres convivendo com HIV/Aids e as portadoras de doenças

crônicas não transmissíveis e de carcinoma ginecológico. Além disso, amplia

as ações em grupos historicamente alijados das políticas públicas, nas suas

especificidades e necessidades (BRASIL, 2004).

Os autores Carvalho et al (2000) exibiram um trabalho titulado “A forma

predominante  de  participação  masculina  na  regulação  de  fecundidade  do

casal” com o objetivo  “identificar as percepções de um grupo de mulheres,

usuárias  de  métodos  contraceptivos  reversíveis,  sobre  o  que  tem  sido  a
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participação de seus companheiros nas atividades de contracepção, e como

elas expressam esta participação”. 

Sendo  constatado  que  os  homens  desempenhavam  papéis  passivos

durante  esse  processo,  e  também  durante  os  programas  de  planejamento

familiar. Havendo pouca menção ao programa de aconselhamento destinado a

reduzir a transmissão sexual do HIV durante as tentativas de gravidez. Quando

aconselhados sobre a sua proteção em relação ao sexo sem preservativo, com

a finalidade da gestação, esses homens não apresentaram nenhum tipo de

resistência ao uso da proteção PrEP.

A saúde reprodutiva inclui o direito de mulheres e homens: desfrutar de

uma     vida sexual  satisfatória e sem risco, a procriar com liberdade para

decidir fazê-lo ou não, quando e com que frequência, à informação e ao acesso

a métodos seguros,  eficientes  e possíveis  de  planejamento  familiar  de  sua

escolha e ao acesso a serviços de acompanhamento na gravidez e no parto

sem riscos, garantindo-lhes as melhores possibilidades de terem filhos sãos

(BRASIL, 2005).

O principal objetivo do planejamento familiar é garantir as mulheres e

aos homens um direito básico de cidadania, o direito de ter ou não filhos. É

importante  dizer  que  o  planejamento  familiar,  com  o  conhecimento  dos

métodos e livre escolha, é uma das ações da Política de Assistência Integral à

Saúde da mulher preconizado pelo Ministério da Saúde, desde 1984. 

Portanto dentro dessa política, os serviços devem garantir o acesso aos

meios  contraceptivos  para  evitar  ou  propiciar  a  gravidez,  acompanhamento

clínico-ginecológico  e  ações  educativas  para  que  as  escolhas  sejam

conscientes.  Além disso, estimular a prática da dupla proteção, na prevenção

de DSTs e uma gravidez indesejada (BRASIL,2002).

Em relação ao planejamento familiar e de suma importância discutir a

necessidade e as opções existentes de prevenção contínua de gravidez e, se

houver risco, de proteção contra Infecções Sexualmente Transmissíveis- (IST),

Inclusive HIV (OMS, 2007).

Algumas IST também podem ser transmitidas da mãe infectada para o

bebê  durante  a  gravidez  ou  durante  o  parto.  Provocando,  de  tal  modo,  a

interrupção espontânea da gravidez ou acarretar graves lesões ao feto, outras
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IST, também podem ser transmitidas por transfusão de sangue contaminado ou

compartilhamento de seringas e agulhas, especialmente no uso de substancias

químicas ilícitas injetáveis (BRASIL, 2015).

Importante ressaltar pela temática investigada que a AIDS (Síndrome da

Imunodeficiência Adquirida, é uma doença crônica causada pelo HIV, que é

uma sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Causador da aids,

ataca  o  sistema  imunológico,  responsável  por  defender  o  organismo  de

doenças,  atacando  as  células  de  defesa,  CD4+,  interferindo  na  função  de

proteção  contra  doenças  invasoras,  portanto,  os  óbitos  em  soro  positivos

sempre se dão por doenças oportunistas (BRASIL, 2015).

A infecção por HIV (é uma sigla para vírus da imunodeficiência humana)

não tem cura, porém tem tratamento e pode evitar que o indivíduo chegue ao

estado  mais  avançado  de  presença  do  vírus  no  organismo,  caso  ocorra  o

aumento da disseminação do vírus no organismo pode levar à AIDS (UNAIDS,

2017).

Hoje em dia, cerca de 920 mil indivíduos convivem com HIV no Brasil.

Dessas  77%  realizam  tratamento  com  antirretroviral  e  94%  que  estão  em

tratamento não transmite o HIV por via sexual por terem conseguido uma carga

viral indetectável (BRASIL, 2020).

 As pessoas que vivem com HIV/aids (PVHA), como o gênero mulher

ainda convivem com barreiras que encontram no manejo do autocuidado e na

adesão  ao  tratamento  antirretroviral,  inclusive  ao  julgamento  moral,  e  o

estigmas e preconceitos reproduzidos socialmente (OLIVEIRA, JUNQUEIRA,

2020). As mulheres que vivem com HIV enfrentam desafios e violações dos

seus direitos sobre à sua sexualidade e reprodução, não apenas entre suas

famílias  e  comunidades,  mas  também  instituições  de  saúde  onde  buscam

atenção de saúde (UAIDS,2019).

A gravidez não agravará a situação da mulher.  Contudo, o HIV/AIDS

poderá  acrescentar  determinados  riscos  de  saúde  favoráveis  na  gestação,

gerando um risco à saúde do recém-nascido. Mulheres com HIV têm maior

risco  de  desenvolver  anemia  e  infecção  após  um  parto  vaginal  ou  uma

cesariana. O nível do risco depende de fatores tais como a saúde da mulher
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durante a gravidez, sua nutrição e os cuidados médicos que ela receber (OMS,

2007).

A gestação é um dos motivos que levam as mulheres a não perderem o

sentido  de  viver,  pois  a  espera  do  bebê  fortalece-lhes  a  vontade  de

permanecerem vivas. Porque reduzem a possibilidade de transmissão vertical

do HIV, os medicamentos antirretrovirais são incentivos para estas mulheres

prosseguirem com a gravidez (MOURA, KIMURA, PRAÇA,2010).

Relatos  demonstram o  quão  difícil  é  para  as  mulheres  soropositivas

engravidar,  pois  o  fato  de  serem  contaminadas  com  o  HIV  as  afetam

fisicamente e psicologicamente. Sabe-se que as mulheres são detentoras de

grandes desafios na sociedade, e na área da saúde esse panorama não é

diferente,  principalmente  quando  se  é  gestante  e  portadora  do  Vírus  da

Imunodeficiência Humana (HOFFMANN et al., 2017). 

 

A questão da reprodução num relacionamento sorodiscordante envolve,

basicamente, dois tipos de cuidado, a prevenção da transmissão vertical e o

cuidado com a não infecção do parceiro soronegativo. (ABIA, 2004).

 É possível que casais sorodiscordantes tenham filhos que sejam HIV

negativos.  Para  maximizar  a  probabilidade  de  dar  à  luz  uma  criança

soronegativa entre casais sorodiscordantes, o parceiro HIV positivo deve estar

numa  combinação  eficaz  de  fármacos  antirretrovirais  e  com  a  carga  viral

suprimida (OMS, 2019).

Nas atribuições de enfermagem relacionado ao casal sorodiscordante, e

em relação  à saúde reprodutiva, pontua-se a necessidade de desconstrução,

com  orientação  realizada  durante  a  consulta  de  enfermagem  pautada  em

conhecimento  técnico  cientifico  para  que  ocorra  uma  gestação  segura

(LANGENDORF, et al. 2017).

A assistência  deve estar  centrada de forma integral  às  pessoas que

vivem com HIV, pois quem vive em situações de vulnerabilidade em relação ao

de  ser-com-o-outro  sorodiscordante,  o  cuidado  de  enfermagem  deve  ser

direcionado às reais necessidades desses indivíduos (SILVA, et al. 2017).

Sobre o casal sorodiscordante, que deseja engravidar, o mesmo deve

procurar orientação dos profissionais de saúde, com o objetivo de preservar a
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sua  saúde,  a  do  seu  parceiro  e  a  do  futuro  bebê,  para  que  possa  ter  a

estabilização da infecção pelo HIV, um aconselhamento reprodutivo, visando a

minimização do risco da transmissão vertical,  orientação das técnicas como

inseminação artificial  com sêmen lavado,  ou  outras  técnicas de reprodução

assistida (ABIA, 2004).

A gestante soropositiva ela deve apresentar uma estabilidade de seu quadro

clínico para o HIV, preferencialmente uma carga viral indetectável e CD4 acima

de 400, o procedimento indicado é a inseminação artificial, com a utilização de

sêmen fresco, no caso do parceiro ser HIV negativo, e sempre conversar com a

equipe  de  saúde  qual  o  melhor  momento  para  engravidar,  sanando  suas

dúvidas de como ter uma gestação segura (ABIA, 2004).

Em gestações planejadas, com intervenções realizadas adequadamente

durante o pré-natal, o parto e a amamentação, o risco de transmissão vertical

do HIV é reduzido a menos de 2%. No entanto, sem o adequado planejamento

e seguimento (WHO, 2016), está bem estabelecido que esse risco é de 15% a

45% (BRASIL, 2019).

O pré-natal, como em todo tipo de gestação, possui grande importância

no acompanhamento gestacional, pois é o período que antecede o nascimento

da criança, onde é aplicado um conjunto de ações individuais e coletivas à

saúde da mulher grávida, e na vida das gestantes com HIV+ não é diferente,

cabe a equipe de saúde, compreender o que significa aquela gestação para a

mulher e sua família, tendo como objetivos primários a redução de riscos a

gestante e um desenvolvimento saudável ao bebê e o acolhimento da mulher

desde o início da gravidez, auxiliando em cada mudança, seja ela física ou

emocional (BRASIL, 2016).

O  presente  estudo  tem  como  objetivos  descrever  as  dificuldades

enfrentadas  pela  gestante  portadora  do  vírus  da  imunodeficiência  humana,

bem  como  analisar  através  da  literatura  cientifica,  como  se  apresenta  a

atuação do Enfermeiro a casais sorodescordantes frente a mulher que vive

com HIV no processo de gestação, parto e puerpério. 
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 Através da experiência de um dos integrantes com a área materno-

infantil, deseja-se minimizar certos preconceitos de profissionais de saúde e da

sociedade, tivemos a motivação de nos aprofundarmos neste tema.

A justificativa se dá pelo fato de uma gestante portadora do HIV precisar

passar  por  diversas  dificuldades,  que  vão  muito  além  das  dificuldades

enfrentadas por gestantes que não possuem tal vírus no organismo, por isso é

importante,  para  a  equipe  de  enfermagem  a  conscientização  de  que  tais

desafios existem para esse grupo da sociedade, podendo assim saber como

proceder nessa situação, elevando a qualidade de vida dessa gestante.

2. METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa bibliográfica, com natureza descritiva e abordagem

qualitativa.  A  pesquisa  bibliográfica,  conforme  o  relato  de  Perovano  (2014,

p.54), corresponde àquela realizada a partir do registro disponível decorrente

de  pesquisas  anteriores,  em documentos  impressos  como:  “livros,  revistas,

publicações em períodos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias.

Da  mesma  forma,  o  estudo  é  de  natureza  descritiva,  por  ter  como

principal objetivo, a descrição de uma definida população ou fenômeno (GIL,

2006). 

Como refere o mesmo autor,  pesquisas descritivas são aquelas,  que

“tem por objetivo estudar as características de um grupo: sua distribuição por

idade,  sexo,  procedência,  nível  de  escolaridade,  estado  de  saúde  física  e

mental.” (GIL, 2006, p. 42).

O  processo  descritivo  visa  a  identificação,  registro  e  análise  das

características,  fatores ou variáveis  que se relacionam com o fenômeno ou

processo (PEROVANO,2014). 

Por outro lado, conforme descreve Minayo, o método qualitativo pode

ser definido como:

“o  que  se  aplica  ao  estudo  da  história,  das  relações,  das
representações,  das  crenças,  das  percepções  e  das  opiniões,
produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito  de
como vivem,  constroem seus  artefatos  e  a  si  mesmos,  sentem e
pensam” (MINAYO, 2010, p. 57). 
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Para elaboração da pesquisa, os dados foram coletados em acervos

virtuais.  A busca de dados em acervo virtual  para a sustentação do estudo

ocorreu  na  Biblioteca  Virtual  em  Saúde  (BVS),  nas  bases  de  dados  da

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

Scientific Electronic Library Online (SCIELO), a partir dos descritores: Saúde da

Mulher;  HIV;  Gravidez; Educação em saúde ; Doenças Transmissíveis.

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: materiais acadêmicos ou

artigos científicos publicados em periódicos online, disponíveis na íntegra para

leitura,  publicações  do  período  compreendido  de  2011  a  2021,  n  língua

portuguesa  e  que  abordassem  a  problemática  do  presente  estudo.  Já  os

critérios de exclusão foram materiais duplicados e que não corroboravam com

a pesquisa.

Inicialmente  foram  pesquisados  descritores  individualmente,  sendo

encontrados artigos científicos conforme a Quadro 1.

Quadro 1 – Distribuição quantitativa das produções cientifica e encontrada nas bases
com os descritores individualizados.
Descritores Bdenf Lilacs MedLINE Total
Gravidez 2371 14243 245793 262.407

HIV 1185 9474 165856 176.245

Saúde da Mulher 115 131 249 495

Educação  em
Saúde.

9217 41909 362624 413.750

Doenças
Transmissíveis

0 9494 80180 89.674

Diante dos números extensos de publicações encontradas, optou-se por

um refinamento.  Dessa  forma  os  descritores  foram  pesquisados  em forma

associada em trio,  utilizando o termo operador  -AND para obtenção de um

melhor resultado, conforme a Quadro 2.

Quadro 2. Distribuição quantitativa das produções científicas encontradas nas bases de
dados com os descritores em trio.
Descritores Bdenf Lilacs MedLINE Total

Gravidez  and 16 159 1387 1.526
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HIV  andDoenças
Transmissíveis

Saúde da mulher
and  HIV  and
gravidez

54 109 366 529

Educação  em
saúde  and
Gravidez  and
HIV

19 44 304 367

Saúde da mulher
and  Gravidez
and  Doenças
Transmissíveis

15 42 101 158

Finalizando esse percurso de busca, foi realizada a pesquisa por artigos

nas  bases  de  dados  a  partir  dos  descritores  associados  em  quadra,

posteriormente,  realizou-se  a  leitura  dos  resumos  e  os  que  apresentavam

relevância para subsidiar do tema foram selecionados e lidos na íntegra. 

Quadro 3. Distribuição quantitativa das produções científicas encontradas nas bases de
dados com os descritores em quadra.
Descritores Bdenf Lilacs MedLINE Total

Gravidez and HIV
and  Doenças
Transmissíveis
and  Saúde  da
mulher

16 159 1387 1.562

Saúde  da  mulher
and  HIV  and
gravidez  and
Educação  em
saúde 

54 109 366 529

Educação  em
saúde  and
Gravidez and HIV
and  Doenças
Transmissíveis

19 44 304 367

Saúde  da  mulher
and Gravidez and
Doenças
Transmissíveis
and HIV

15 42 101 158

Finalizando esse percurso de busca, foi realizada a pesquisa por artigos

nas  bases  de  dados  a  partir  dos  descritores  associados  em  quíntuplo,
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posteriormente,  realizou-se  a  leitura  dos  resumos  e  os  que  apresentavam

relevância para subsidiar do tema foram selecionados e lidos na íntegra. 

Quadro 4. Distribuição quantitativa das produções científicas encontradas nas bases de
dados com os descritores em quíntuplo.
Descritores Bdenf Lilacs MedLINE Total

Gravidez  and
Saúde  da  mulher
and  HIV,  Doenças
transmissíveis  and
educação em saúde

2 2 12 16

A  partir  dessa  leitura  preliminar,  foram  selecionados  6  artigos  que

mantinham  coerência  com  os  descritores  acima  apresentados  e  com  os

objetivos do estudo. A partir dessa análise, foi extraída a Bibliografia Potencial.

Quadro 5. Bibliografia Potencial.
N TITULO AUTORES PERIÓDICO AN

O
RESULTADOS

A1 Concepção  em
casais
heterossexuais
sorodiscordantes
para  o  Vírus  da
imunodeficiência
humana:  scoping
review

Cecato  Y.A
et al.

Revista
Eletrônica
Acervo
Saúde

202
1

Os  resultados
apontados  na  pesquisa
foi  em  relação  aos
cuidados  relacionados
ao  processo  de
concepção  e
planejamento
reprodutivo  dos  casais
heterossexuais
sorodiscordantes  para
método  de  adesão  às
terapias  antirretrovirais
(TARV) com carga viral
suprimida  e  Profilaxia
Pré-exposição  (PrEP)
para  o  parceiro
soronegativo,  métodos
naturais,  métodos  não
naturais,  habilidades
dos  profissionais  para
aconselhamento  seguro
de  concepção  para
pessoas que vivem com
o HIV (PVHIV).

A2 A construção de um
aplicativo  para  o
cuidado  de
enfermagem  à
gestante  com  HIV
na atenção básica

Rodrigues
B.V.B, et al.

Braz. J. Hea.
Rev.,
Curitiba.

202
0

Uma  da  estratégia
implementada  de
educação  em saúde,  é
uma  ferramenta  de
cuidado como aplicativo
para nortear a gestante
com  HIV  atendida  na
atenção  básica  de
saúde.

A3 Mulheres  com  HIV: Rodrigues Rev  enferm 202 Os  resultados
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Percepção  sobre
uma futura gestação

J.P, et al. UFPE on line 0 apontaram  que  as
mulheres  com  HIV
vivem  com  medo  do
risco  da  transmissão
vertical;  O  desejo  da
mulher  em  gestar  a
partir  da  vontade  do
parceiro;  conhecimento
sobre  a  Terapia
antirretroviral  e  adesão
ao  tratamento  e,  <
Desconhecimento  ou
pouco  conhecimento
sobre a possibilidade de
gestar.

A4 Transmissão vertical
do  HIV:  reflexões
para a promoção da
saúde e cuidado de
enfermagem

Lima  A.C  et
al

Av Enferm. 202
0

No  âmbito  da
concepção  de
promoção  da  saúde
como  prevenção  de
doenças,  diversas  são
as  intervenções  de
enfermagem  envolvidas
no  processo  de
prevenção  da
transmissão  vertical  do
HIV, abrangendo desde
cuidados  que
antecedem  a  gravidez
da  mulher  soropositiva,
passando  pelo  pré-
natal, parto, puerpério e
cuidados com a criança
exposta ao HIV.

A5 Percepção  do
enfermeiro  da
atenção  básica
acerca  do
atendimento  à
gestante
soropositiva

Goulart  C.S,
et al. 

J. Health Biol
Sci.

201
8

No  contexto  da
percepção  do
enfermeiro  da  atenção
básica  acerca  do
atendimento  à  gestante
soropositiva, foi possível
identificar  nervosismos
seguido  de  choro,
importância  de  o
profissional  de
enfermagem  ser
capacitado   com
preceitos  éticos,
científicos  capazes  de
realizar  orientações
quanto  as  riscos  das
transmissão  vertical,
conhecimento  sobre
terapia recomendada, e
a  importância
capacitação  do
profissionais  que  visam
a  melhoria  da
assistência.

A6 Possibilidades  de Langendorf Rev  Bras 201 O  significado  da
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cuidado  ao  casal
sorodiscordante
para  o  HIV  que
engravidou

T.F et al. Enferm 7 gestação  para  casais
heterossexuais  diante
da  situação  de
sorodiscordância,  os
cuidados  de  saúde,
estão  focados  na
construção  de
subjetividade. 

3. RESULTADOS

Os  Documentos  selecionados  foram  produzidos  em  sua  maioria  de

publicação em revistas de enfermagem, no ano de 2021, 2020, 2018 2 2017. 

Através da leitura saturada dos artigos e o diálogo com o objetivo da

pesquisa, foi possível evidenciar seguintes resultados que estão relacionadas

ao  sanar  dúvidas  sobre  transmissão  vertical,  terapia  medicamentosas,

angústias e medos relacionadas ao processo de gestação segura,  estratégia

de educação em saúde.

Através da leitura saturada dos artigos e o diálogo com o objetivo da

pesquisa, foi possível evidenciar seguintes resultados que estão relacionadas

ao  sanar  dúvidas  sobre  transmissão  vertical,  terapia  medicamentosas,

angústias e medos relacionadas ao processo de gestação segura,  estratégia

de educação em saúde.

Aos títulos encontrados na pesquisa através dos descritores utilizados

nas bases de dados utilizadas, com o processo de inclusão e exclusão, tendo

as seguintes temáticas. Produção publicada em 2021 “Concepção em casais

heterossexuais  sorodiscordantes  para  o  Vírus  da  imunodeficiência  humana:

scoping review”, tendo os colaboradores para produção cientifica Cecato, et al. 

Outro tema publicado em 2020 foi, “A construção de um aplicativo para o

cuidado de enfermagem à gestante com HIV na atenção básica” tendo como

objetivo de pesquisa “construir um aplicativo para o cuidado de enfermagem a

gestantes com HIV na Atenção Básica”, produzido por Rodrigues, et al.

Estudo realizado por Rodrigues e colaboradores investigaram a temática

sobre “Mulheres com HIV: Percepção sobre uma futura gestação, publicado em

2020 na revista Enferm UFPE on line.

Dando  continuidade  aos  resultados  das  produções  encontradas,  foi

encontrada a seguinte temática “Transmissão vertical do HIV: reflexões para a
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promoção  da  saúde  e  cuidado  de  enfermagem”,  publicada  em  2020,  com

objetivo de investigar a transmissão vertical no contexto da promoção da saúde

esse estudo foi publicado por Lima, et al em 2020.

Estudos apontaram sobre a importância dos profissionais enfermeiros

que  atuam na  atenção  básica  perceberam as  demandas  que  envolvem no

atendimento  à  gestante  soropositiva,  sendo  necessário  que  estejam

capacitadas com conhecimento técnico científico (GOULART, et al., 2018).

Vale  ressaltar  que,  que  no  contexto  do  cuidado  a  gestante

sorodiscordante que engravidou, é de suma importância que o profissional de

enfermagem  realize  educação  em  saúde  em  relação  ao  significado  da

gestação  segura  para  casais  heterossexuais  diante  da  situação  de

sorodiscordância (LANGENDORF, et al., 2017).

4. DISCUSSÃO

  Para  os  cuidados  relacionados  ao  processo  de  concepção  e

planejamento  reprodutivo  dos  casais  heterossexuais  sorodiscordantes  para

HIV, estão relacionados ao tipo de concepção, sendo a natural mais indicada ,

que  ocorre  sem  preservativo,  programada  para  os  dias  férteis  da  mulher,

associada  ao  uso  de  TARV  e  ou  PrEP  (Cecato  et  al.,  2021).  Importante

ressaltar que existe outras técnicas para que ocorra uma concepção segura. A

contribuição dos profissionais nas informações fornecidas a esses casais com

a valorização dos direitos sexuais e reprodutivos das PVHIV e suas parcerias,

visa a segurança e a dignidade da vida.

Segundo Langendorf et al (2017), para que ocorra uma gestação segura

ao casal sorodiscordante, os cuidados de enfermagem devem serem focados

em sanar informações que os casais buscam, investigar o que sabem sobre a

sorodiscordância, uma gestação planejada por ambos, e envolvendo o contexto

clínico, social, cultural. Assim, a consulta de enfermagem com essa clientela

deve enfatizar o cuidado centrado no sujeito e no processo de transformação

da realidade que o cercam. 

 Ao se referir a ser  casal e a gestação faz parte vivido da relação,  ou

seja quando desejar ter o filho, seja quando,  devem reconhecer os riscos  que

a futura gestante está submetido, considerando  na compreensão  do que que
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o casal entendem sobre  HIV e da sorodiscordância (LANGENDORF, et al.,

2017).

Para tanto, o profissional enfermeiro frente as ações de enfermagem a

gestante  sorodiscordante,  devem  realizar  suas  ações  com  planejamento  a

segurança do feto também no âmbito da promoção da saúde em relação a

transmissão vertical  (TV).  No contexto da TV do HIV, o enfermeiro tem um

papel fundamental, podendo atuar em todas as fases que constituem a linha do

cuidado,  desde o período pré-concepcional,  pré-natal,  parto  até o puerpério

(LIMA, et al. 2020).

Através  da  utilização  de  estratégias,  como criação  de  aplicativos  em

saúde e  apoio-educação,  poderá  fornecer  todo  o  conhecimento  referente  a

como é possível o controle do vírus, os sinais e sintomas, os cuidados a TV

como  fatores  de  risco  e  intervenções  preventivas,  conhecer  os  direitos  e

deveres das PVHIV, a prevenção e o tratamento para uma gestação segura

(RODRIGUES, et al.2020).

Rodrigues, et al (2020), ressalta que ser deve realizar frequentemente

uma  avaliação  da  tecnologia  utilizada,  devido  às  constantes  inovações  e

melhorias  tecnológicas,  e  que sempre avaliem o  processo de aplicação na

prática de assistência à saúde. Destaca-se ainda que, é necessário que seja

elaborado um plano de adesão que melhor amoldar-se a hábito da gestante,

auxiliando-a no cumprimento do planejamento proposto, com objetivo de uma

manutenção eficaz da saúde (BRASIL, 2019).

Outro aspecto abordado, em relação onde dever ocorrer o atendimento a

essa  cliente,  a  gestante  portadora  do  HIV,  deve  ser  acompanhada

simultaneamente  em  uma  Unidade  Básica  de  Saúde,  e  no  Serviço  de

Referência desde o início da gestação. Esse encaminhado tem objetivo de um

cuidado especializado, porém a gestante não deverá perder um vínculo com a

unidade Básica de Saúde (GOULART, et al., 2020). 

Na conclusão do estudo realizado por Goulart et al (2020), apontaram

que os estudos aliadas na inferência da literatura mostra que é necessário

intensificar estratégia que viabiliza a melhoria da assistência na capacitação de

profissionais da rede de saúde, no que se refere ao atendimento, acolhimento,

aconselhamento e acompanhamento das gestantes soropositiva.
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Dessa forma, o profissional de enfermagem que exerce a sua função na

atenção a gestante sorodescordante, deve buscar qualificação para que possa

estar implementando estratégias que possibilite uma gestação com segurança,

durante o gestacional no parir e o puerpério.

Portanto, durante a consulta o enfermeiro não deve abordar apenas a

doença  viral  que  é  o  HIV.  Ressalto  ainda,  que  o  enfermeiro  deve  ganhar

confiança e criar vínculo com a usuária, utilizar-se de uma linguagem acessível

de  fácil  entendimento  para  que possa estar  abordando temáticas  de forma

cautelosa, provendo o conhecimento.

5. CONCLUSÃO

As  dificuldades  enfrentadas  pela  gestante  portadora  do  vírus  da

imunodeficiência humana, estão muita das vezes relacionadas a culpa de não

conseguir engravidar, medo, angústias, anseio do seu parceiro de aceirar seu

desejo  reprodutivo,  a  falta  do  diálogo  para  estabelecer  uma  relação  de

confiança e honestidade. 

Tendo  a  promoção  da  saúde,  como  ferramenta  fundamental  para

sensibilizar o casal sorodescordantes que deseja engravidar, se sintam bem

informados, instrumentalizados, conhecer as redes de apoio de saúde. Atuação

do Enfermeiro a casais sorodescordantes frente a mulher que vive com HIV no

processo de gestação, parto e puerpério,  deve ser pautada num m diálogo,

uma interlocução com a equipe de saúde multiprofissional.

A consulta de enfermagem deverá discutir com esse casal, a prevenção

do controle da carga viral, terapia antirretroviral, estratégias para minimizar a

transmissão vertical, como ocorrerá o processo de amamentação, uma vez que

o processo de amamentação é um momento de vinculo,  estimular entre os

casais um diálogo amoroso. 

Os  resultados mostraram da importância  de  discutir  o  tema entre  os

profissionais enfermeiros e a capacitação dos mesmo com objetivo de subsidiar

uma pratica assistencial visando a dignidade e segurança da vida, e que esses

profissionais  não  exerçam suas  práticas  centradas  apenas   em protocolos,
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sobretudo que  implementem ações focado nas necessidades centrado nas

particularidades  da  mulher  e/ou  do  casal,  que  muitas  das  vezes  não  são

encontrados em protocolos, que tem objetivo de nortear o cuidado.
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