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Nas ações de prevenção da transmissão vertical do HIV, é contra-indicado que puérperas amamentem seus filhos. 
Este estudo tem o objetivo de descrever os sentimentos relatados pelas mulheres portadoras do HIV por não po-

derem amamentar. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa através de categorias emergidas de discur-
sos. Foram entrevistadas 17 mulheres soropositivas para o HIV, com idade entre 19 e 40 anos, em um ambulatório 
especializado em patologias infecciosas, na zona sul da cidade de São Paulo. Após coleta de dados e análise dos 
mesmos, procedemos a identificação de quatro categorias temáticas: Querer amamentar e não poder; Responsabi-
lidade materna; Percepção do preconceito; mencionando a culpa e a raiva. Observamos que, apesar da maioria das 
mulheres relatarem sofrimento com a situação, grande parte também é bem esclarecida e conformada com o fato de 
não poder amamentar, colocando em primeiro lugar, a saúde e bem estar de seu filho.
Descritores: Amamentação, HIV/Aids, Percepção em saúde.

In order to prevent HIV vertical infection, it is not indicated that mothers breastfeed their babies. This theory aims to 
describe the women with HIV feelings for not being able to breastfeed their babies. This is a qualitative research where 

seventeen women, between 19 and 40 years old infected by HIV were interviewed, in an outpatient department special-
ized in infectious disease, in the Southern zone of São Paulo. After collecting and analyzing informations, we identified 
four thematic categories: Women who want to breastfeed and can’t do it, Mother responsibility, Perception of prejudice, 
mentioning guilty and angry. We observed that, although most women had mentioned suffering concerning this situ-
ation, most of them are conscious and conformed to the fact of not being able to breastfeed, prioritizing their babies’ 
health and well-being.  
Descriptors:   Breast feed, HIV/Aids, Health perception 

En las acciones de prevención de la transmisión vertical del HIV, es contraindicado que las puérperas amamanten a 
sus hijos. Este estudio tiene el objetivo de describir los sentimientos relatados por mujeres portadoras del HIV por 

no poder amamantar. Se trata de una investigación con enfoque cualitativo a través de categorías emergidas de los 
discursos. Se entrevistaron a 17 mujeres suero positivas para el HIV, con edad entre 19 y 40 años, en un dispensario 
especializado en patologías infecciosas, en la zona sur de la ciudad de San Paulo. Después de la recopilación de da-
tos y análisis de ellos, procedimos a la identificación de cuatro categorías temáticas: Querer amamantar y no poder, 
Responsabilidad Materna, Percepción del prejuicio, mencionando la culpa y la rabia. Observamos que a pesar de que 
la mayoría de las mujeres haya relatado sufrimiento con la situación, gran parte también es bastante aclarada y confor-
mada con el hecho de no poder amamantar, poniendo en primer lugar la salud y bienestar de su hijo. 
Descriptores: Amamantamiento HIV/Sida, Percepción en salud
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Resultados
De acordo com o levantamento dos dados, a idade das 
mulheres entrevistadas variou de 19 a 40 anos, com uma 
média de 29 anos. Em relação ao estado civil, sete são ca-
sadas, seis vivem com o parceiro, e quatro delas não vivem 
ou tem parceiro no momento. Notamos que entre os par-
ceiros das mulheres entrevistadas, sete tinha a sorologia 
para o HIV negativo, seis eram soropositivo e quatro não 
sabem. Quanto ao tempo de diagnóstico de HIV das par-
ticipantes, variou de 7 meses a 13 anos, tendo uma média 
de 4 anos e três meses. No pós-parto, onze das mulheres 
entrevistadas ficaram em alojamento conjunto e seis fica-
ram em enfermarias sem os seus bebês. Também se obser-
vou que em relação a ter amamentado anteriormente exis-
te certo equilíbrio na população estudada, sendo que nove 
amamentaram e oito não haviam tido essa experiência.

Foram obtidas as seguintes categorias temáticas: Que-
rer amamentar e não poder, Responsabilidade materna, 
Percepção do preconceito, Mencionando a culpa e a raiva. 
Os relatos apresentados durante a entre-
vista foram identificados por uma letra 
do alfabeto, para cada uma das mulheres 
da qual os relatos foram escolhidos para 
as referidas categorias temáticas.

Querer amamentar e não poder
Algumas entrevistadas relataram que 
sentiram uma tristeza muito grande 
por não poder amamentar, que senti-
ram como se fosse menos mãe por conta disso. Tristeza 
é a pessoa que tem mágoa ou aflição, cheio de melan-
colia, infeliz, abatido, deprimido8.

A amamentação abrange dimensões construídas his-
tórica, social e culturalmente, e não somente em fatos 
biológicos. Frente ao aleitamento materno o comporta-
mento feminino guarda uma relação com o lugar, a ima-
gem social da mulher e a maternidade, dependente de 
valores e interesses econômicos e políticos, se apresen-
ta variável nas diferentes épocas e contextos sociais9.

“(...) Eu sinto muito triste, nossa! No primeiro dia 
chorava muito, eu pegava assim, colocava mamadei-
ra, era terrível! Ainda mais você sentindo o leite sain-
do e não poder dar.” (B)

“Foi muito triste, né, porque os outros dois eu 
amamentei e ela chorava com fome e eu não podia 
amamentar e eu chorava junto, porque dos outros 
dois eu tive pouco leite e dela por incrível que pareça 
eu tive mais leite, e foi muito difícil pra mim, porque 
eu descobri na gravidez dela, né! Já estava de 7 me-
ses” ... “Muito triste, foi muito difícil pra mim, ainda 
mais que eu tinha leite e não podia dar”. (E)

o aleitamento artificial5.  
No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda a inibi-

ção da lactação para mulheres HIV positivas. Essa ini-
bição pode ser conseguida através de medicamentos 
inibidores da lactação e compressão das mamas com 
atadura sem restringir os movimentos respiratórios, não 
causando desconforto materno6. Desta forma, optou-se 
por realizar este estudo com o objetivo de descrever 
os sentimentos relatados pelas mulheres portadoras do 
HIV por não poderem amamentar seus filhos.

Caminho metodológico
Tipo de pesquisa: trata-se de uma pesquisa de campo com 
abordagem qualitativa, através de categorização emergida 
dos discursos. Local da pesquisa: A pesquisa foi realizada 
em um ambulatório especializado em patologias infeccio-
sas, principalmente pelo HIV, na zona sul da cidade de São 
Paulo, que é um serviço onde o atendimento é realizado 
por uma equipe multidisciplinar constituída por Médicos, 

Enfermeiros, Assistente Social, além de 
um Grupo de Voluntárias. A coleta de da-
dos foi realizada pelas pesquisadoras no 
período de 30/06/2005 a 21/07/2005. 
Sujeitos da pesquisa: A população foi 
constituída por 17 mulheres portadoras 
do HIV, com faixa etária entre 19 a 40 
anos, que fazem acompanhamento no 

ambulatório de especialidades de patologias infecciosas e 
que concordaram em participar da pesquisa. Para a coleta 
de dados foi elaborado um formulário de entrevista com-
posto por doze questões, sendo oito fechadas para carac-
terizar o tipo de população e quatro abertas que se dire-
cionaram ao objetivo da pesquisa, permitindo a expressão 
dos sentimentos das pacientes entrevistadas. Aspectos 
éticos: Para cada entrevistada foi explicado a idéia e o ob-
jetivo da pesquisa, além da participação voluntária e sigi-
losa, e todas participantes assinaram o Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido, sendo informadas a respeito da 
garantia e liberdade de retirada do consentimento a qual-
quer momento, sem qualquer prejuízo à continuidade de 
seu tratamento na instituição. A pesquisa foi aplicada após 
a aprovação do projeto pelo responsável do ambulatório 
especializado em patologias infecciosas escolhido para a 
coleta de dados e após a autorização do Comitê de Ética 
em Pesquisa da UNINOVE, conforme a lei 196/967. Análise 
dos dados: Através de abordagem qualitativa, os dados ob-
tidos pela entrevista foram transcritos, analisados, feitas lei-
turas e releituras para análise da expressão dos sentimen-
tos relacionados ao objetivo, descrevemos as frases após o 
agrupamento das mesmas por categoria.

“NO BRASIL, O MINISTÉRIO 
DA SAÚDE RECOMENDA 

A INIBIÇÃO DA LACTAÇÃO 
PARA MULHERES HIV 

POSITIVAS”.

Introdução 

No ano de 1990 foi criada pela OMS (Organiza-
ção Mundial de Saúde) e pela UNICEF a Iniciati-

va Hospital Amigo da Criança – IHAC – para favorecer, 
promover e proteger o aleitamento materno1. O Pro-
grama Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno 
(PNIAM/MS), uniu-se à coordenação do Ministério da 
Saúde para conscientizar o público em geral e profis-
sionais de saúde a lutar contra a propaganda livre de 
leites artificiais para bebês, assim como mamadeiras, 
bicos e chupetas, apoiando as rotinas de serviços que 
promovam o aleitamento materno e criação de leis que 
protejam o trabalho da mulher que amamenta2.

A melhor forma de alimentação para criança, e que 
traz mais vantagens tanto para a mãe quanto para o re-
cém-nascido é o aleitamento materno. Porém, há algumas 
doenças que promovem barreiras e podem prejudicar a 
amamentação. O profissional de saúde deve ter o conhe-
cimento específico e habilidade para analisar a viabilidade 
do aleitamento. O leite materno é com-
posto por células mononucleares, anti-
corpos e diversos fatores de proteção, 
porém em algumas doenças maternas, 
as células mononucleares podem trans-
ferir partículas infecciosas da mãe para 
o lactente agindo como fonte de infec-
ção para a criança. Assim, o profissional 
de saúde, ao identificar uma nutriz com infecção viral ati-
va ou outra doença infecciosa, pode ficar angustiado fren-
te ao dilema na tomada de decisão de suspender ou não a 
amamentação, já que seu papel é o de promover e estimu-
lar o aleitamento materno3.

O HIV pode ser transmitido da mãe para a criança 
através de três principais vias: no útero, pela exposi-
ção a líquidos corporais e sangue materno no nasci-
mento e pela amamentação.  O prognóstico para as 
crianças infectadas é precário, com 29% apresentando 
AIDS dentro do primeiro ano de vida4.

Contrabalanceando o risco de infecção pelo HIV 
com os benefícios imunológicos, psicológicos e nutricio-
nais que a amamentação pode proporcionar tanto a mãe 
quanto a criança, a OMS recomenda as seguintes diretri-
zes: a amamentação deve ser recomendada para todas as 
mães em países onde as moléstias infecciosas e a desnu-
trição sejam as causas primárias de mortalidade infantil, 
inclusive as HIV positivas, onde o risco de transmissão 
do vírus é menor do que o alto risco letal propiciado 
por estas outras condições; em países onde a incidência 
de doenças infecciosas e desnutrição, sejam baixas, bem 
como a morbi-mortalidade na primeira infância, indica-se 
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“Eu vou fazer o que, eu chorava, né, chorava, en-
trava em desespero por não amamentar”. (F)

Para outras participantes, amamentar é ser uma 
boa mãe e se doar totalmente para o filho, conforme a 
sociedade também estipula.

Um dos pressupostos básicos para o sucesso da 
amamentação é o contato mãe e filho e esta “simples” 
exigência representa um dos maiores obstáculos para 
a mulher, que tem o papel social de cuidar do lar e ge-
rar força de trabalho, além de contribuir diretamente 
com o orçamento familiar10. 

“(...) Eu queria, né, amamentar ele, eu vejo todo 
mundo amamentando, aí eu falo pra minha colega, 
poxa meu, será que eu nunca vou amamentar meu 
nenê porque eu acho tão bonito, né, a criança fica 
gorda, fica bonita, mas não pode amamentar”. (F)

 “Eu fiquei triste, chorei o tempo todo, porque dos 
outros três eu amamentei, e falam que quando a 
criança mama no peito sente mais a mãe, mais cari-

nho, aí quando eu vou dar a mama-
deira eu penso: ah, será que ela está 
sentindo o meu cheiro? Acho que 
ela não vai ficar apegada comigo? É 
muito triste”. (H)

 “Ah, eu senti muito porque eu, 
por exemplo, não senti falta de não 
amamentar eu pego ela no colo e co-
loco ela aqui, ela vem buscar o leite 
aí eu fico meio ressentida, né?” (J)

“É uma sensação muito ruim, (...) Ah, eu senti 
maior desespero na hora que falaram que eu não ia 
poder amamentar ela, eu já tava ciente disso, né, mas 
no momento você não quer acreditar, mas aí quando 
caiu a ficha mesmo, daí foi ruim demais, eu andava 
no hospital, eu tava no quarto, eu olhava (...)”. (L)

“(...)Tipo quando as pessoas perguntavam você 
está amamentando? É gostoso né, aquela sensa-
ção? Você sente que você está passando o carinho, 
tá dando o carinho. Mas enfim, eu quando dava a 
mamadeira eu acariciava ela, tocava nela...” (P)

Responsabilidade materna
Algumas mulheres entrevistadas se conformaram com 
a situação, disseram ter sido bem preparadas, que no 
pré-natal receberam todas as explicações necessárias 
e ficaram mais preocupadas com o bem estar do filho, 
de não estar transmitindo o vírus para o seu bebê.

Ao incorporar a imagem idealizada de mãe perfei-
ta, a mulher não deve ressentir-se das exigências de 
retribuição imediatista do recém nascido. A mulher, ao 
cuidar-se de si, ratifica a força das raízes sociais voltan-

Resultados
De acordo com o levantamento dos dados, a idade das 
mulheres entrevistadas variou de 19 a 40 anos, com uma 
média de 29 anos. Em relação ao estado civil, sete são ca-
sadas, seis vivem com o parceiro, e quatro delas não vivem 
ou tem parceiro no momento. Notamos que entre os par-
ceiros das mulheres entrevistadas, sete tinha a sorologia 
para o HIV negativo, seis eram soropositivo e quatro não 
sabem. Quanto ao tempo de diagnóstico de HIV das par-
ticipantes, variou de 7 meses a 13 anos, tendo uma média 
de 4 anos e três meses. No pós-parto, onze das mulheres 
entrevistadas ficaram em alojamento conjunto e seis fica-
ram em enfermarias sem os seus bebês. Também se obser-
vou que em relação a ter amamentado anteriormente exis-
te certo equilíbrio na população estudada, sendo que nove 
amamentaram e oito não haviam tido essa experiência.

Foram obtidas as seguintes categorias temáticas: Que-
rer amamentar e não poder, Responsabilidade materna, 
Percepção do preconceito, Mencionando a culpa e a raiva. 
Os relatos apresentados durante a entre-
vista foram identificados por uma letra 
do alfabeto, para cada uma das mulheres 
da qual os relatos foram escolhidos para 
as referidas categorias temáticas.

Querer amamentar e não poder
Algumas entrevistadas relataram que 
sentiram uma tristeza muito grande 
por não poder amamentar, que senti-
ram como se fosse menos mãe por conta disso. Tristeza 
é a pessoa que tem mágoa ou aflição, cheio de melan-
colia, infeliz, abatido, deprimido8.

A amamentação abrange dimensões construídas his-
tórica, social e culturalmente, e não somente em fatos 
biológicos. Frente ao aleitamento materno o comporta-
mento feminino guarda uma relação com o lugar, a ima-
gem social da mulher e a maternidade, dependente de 
valores e interesses econômicos e políticos, se apresen-
ta variável nas diferentes épocas e contextos sociais9.

“(...) Eu sinto muito triste, nossa! No primeiro dia 
chorava muito, eu pegava assim, colocava mamadei-
ra, era terrível! Ainda mais você sentindo o leite sain-
do e não poder dar.” (B)

“Foi muito triste, né, porque os outros dois eu 
amamentei e ela chorava com fome e eu não podia 
amamentar e eu chorava junto, porque dos outros 
dois eu tive pouco leite e dela por incrível que pareça 
eu tive mais leite, e foi muito difícil pra mim, porque 
eu descobri na gravidez dela, né! Já estava de 7 me-
ses” ... “Muito triste, foi muito difícil pra mim, ainda 
mais que eu tinha leite e não podia dar”. (E)

“ALGUMAS ENTREVISTADAS 
RELATARAM QUE 
SENTIRAM UMA 
TRISTEZA MUITO 

GRANDE POR NÃO PODER 
AMAMENTAR”.

o aleitamento artificial5.  
No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda a inibi-

ção da lactação para mulheres HIV positivas. Essa ini-
bição pode ser conseguida através de medicamentos 
inibidores da lactação e compressão das mamas com 
atadura sem restringir os movimentos respiratórios, não 
causando desconforto materno6. Desta forma, optou-se 
por realizar este estudo com o objetivo de descrever 
os sentimentos relatados pelas mulheres portadoras do 
HIV por não poderem amamentar seus filhos.

Caminho metodológico
Tipo de pesquisa: trata-se de uma pesquisa de campo com 
abordagem qualitativa, através de categorização emergida 
dos discursos. Local da pesquisa: A pesquisa foi realizada 
em um ambulatório especializado em patologias infeccio-
sas, principalmente pelo HIV, na zona sul da cidade de São 
Paulo, que é um serviço onde o atendimento é realizado 
por uma equipe multidisciplinar constituída por Médicos, 

Enfermeiros, Assistente Social, além de 
um Grupo de Voluntárias. A coleta de da-
dos foi realizada pelas pesquisadoras no 
período de 30/06/2005 a 21/07/2005. 
Sujeitos da pesquisa: A população foi 
constituída por 17 mulheres portadoras 
do HIV, com faixa etária entre 19 a 40 
anos, que fazem acompanhamento no 

ambulatório de especialidades de patologias infecciosas e 
que concordaram em participar da pesquisa. Para a coleta 
de dados foi elaborado um formulário de entrevista com-
posto por doze questões, sendo oito fechadas para carac-
terizar o tipo de população e quatro abertas que se dire-
cionaram ao objetivo da pesquisa, permitindo a expressão 
dos sentimentos das pacientes entrevistadas. Aspectos 
éticos: Para cada entrevistada foi explicado a idéia e o ob-
jetivo da pesquisa, além da participação voluntária e sigi-
losa, e todas participantes assinaram o Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido, sendo informadas a respeito da 
garantia e liberdade de retirada do consentimento a qual-
quer momento, sem qualquer prejuízo à continuidade de 
seu tratamento na instituição. A pesquisa foi aplicada após 
a aprovação do projeto pelo responsável do ambulatório 
especializado em patologias infecciosas escolhido para a 
coleta de dados e após a autorização do Comitê de Ética 
em Pesquisa da UNINOVE, conforme a lei 196/967. Análise 
dos dados: Através de abordagem qualitativa, os dados ob-
tidos pela entrevista foram transcritos, analisados, feitas lei-
turas e releituras para análise da expressão dos sentimen-
tos relacionados ao objetivo, descrevemos as frases após o 
agrupamento das mesmas por categoria.
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Para muitas mulheres, a amamentação pode se tor-
nar um fardo, pela obrigação e pela expectativa que 
se forma em torno dela. A proposição de que o aleita-
mento protege contra doenças coloca uma responsa-
bilidade a mais para a mãe, no que diz respeito à ne-
cessidade de alimentar seu filho ao seio, o que pode 
gerar frustração e culpa no caso de ela não conseguir, 
por algum motivo, amamentar14.

Raiva também foi citada como sentimento por não 
poder amamentar, apesar de que isto é mais pelo fato 
de ter contraído o HIV do que de não poder amamen-
tar. Define-se raiva como uma emoção caracterizada 
por fortes sentimentos de contrariedade, os quais são 
acionados por ofensas reais ou imaginárias15.

“Se eu tivesse mais cuidado eu não teria adquiri-
do o vírus e ela estaria normal, né (...) É um senti-
mento de culpa mesmo porque, (...) eu tive parte de 
culpa nisso”. (J)

“(...)Raiva, porque até hoje, assim eu estou indig-
nada com isso, sabe?” (Q)

Considerações Finais
Durante a pesquisa, observamos que a mulher por-
tadora do HIV enfrenta uma série de desafios, como 
o preconceito, a inibição da lactação, a cobrança de 
amigos e familiares ao impedimento à amamentação 
de seu filho. Diante disso, surge um novo impasse, su-
portar as pressões sociais ou revelar o verdadeiro mo-
tivo que impede de amamentar o filho.

Nas entrevistas, a maioria das mulheres revela o 
sofrimento e a grande tristeza de abdicar-se de dar o 
seio ao seu filho. Entretanto, ao contrário de nossas 
expectativas, observamos que diversas mulheres fo-
ram muito bem esclarecidas, se conformaram e tive-
ram consciência que a amamentação seria grande 
fonte de infecção e transmissão, trazendo apenas ma-
lefícios à saúde de seu filho. 

Ressaltamos enfim, pelos depoimentos adquiri-
dos, a importância do papel do enfermeiro que presta 
cuidados à paciente portadora do HIV que não pode 
amamentar seu filho, que a melhor forma de ameni-
zar a situação em questão, além do acompanhamento 
e preparação psicológica no pré-natal, a orientação e 
supervisão da equipe de enfermagem em relação a um 
atendimento humanizado e individualizado, sem pre-
conceitos e diferenças, é ouvir sempre e estar atento à 
opção da paciente quanto ao fato de estar alojadas com 
pacientes que amamentam no puerpério. Poucas tive-
ram queixas da equipe multidisciplinar, o maior pro-
blema é da sociedade preconceituosa, e essas mulheres 

do-se para fora de si, despojando-se assim em prol dos 
“outros”, e atribuindo ao seu corpo um valor inferior 
ao do filho. Da mesma forma, o atendimento às suas 
necessidades são relegadas a padrões mínimos e o in-
teresse pela imagem corporal amortecido pela tempo-
ralidade do processo que ora se impõe11.

(...) a gente sabe que o leite é um antibiótico, de 
qualquer forma não tem melhor leite que o leite ma-
terno (...) eu sei que se eu amamentar eu vou pre-
judicar meu filho, então tenho que ser forte e pular 
esse obstáculo (...)”. (A)

“(...)não fiquei como se diz, triste por não ter 
amamentado, porque eu estava vendo que eu estava 
fazendo o bem pro meu filho, e não amamentando 
ele era um risco a menos dele adquirir o vírus (...) aí 
eu aceitei na boa (...). Estava ali fazendo uma coisa 
pra ajudar meu filho, então pra mim isso foi bom de 
eu não amamentar e ter prazer de amamentar e eu 
correr o risco de meu filho ser soropositivo porque eu 
sei que ele não é (...)”. (D)

“Ah, eu fiquei chateada, porque eu 
sabia que não ia amamentar, mas 
com o risco que poderia colocar no 
nenê... é melhor uma pessoa infectada 
do que duas, né?(...) A gente quando 
vem pra consulta a gente tem uma 
preparação, né? Então com essa pre-
paração, essa orientação que foi me 
dada, que não seria legal amamentar 
a criança que poderia estar correndo o risco de conta-
mina-la. Então a primeira coisa que eu achei viável foi 
receber a orientação e fazê-la da melhor forma”. (N)

A equipe de enfermagem ao prestar assistência no 
enfoque preventivo, atua em um trabalho de valoriza-
ção da vida, sabendo ouvir em alguns momentos, dan-
do apoio psicológico e emocional, tratando a portadora 
com seriedade, ética e respeito, tornando-se assim uma 
fonte confiável de informação sobre saúde para que as 
clientes sintam-se bastante a vontade para discutir dúvi-
das e questões íntimas relacionadas à sua pessoa.

Percepção do Preconceito
Algumas das mães ficaram desesperadas ao fato de 
não poder amamentar, além de ter que se preocupar 
em inventar diversas desculpas para esconder das pes-
soas que tem o HIV, tudo isso por causa do preconcei-
to, sendo que a maioria dessas mulheres sofre até hoje 
por causa dessa discriminação.

A discriminação e o preconceito são as maiores bar-
reiras no combate à epidemia contra as pessoas que vi-
vem com HIV/Aids12. O comportamento de risco é mui-

to falado atualmente. A doença se aproxima, está perto 
de todos, atinge de mãe para filho, por transmissão verti-
cal, quem jamais teve comportamento de risco.13.

“(...) Eu falo que tenho Diabetes, que tomo remé-
dio, que tomo insulina, eu invento, entendeu (...) por 
causa dos preconceitos também, as pessoas ainda 
têm preconceito, você fica meio assim constrangida 
de falar. Eu acho também que as pessoas não têm 
que saber se eu tenho, se eu não tenho. (A)

 “Eu falei que eu tinha pego infecção da sala de ci-
rurgia e não podia mamentar, aí meu pai falava, ai 
pára, dá “mamá” pra menina, aí eu tomava remédio 
ela também, né, foi difícil, foi muito difícil”. (E)

“Eu falei que era da tuberculose, e o médico falou 
que não era bom amamentar por causa da tubercu-
lose que eu tive, aí eles engoliram  numa boa, nunca 
ninguém desconfiou e aí como eu sempre fui magri-
nha, aí não tem como desconfiar mesmo”. (K)

Outro fator que desencadeou o medo do precon-
ceito, do fato de “ser diferente”, foi o 
momento do enfaixamento das ma-
mas, que para algumas delas se tor-
nou um fardo.

“É como se eu fosse assim, uma 
estranha, sabe (...)”. (A)

“Então, era triste e doloroso por-
que eu tinha muito, tinha horas que 
nem a faixa segurava, porque tinha 
muito leite”. (E)

“(...)Me senti, como é que posso falar, não uma 
inútil, eu senti tão, eu tava com leite (...) e não po-
dia amamentar, ah eu senti ninguém, sem vontade 
de nada”. (H)

“(...) a gente fica desesperada, começa a chorar, 
aperta um pouco, porque tem que ficar bem aperta-
do, é incomodo”. (L)

“(...)Senti uma coisa diferente. É tipo excluída, né? 
Porque as mulheres todas estão amamentando e aí 
no meu caso eles deram um remédio pra secar, eles 
deram remédio e enfaixaram também. Doía bastan-
te porque enchia (...)”. (Q)

Mencionando a culpa e a raiva
Culpa também foi citada como sentimento por não 
amamentar, elas acham que se tivessem se prevenido, 
se cuidado mais, e não tivesse contraído o HIV, não te-
riam privado o filho do leite materno, além do acompa-
nhamento que o recém nascido tem que ter até descar-
tar a hipótese de ele ter adquirido o vírus. Culpa é uma 
conduta negligente ou imprudente, sem propósito de 
lesar, mas na qual proveio dano ou ofensa a outrem8.

“A EQUIPE DE 
ENFERMAGEM AO PRESTAR 
ASSISTÊNCIA NO ENFOQUE 

PREVENTIVO, ATUA 
EM UM TRABALHO DE 

VALORIZAÇÃO DA VIDA”.
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Para muitas mulheres, a amamentação pode se tor-
nar um fardo, pela obrigação e pela expectativa que 
se forma em torno dela. A proposição de que o aleita-
mento protege contra doenças coloca uma responsa-
bilidade a mais para a mãe, no que diz respeito à ne-
cessidade de alimentar seu filho ao seio, o que pode 
gerar frustração e culpa no caso de ela não conseguir, 
por algum motivo, amamentar14.

Raiva também foi citada como sentimento por não 
poder amamentar, apesar de que isto é mais pelo fato 
de ter contraído o HIV do que de não poder amamen-
tar. Define-se raiva como uma emoção caracterizada 
por fortes sentimentos de contrariedade, os quais são 
acionados por ofensas reais ou imaginárias15.

“Se eu tivesse mais cuidado eu não teria adquiri-
do o vírus e ela estaria normal, né (...) É um senti-
mento de culpa mesmo porque, (...) eu tive parte de 
culpa nisso”. (J)

“(...)Raiva, porque até hoje, assim eu estou indig-
nada com isso, sabe?” (Q)

Considerações Finais
Durante a pesquisa, observamos que a mulher por-
tadora do HIV enfrenta uma série de desafios, como 
o preconceito, a inibição da lactação, a cobrança de 
amigos e familiares ao impedimento à amamentação 
de seu filho. Diante disso, surge um novo impasse, su-
portar as pressões sociais ou revelar o verdadeiro mo-
tivo que impede de amamentar o filho.

Nas entrevistas, a maioria das mulheres revela o 
sofrimento e a grande tristeza de abdicar-se de dar o 
seio ao seu filho. Entretanto, ao contrário de nossas 
expectativas, observamos que diversas mulheres fo-
ram muito bem esclarecidas, se conformaram e tive-
ram consciência que a amamentação seria grande 
fonte de infecção e transmissão, trazendo apenas ma-
lefícios à saúde de seu filho. 

Ressaltamos enfim, pelos depoimentos adquiri-
dos, a importância do papel do enfermeiro que presta 
cuidados à paciente portadora do HIV que não pode 
amamentar seu filho, que a melhor forma de ameni-
zar a situação em questão, além do acompanhamento 
e preparação psicológica no pré-natal, a orientação e 
supervisão da equipe de enfermagem em relação a um 
atendimento humanizado e individualizado, sem pre-
conceitos e diferenças, é ouvir sempre e estar atento à 
opção da paciente quanto ao fato de estar alojadas com 
pacientes que amamentam no puerpério. Poucas tive-
ram queixas da equipe multidisciplinar, o maior pro-
blema é da sociedade preconceituosa, e essas mulheres 

são obrigadas a enfrentar essa situação. Tal preconceito 
não seria justo de se enfrentar por profissionais da saú-
de, que são pessoas a quem elas têm confiança.
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