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 O HIV pertence ao grupo de vírus conhecido como retrovírus, o qual indica que o 
mesmo carreia seu material genético no ácido ribonucleico (RNA) mais que o ácido 
desoxirribonucleico (DNA). A transmissão do vírus da imunodeficiência humana 
ocorre através da relação sexual, pela exposição parenteral ou de mucosas; 
hemoderivados ou instrumentos perfuro cortantes contaminados pelo HIV; e 
através da transmissão vertical da mãe para o filho durante a gestação, parto ou 
amamentação. Esse trabalho tem como objetivo relatar/descrever experiência da 
assistência de enfermagem a puérpera portadora do vírus HIV em uma 
Maternidade Escola do Estado de Alagoas. Trata-se de um relato de experiência 
de acadêmicos de Enfermagem, em aula prática da disciplina de Bases para 
Intervenção na Atenção à Saúde-BIAS, com uma puérpera portadora do vírus HIV. 
Durante a aula prática foi possível oferecer   orientações como a questão do não 
aleitamento materno e sua substituição, bem como as demais informações do 
tratamento pós-alta da maternidade para mãe e RN. Além disso, observou-se a 
importância da assistência de Enfermagem prestada a uma puérpera portadora do 
vírus HIV. No entanto, outros fatores como preconceito e falta de qualificação dos 
profissionais de saúde; são paradigmas que dificultam essa assistência e precisam 
ser melhoradas com base nos princípios da humanização.  
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