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 RESUMO: 

Objetivo: Identificar o papel do enfermeiro junto ao tratamento da criança 

soropositiva. Método: Revisão sistemática nas bases de dados SCIELO, LILACS 

e BDENF. Resultados: Analisados 23 artigos e 18 utilizados que dizem que o 

enfermeiro tem posição privilegiada para educar as pessoas sobre formas de 

reduzir o risco de transmissão do HIV. Conclusão: Conclui-se a importância do 

enfermeiro no tratamento a criança soropositivo.  
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ABSTRACT: 

Objective: To identify the role of nurses in the treatment of the seropositive child. 

Method: Systematic review of SCIELO, LILACS and BDENF databases. Results: 

We analyzed 23 articles and 18 articles that say that the nurse has a privileged 

position to educate people about ways to reduce the risk of HIV transmission. 

Conclusion: The importance of the nurse in the treatment of the seropositive child 

is concluded. 
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INTRODUÇÃO  

 Nos últimos anos o vírus da imunodeficiência humana (HIV) aumentou em 

crianças e jovens, sendo decorrente de fatores múltiplos, desde transmissão 

vertical da mãe para o filho em crianças, e por relação sexual desprotegida entre 

jovens. A falta de informação para a população de risco ainda é um problema 

atualmente (BRASIL, 2017). O HIV está ligado ao estilo de vida sexual que as 

pessoas levam, que consequentemente afeta não só o envolvido, mas também 
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um filho se vier ter. O HIV é mais frequente em regiões menos desenvolvida 

(BRASIL, 2014). 

Este estudo tem como objetivo identificar o papel do enfermeiro junto ao 

tratamento da criança soropositiva, com especificidade em saber qual o 

atendimento de acolhimento prestado a criança soropositiva, elencar as 

prioridades estabelecidas pela enfermagem no atendimento da criança desde o 

nascimento quando é soropositiva, realizar uma revisão bibliográfica sobre 

HIV/AIDS, buscando conhecer os cuidados do enfermeiro ao portador.  

Mesmo com avanços tecnológicos existentes no mundo, a proteção e 

prevenção de doenças e a promoção da saúde permanecem como questões 

principais para a manutenção da vida. Ações coletivas de educação e saúde, 

quando articuladas demonstram possibilidades para uma assistência integral. 

 

OBJETIVO   

  Identificar o papel do enfermeiro junto ao tratamento da criança 

soropositiva. 

MÉTODO  

 Tratou-se de um estudo de revisão sistemática da literatura, que é 

adequado para buscar consenso sobre alguma temática específica e sintetizar o 

conhecimento de uma dada área por meio da formulação de uma pergunta, 

identificação, seleção e avaliação crítica de estudos científicos contidos em bases 

de dados eletrônicas. A partir desse processo, ela permite, além de aprofundar o 

conhecimento sobre a temática investigada, apontar lacunas que precisam ser 

preenchidas por meio da realização de novas investigações (LOPES; FRACOLLI, 

2008). A pesquisa foi realizada nas bases de dados SCIELO, LILACS, BVS, 

DECS E BDENF.     

RESULTADOS  

Até o presente momento, temos resultados parciais do trabalho, sendo 

estes, a compreensão do papel do enfermeiro no tratamento a criança 

soropositiva.  É fundamental a disponibilidade e afinidade do profissional com o 



paciente, de tal modo que esse se sinta à vontade para o atendimento das 

crianças e suas famílias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O papel do enfermeiro no atendimento a criança soropositiva é considerado 

de fundamental importância para que haja vinculo e confiança entre paciente e 

profissional. A criança soropositiva diante de determinadas situações, podem não 

compreender o porquê de frequentes visitas ao médico, determinados exames, 

tomar remédios todos os dias. O profissional da saúde enquanto enfermeiro 

estará para orientar apoiar e ouvir, criando confiança na criança e sua família. 

 Os profissionais da saúde são fundamentais para que haja uma 

assistência de qualidade, com isso precisa-se capacitar os profissionais da rede. 

O enfermeiro precisa saber qual o seu papel junto ao tratamento do soro positivo, 

suas prioridades, necessidades ter uma ausculta de qualidade e com 

compromisso para com o outro (BRASIL, 2014). 

As crianças soropositivas serão os adultos de amanhã é preciso acolhe-las 

para que saibam como reagir as dificuldades que irão enfrentar até chegar na vida 

adulta. É importante capacitar toda a equipe de profissionais para que todos falem 

a mesma linguagem sobre o problema (BRASIL, 2017).  
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