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RESUMO 
 
 

 
Crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas apresentam maior risco de morbimortalidade do 
que as nascidas de mães não infectadas pelo vírus. Essas crianças são mais expostas a 
intercorrências infecciosas e agravos sociais devido à doença da mãe e/ou pai. O objetivo do 
presente estudo é avaliar a frequência de intercorrências infecciosas entre crianças expostas ao 
HIV-1 e não infectadas acompanhadas no Ambulatório de Aids Pediátrica do Hospital 
Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (HUAP-UFF), 
identificando indicadores de risco para intercorrências infecciosas na população estudada, e 
correlacioná-las com a evolução clínica materna no mesmo período. Trata-se de estudo 
observacional, longitudinal e retrospectivo de uma série de casos, realizado entre janeiro de 
1995 e dezembro de 2010. Foram coletados dados clínicos e laboratoriais das crianças 
admitidas até os três meses e seguidas pelo menos até os 12 meses. Foram analisadas as 
intercorrências infecciosas gerais e graves destas crianças e de suas respectivas mães em igual 
período. Foram incluídos no estudo 190 binômios mãe e filho. Das 190 crianças, 96 (50,5%) 
eram do sexo masculino e 160 (84,2%) eram nascidas a termo. Dentre as mães, 162/185 
(87,6%) usaram antirretrovirais durante a gestação e 157/184 (85,3%) usaram AZT venoso 
intraparto. Das 190 crianças estudadas, 163 (85,8%) tiveram 460 episódios de intercorrência 
infecciosa no primeiro ano, com média de 2,8 episódios de intercorrência infecciosa por 
criança. No período neonatal, 25,3% das crianças (48/190) apresentaram intercorrência 
infecciosa, tendo sido a candidíase mucocutânea a mais frequente (17/190 - 8,9%), seguida de 
sepse (16/190 - 8,4%) e de sífilis congênita (9/190 - 4,7%). Apresentaram intercorrência 
infecciosa no primeiro semestre de vida 108/190 crianças (55,8%), e no segundo semestre, 
114/190 crianças (60%). Evidenciou-se associação estatisticamente significativa entre 
intercorrência infecciosa grave no primeiro ano de vida e prematuridade (OR=2,51; IC 
95%=1,05-6,00; p=0,034), mãe sintomática na gravidez (OR=2,2; IC 95%=1,01-4,77; 
p=0,043), mãe com internação antes do parto (OR=2,8; IC 95%=0,99-7,94; p=0,046) e após o 
parto (OR=3,3; IC 95%=1,05-10,36; p=0,033), mães com contagem de CD4 < 200 
células/mm3 após o parto (OR=9,45; IC 95%=1,40-63,79; P=0,030) e entre mães que foram a 
óbito (OR=2,5; IC 95%=1,26-123,71; p=0,028). O mesmo ocorreu no período neonatal em 
relação à prematuridade (OR=2,68; IC 95%=1,16-6,19; p=0,018), uso do AZT venoso pela 
mãe no periparto (OR=0,21; IC 95%=0,87-0,48; p<0,001) e mãe sintomática na gravidez 
(OR=2,8; IC 95%=1,34-5,82; p=0,005). Nas famílias com número de pessoas maior que três 
(107/142), as crianças do grupo estudado apresentavam tendência a maior número de 
intercorrências infecciosas (OR=4,24; IC 95%=1,57-11,47; p=0,003), sugerindo que 
aglomerados favorecem a ocorrência de intercorrências infecciosas. Houve um elevado 
número de intercorrências infecciosas durante o primeiro ano de vida da crianca independente 
do quadro clínico da mãe. Quando avaliamos intercorrências graves ocorridas no primeiro ano 
de vida das crianças e relacionamos com o estado de saúde materno, encontramos correlação 
estatística significativa, com mães com saúde deteriorada apresentando filhos com 
intercorrências infecciosas mais graves. Portanto, é importante que se aborde adequadamente 
a mãe infectada pelo HIV-1 para que se tenha redução da morbidade da criança.  
 
Palavras-chave: HIV-1. Mãe infectada pelo HIV-1. Crianças expostas ao HIV-1. 
Intercorrências infecciosas. 
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ABSTRACT 
 
 

 
HIV-1-exposed and uninfected children present higher risk of morbidity and mortality than 
those born from HIV-1-uninfected mothers. These children are more exposed to infectious 
complications and social aggravations due to mother and/or father´s disease. The aim of this 
study is to evaluate the frequency of infectious complications among HIV-1-exposed 
uninfected children accompanied at the Ambulatory of Pediatric Aids of University Hospital 
Antonio Pedro at Universidade Federal Fluminense (HUAP- UFF), identifying possible risk 
indicators for infectious complications, and to correlate them with maternal clinical outcome 
at the same period. This is an observational, longitudinal and retrospective study of a series of 
cases performed from January 1995 to December 2010. Clinical and laboratory data of 
children admitted before three months old and followed up for at least 12 months were 
collected. We analyzed the general and serious infectious complications of these children and 
their mothers at the same period. The study included 190 mother-child binomial. Of the 190 
children, 96 (50.5%) were male and 160 (84.2%) were born at term. Among the mothers, 
162/185 (87.6%) used antiretrovirals during pregnancy and 157/184 (85.3%) used intrapartum 
intravenous ZDV. Of the 190 children studied, 163 (85.8%) had 460 episodes of infectious 
complications in the first year, on average of 2.8 episodes of infectious complications per 
child. During the neonatal period, 25.3% of children (48/190) had infectious complications, 
mucocutaneous candidiasis being the most frequent (17/190 = 8.9%), followed by sepsis 
(16/190 = 8.4%) and congenital syphilis (9/190 = 4.7%). In the first semester, 108/190 
children (55.8%) had infectious complications, and in the second semester, 114/190(60%). 
There was a statistically significant association between severe infectious complications in the 
first year and prematurity (OR = 2.51, 95%CI = 1.05 - 6.00, p = 0.034), symptomatic mother 
during pregnancy (OR = 2.2 , 95%CI = 1.01 - 4.77, p = 0.043), mother hospitalization before 
(OR = 2.8 , 95%CI = 0.99 - 7.94 , p = 0.046) and after delivery (OR = 3.3 , 95%CI = 1.05 - 
10.36 , p = 0.033), maternal CD4 counts < 200 cells/mm3 postpartum (OR = 9.45 , 95%CI = 
1.40 - 63.79, p = 0.030) and among mothers who died (OR = 2.5, 95%CI = 1.26 - 123.71, p = 
0.028). The same occurred in the neonatal period in relation to preterm birth (OR = 2.68, 
95%CI = 1.16 - 6.19, p = 0.018), use of peripartum intravenous AZT by mother (OR = 0.21, 
95%CI = 0.87 - 0.48, p < 0.001) and symptomatic mother during pregnancy (OR = 2.8, 
95%CI = 1.34 - 5.82, p = 0.005). In families with number of people greater than three 
(107/142), HIV-1-exposed uninfected children were likely to have the largest number of 
infectious complications (OR = 4.24, 95%CI = 1.57 - 11.47, p = 0.003), suggesting that the 
occurrence of agglomerates favors infectious complications. We observed a high number of 
infectious complications during the first year of child life regardless maternal clinical 
presentation , but when we evaluated the serious complications occurred in the first year of 
life of children and related to the mother health status, we found statistically significant 
difference, with mothers with deteriorated health having children with severe infectious 
complications. Therefore, it is important to properly address the HIV-1-infected mother to 
have a reduction of the child morbidity. 
 
Keywords: HIV-1. HIV-1 infected mother. HIV-1 exposed children. Infectious 
complications.  
 



ix 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ARVs – Antirretrovirais 

AZT – Zidovudina 

CDC – Centro de Controle de Doenças (Centers for Disease Control)  

HAART – Terapia antiretroviral combinada (Highly Active Antiretroviral Therapy) 

HIV/AIDS – Vírus da imunodeficiência humana/síndrome da imunodeficiência adquirida 

HIV-1 – Vírus da imunodeficiência humana tipo 1 

HUAP – Hospital Universitário Antônio Pedro 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

LM – Leite materno 

MS – Ministério da Saúde 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PACTG – Grupo de Triagem de AIDS Pediátrica (Pediatric Aids Clinical Trials Group) 

PBF – Programa de Bolsa Família 

PSF – Programa de Saúde da Família 

SMZ-TMP – Sulfametoxazol-trimetropim 

TARV – Terapia com antirretrovirais  

TMI – Taxa de mortalidade infantil 

TV – Transmissão vertical 

UFF – Univesidade Federal Fluminense 

UNAIDS – Programa das Nações Unidas em HIV/AIDS (United Nations Programme on 

HIV/AIDS) 

UNICEF – Fundo das Nações Unidas para Crianças (The United Nations Children’s Fund) 

WITS – Estudo de Transmissão em Mulheres e Crianças (Woman and Infants Transmission 

Study) 

 

 



x 

LISTA DE QUADROS, FIGURAS, TABELAS E GRÁFICOS 

 

Quadros: 

Quadro 1: Taxa de mortalidade de crianças entre um e dois anos de acordo com o estado 

clínico materno e infantil por 1000 pacientes em zona rural de Uganda (África). (p. 27) 

Quadro 2: Fluxograma das crianças expostas verticalmente ao HIV-1 atendidas no 

ambulatório de Aids Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro de janeiro de 1995 a 

dezembro de 2010. (p. 39) 

 

Figuras: 

Figura 1: Mortalidade global entre adultos e crianças devido a aids, 1990-2011. (p. 25) 

Figura 2: Mecanismos que contribuem para maior morbidade e menor sobrevivência da 

criança exposta ao HIV-1 e não infectada pelo vírus. (p. 30) 

Figura 3: Crianças expostas ao HIV-1 que foram admitidas no serviço de Aids Pediátrica do 

Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense no período de 

janeiro de 1995 a dezembro de 2010. (p. 42) 

 

Tabelas: 

Tabela 1: Características socioeconômicas da amostra das mães das crianças expostas ao 

HIV-1 e não infectadas admitidas no serviço de Aids Pediátrica do Hospital Universitário 

Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense no período de janeiro de 1995 a 

dezembro de 2010. (p. 44) 

Tabela 2: Características gerais da amostra das mães das crianças expostas ao HIV-1 e não 

infectadas admitidas no serviço de Aids Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro 

da Universidade Federal Fluminense no período de janeiro de 1995 a dezembro de 2010. (p. 

45) 

Tabela 3: Características clínico-laboratoriais da amostra das mães das crianças expostas ao 

HIV-1 e não infectadas admitidas no serviço de Aids Pediátrica do Hospital Universitário 

Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense no período de janeiro de 1995 a 

dezembro de 2010. (p. 46) 

Tabela 4: Relação entre óbito materno e intercorrências infecciosas no primeiro ano de vida 

das crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas admitidas no serviço de Aids Pediátrica do 

Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense no período de 

janeiro de 1995 a dezembro de 2010. (p. 47) 



xi 

Tabela 5: Caracterização da amostra das crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas 

admitidas no serviço de Aids Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense no período de janeiro de 1995 a dezembro de 2010. (p. 48) 

Tabela 6: Dados antropométricos e hematólogicos ao nascimento da amostra das crianças 

expostas ao HIV-1 e não infectadas admitidas no serviço de Aids Pediátrica do Hospital 

Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense no período de janeiro de 

1995 a dezembro de 2010. (p. 49) 

Tabela 7: Intercorrências infecciosas ocorridas no primeiro ano de vida do grupo de crianças 

expostas ao HIV-1 e não infectadas estudadas no serviço de Aids Pediátrica do Hospital 

Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense no período de janeiro de 

1995 a dezembro de 2010. (p. 52) 

Tabela 8: Intercorrências infecciosas graves em 19 crianças que alertam para pesquisa de 

imunodeficiência. (p. 53) 

Tabela 9: Intercorrências infecciosas graves ocorridas no primeiro ano de vida do grupo de 

crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas estudadas no serviço de Aids Pediátrica do 

Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense no período de 

janeiro de 1995 a dezembro de 2010. (p. 54) 

Tabela 10: Intercorrências infecciosas e infecções congênitas, por ordem de frequência, no 

período neonatal (p. 55) 

Tabela 11: Correlações de variáveis maternas e do período neonatal ocorridas entre o grupo 

de crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas estudadas no serviço de Aids Pediátrica do 

Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense no período de 

janeiro de 1995 a dezembro de 2010. (p. 55) 

Tabela 12: Caracterização das intercorrências infecciosas e das internações ocorridas no 

primeiro e no segundo semestres de vida das crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas 

admitidas no serviço de Aids Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense no período de janeiro de 1995 a dezembro de 2010. (p. 57) 

Tabela 13: Correlação de variáveis maternas com intercorrências infecciosas gerais ocorridas 

no grupo de crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas estudadas no primeiro ano de vida 

no serviço de Aids Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade 

Federal Fluminense no período de janeiro de 1995 a dezembro de 2010. (p. 58) 

Tabela 14: Intercorrências infecciosas graves ocorridas no grupo de crianças expostas ao 

HIV-1 e não infectadas estudadas no primeiro ano de vida e sua relação com as variáveis do 



xii 

estudo no serviço de Aids Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense no período de janeiro de 1995 a dezembro de 2010. (p. 59) 

 

Gráficos: 

Gráfico 1: Taxa de incidência (por grupo de 100 mil habitantes) dos casos de aids em jovens 

de 15 a 24 anos de idade, segundo sexo, por ano de diagnóstico e razão de sexos. (p. 18) 

Gráfico 2: Mortalidade entre crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas e crianças não 

expostas ao vírus em seis países da África. (p. 28) 

Gráfico 3: Número de crianças admitidas no serviço de Aids Pediátrica do Hospital 

Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense no período de janeiro de 

1995 a dezembro de 2010. (p. 43) 

Gráfico 4: Medianas e quartis de peso (a), estatura (b) e perímetro cefálico (c) das crianças do 

sexo masculino expostas ao HIV-1 e não infectadas. (p. 49) 

Gráfico 5: Medianas e quartis de peso (a), estatura (b) e perímetro cefálico (c) das crianças do 

sexo feminino expostas ao HIV-1 e não infectadas. (p. 51) 

 

 



xiii 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO...............................................................................................................15 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA................................................................................. 16 

2.1 EPIDEMIOLOGIA DA INFECÇÃO CAUSADA PELO HIV-1................................. 16 

2.2 DETERMINANTES DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV-1........................... 19 

2.3 MORTALIDADE INFANTIL.......................................................................................22 

2.3.1 Mortalidade infantil no Brasil................................................................................. 22 

2.3.2 Mortalidade infantil e AIDS................................................................................... 24 

2.4 MORBIDADE NA INFÂNCIA.................................................................................... 30 

2.5 BINÔMIO MÃE/FILHO.............................................................................................. 33 

3 OBJETIVOS................................................................................................................... 37 

3.1 OBJETIVO GERAL...................................................................................................... 37 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS........................................................................................ 37 

4 PACIENTES E MÉTODOS.......................................................................................... 38 

4.1 DESENHO DE ESTUDO..............................................................................................38 

4.2 PERÍODO DE ESTUDO............................................................................................... 38 

4.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO........................................................................................ 38 

4.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS.............................................................. 39 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA............................................................................................ 41 

4.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS....................................................................................... 41 

5 RESULTADOS............................................................................................................... 42 

5.1 SELEÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUÍDAS NO ESTUDO........................................ 42 

5.2 DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS MATERNAS.......................................... 43 

5.3 DESCRIÇÃO GERAL DAS CARACTERÍSTICAS DAS CRIANÇAS EXPOSTAS AO 

HIV-1 E NÃO INFECTADAS............................................................................................ 47 

5.4 AVALIAÇÃO DAS INTERCORRÊNCIAS INFECCIOSAS DAS CRIANÇAS 

EXPOSTAS AO HIV-1 E NÃO INFECTADAS POR PERÍODO..................................... 52 

5.4.1 Intercorrências infecciosas gerais e graves no primeiro ano de vida das crianças do 

grupo................................................................................................................................... 52 

5.4.2 Período neonatal (0-28 dias de vida)....................................................................... 54 

5.4.3 Primeiro semestre (29 dias-5 meses e 29 dias)........................................................ 56 

5.4.4 Segundo semestre (6-12 meses)................................................................................ 56 



xiv 

5.5 ANÁLISE BIVARIADA DAS INTERCORRÊNCIAS INFECCIOSAS GERAIS 

OCORRIDAS NO PRIMEIRO ANO DE VIDA DAS CRIANÇAS EXPOSTAS AO HIV-1 E 

NÃO INFECTADAS........................................................................................................... 57 

5.6 ANÁLISE BIVARIADA DAS INTERCORRÊNCIAS INFECCIOSAS GRAVES 

OCORRIDAS NO PRIMEIRO ANO DE VIDA DAS CRIANÇAS EXPOSTAS AO HIV-1 E 

NÃO INFECTADAS........................................................................................................... 59 

6 DISCUSSÃO................................................................................................................... 61 

6.1 INTERCORRÊNCIAS INFECCIOSAS....................................................................... 61 

6.2 MORBIDADE NA CRIANÇA RELACIONADA AO BINOMIO MÃE/FILHO....... 64 

7 CONCLUSÃO................................................................................................................. 71 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..............................................................72-90 

APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS DA CRIANÇA.....91-92 

APÊNDICE 2 - QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS DA MÃE..........93-96 

ANEXO 1: DIAGNÓSTICO DA DOENÇA INFECCIOSA INCLUÍDO EM CADA 

CATEGORIA E DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA CADA 

DIAGNÓSTICO......................................................................................................................97-98 

ANEXO 2: APROVAÇÃO DO CÔMITE DE ÉTICA EM PESQUISA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE(CEP- UFF).........................................99 

ANEXO 3: CONFIRMAÇÃO DA SUBMISSÃO DO ARTIGO A UMA REVISTA 

CIENTÍFICA......................................................................................................... ........100 

ANEXO 4: ARTIGO SUBMETIDO A UMA REVISTA CIENTÍFICA...............101 

 

 



15 

1 INTRODUÇÃO 

 
No ambulatório da Disciplina de Pediatria e de Infectologia Pediátrica da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal Fluminense, as crianças que são admitidas para 

seguimento clínico devido à exposição vertical ao HIV-1 são acompanhadas pela equipe 

multiprofissional do serviço desde 1995. A constatação de que algumas crianças expostas ao 

HIV-1 e não infectadas apresentam várias intercorrências infecciosas no decorrer dos 

primeiros 12 meses de vida, se tornou cada vez mais frequente nos últimos anos. Tal 

observação na prática clínica diária, associada à escassez do tema na literatura, motivou a 

realização deste trabalho. 

A transmissão vertical (TV) do HIV-1 (transmissão da mãe para seu filho), que pode 

ocorrer durante a gestação, parto ou pós-parto através do leite materno, foi reduzida 

substancialmente no mundo nos últimos anos devido à implantação de medidas eficazes para 

a prevenção da mesma, portanto a proporção de crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas 

aumentou, porém poucas informações existem no que diz respeito à morbidade e à 

mortalidade destas crianças. As crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas frequentemente 

são submetidas a um maior risco de doenças infecciosas e intercorrências não infecciosas que 

a população pediátrica não exposta ao vírus HIV-1. Os fatores de risco que contribuem para o 

excesso de morbimortalidade nesses pacientes incluem a gravidade da doença materna, a 

escassez de transferência de anticorpos maternos protetores para o recém-nascido, a 

substituição do leite materno por fórmula artificial, a exposição perinatal a fármacos 

antirretrovirais (ARVs) e o aumento da exposição a patógenos oportunistas de pacientes 

imunodeprimidos no domicílio. A maioria dessas crianças vive em países de poucos recursos 

financeiros, o que aumenta a morbimortalidade desses pacientes. Portanto, o seguimento 

dessa população deve fazer parte dos programas de atenção integral à saúde da criança.  

O presente estudo se justifica para se conhecer o perfil das crianças expostas ao HIV-

1 e não infectadas, com o objetivo de abordar de maneira mais abrangente esses pacientes. A 

observação da frequência de intercorrências infecciosas nesses pacientes poderá contribuir 

posteriormente para uma melhor abordagem e uma intervenção mais adequada na população 

avaliada, com o objetivo de diminuir a morbimortalidade nessa população. 

 



16 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 EPIDEMIOLOGIA DA INFECÇÃO CAUSADA PELO HIV-1 

 

No período compreendido entre outubro de 1980 e maio de 1981, cinco jovens, todos 

homossexuais masculinos, previamente saudáveis, foram atendidos em três hospitais 

diferentes em Los Angeles (Califórnia, Estados Unidos) com quadro de pneumonia por 

Pneumocystis jiroveci, na ocasião denominado Pneumocystis carinii  (diagnóstico definitivo, 

confirmado por biópsia). Esses jovens também apresentavam extensa infecção da mucosa oral 

por Candida e diversas infecções virais1,2. Em 1982 foram relatados pelo Center of Disease 

Control (CDC) quatro lactentes menores de 24 meses com imunodeficiência inexplicada e 

infecções oportunistas, com possível diagnóstico de aids3, e no ano seguinte foi descrita uma 

série de casos de oito crianças com febre recorrente, dispneia, hipergamaglobulinemia e 

depressão da imunidade celular4. Tais observações clínicas apontavam para uma disfunção 

imune, sendo tal patologia denominada aids (síndrome da imunodeficiência adquirida), cujo 

agente etiológico foi descoberto em 1983 pelo cientista Jean Luc Montagnier e sua equipe no 

Instituto Pasteur em Paris5. 

A aids é uma doença emergente, grave, causada pelo retrovírus HIV-1 (vírus da 

imunodeficiência humana) que vem se disseminando rapidamente pelo mundo e pelo Brasil 

desde 19816. No início da epidemia, o segmento populacional constituído de homens que 

fazem sexo com homens – homossexuais e bissexuais – foi o mais atingido. No ano de 1984, 

71% dos casos notificados eram referentes a homossexuais e bissexuais masculinos6. No 

Brasil, por exemplo, observa-se um incremento importante desta forma de transmissão: de 

6,6% em 1988 para 39,2% em 1998. Esta característica tem contribuído de modo decisivo 

para o aumento de casos de aids em mulheres, traduzido na progressiva redução da razão de 

sexo (dada pela razão entre os casos do sexo masculino e do sexo feminino)7.  

A epidemia do HIV-1 e da aids no Brasil caracteriza-se pelos processos de 

heterossexualização, feminização, interiorização e pauperização. Os casos de aids 

disseminaram-se a partir do eixo Rio - São Paulo para as demais regiões do país, inicialmente 

nas metrópoles regionais (a partir do final da década de 80) e posteriormente para os 

municípios de médio e pequeno porte no interior do país. Com o decorrer do tempo, a 

epidemia não mais se restringiu aos grandes centros urbanos e já atingiu 59% dos 5.507 

municípios brasileiros. Verificou-se que a dinâmica da disseminação espacial da epidemia 
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tem sido maior nos últimos anos entre municípios menores, com menos de 50.000 habitantes. 

Trata-se de municípios com menos recursos fixos e de menor renda per capita7. 

A epidemia de aids continua a ser um dos grandes desafios para a saúde pública 

mundial. No final de 2011, 34 (31,4-35,9) milhões  de pessoas estavam vivendo com o vírus 

da aids no mundo, com uma estimativa de 0,8% de adultos entre 15 - 49 anos de idade 

vivendo com o HIV-1; contudo, sabe-se que a epidemia varia de acordo com as regiões e os 

países. A África subsaariana ainda é a região do mundo mais afetada pela epidemia, com 67% 

das infecções pelo HIV-1 e 72 % das mortes por aids em 20088. Estima-se que 35,3 (32,2-

38,8) milhões de pessoas estivessem vivendo com vírus da aids no final de 2012. Existem 2,3 

(1,9-2,7) milhões de novas infecções a cada ano em todo mundo mostrando um declínio de 

33% no número de novas infecções desde 20019. 

No ano de 2012 foram notificados 39.185 casos de aids no Brasil. Este valor vem 

mantendo-se estável nos últimos cinco anos. A taxa de detecção nacional foi de 20,2 casos 

para cada 100 mil habitantes. A maior taxa de detecção foi observada na região sul, 30,9/100 

mil habitantes, seguida pela regiao norte (21,0), região sudeste (20,1), região centro-oeste 

(19,5) e região nordeste (14,8)9. 

No Brasil se observa nos últimos anos um processo de feminilização da epidemia da 

aids. Em 1983, o número de casos no Brasil correspondia à proporção de 40 homens para uma 

mulher; desde 1998, vem se mantendo em 2:1, com tendências a tornar-se menor10,11. Em 

2010, tal relação foi de 1,7 homens para cada caso em mulheres, conforme mostra o gráfico 1 

a seguir12. Em 2012, a taxa de detecção de casos de aids em homens foi de 26,1/100 mil 

habitantes e de 14,5 em mulheres, com uma razão de sexo de 1,7 casos em homens para cada 

caso em mulheres. Desde o início da epidemia, a razão de sexo tem apresentado variações 

graduais ao longo do tempo, em 2005 atingiu seu menor valor (1,4), e desde então tem 

apresentado aumento e/ou com tendência de estabilização13. 
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Gráfico 1: Taxa de incidência (por grupo de 100 mil habitantes) dos casos de aids em jovens de 15 a 24 anos de 

idade, segundo sexo, por ano de diagnóstico e razão de sexos. 

 
Fonte: Boletim Epidemiológico Ministério da Saúde12, 2012 

 

A faixa etária em que a aids é mais incidente em ambos os sexos é a de 25 a 49 anos 

de idade, sendo a faixa etária dos jovens (13 a 19 anos) a única em que o número de casos de 

aids é maior entre as mulheres em relação aos homens. Este dado epidemiológico é 

importante visto que as mulheres com idade entre 13 e 19 anos já estão em sua fase 

reprodutiva, o que interefe na exposição vertical ao HIV-114. 

A transmissão da infecção pelo HIV-1 da mãe para a criança durante a gestação, 

parto ou através do leite materno (TV) é um dos aspectos mais trágicos da epidemia do HIV-

115.  

Em números absolutos, ocorreu uma redução de casos de aids em menores de cinco 

anos no Brasil, passando de 846 casos em 2001 para 745 em 2011. O resultado confirma a 

eficácia da política de redução da TV (da mãe para o recém-nascido) do HIV-1. Quando todas 

as medidas preventivas são adotadas, a chance de TV do HIV-1 cai para menos de 1%14. Às 

gestantes, o Ministério da Saúde14 recomenda o uso de medicamentos de ARVs durante a 

gravidez e no trabalho de parto, além de realização de cesária para as mulheres que tem carga 

viral acima de 1.000 cópias/ml ou desconhecida a partir de 34 semanas de gestação. Para o 

recém-nascido a determinação é de substituição do leite materno por fórmula infantil (leite em 

pó) e o uso de ARVs (uso de zidovudina oral por seis semanas)14. Para os recém-nascidos 

cujas mães não receberam ARVs na gestação recomenda-se associar a nevirapina em três 
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doses (na primeira semana de vida da criança) ao AZT, com o objetivo de otimizar a 

profilaxia da TV do HIV-116,17. 

 

2.2 DETERMINANTES DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV-1 

 

A feminização da epidemia tem sido apontanda como o mais importante fenômeno 

para o atual momento da epidemia de aids no país. Devido a isto, o Ministério da Saúde 

implementou medidas que visem a detecção precoce da infecção pelo HIV-1 na gestação, 

como o aconselhamento e a testagem voluntária para o HIV-1 na gestante durante o pré-natal, 

pois sabe-se que a TV pode ocorrer durante todo o período gestacional, parto, periparto e 

durante o período de amamentação18. Esta estratégia é importante, uma vez que proporciona a 

oportunidade de tratamento antirretroviral (ARV) para as mães infectadas pelo HIV-1, 

levando consequentemente à redução na TV do vírus, e para as mães não infectadas pelo 

HIV-1 promove uma oportunidade educativa para mudança do comportamento sexual19. 

Estudos já apontavam o nível de HIV-1 RNA viral como um bom preditor da TV do 

vírus20,21. Hoje se sabe que a carga viral elevada é o principal fator de risco associado à TV do 

HIV-122,23, e diversos estudos20,21,23 têm demonstrado correlação entre a magnitude da carga 

viral e o risco de TV do HIV-124. 

Um estudo multicêntrico publicado em 1994, realizado por Connor e colaboradores 

(Pediatric Aids Clinical Trials Group - PACTG 076)18, demonstrou uma diminuição de 67,5% 

na taxa de TV do HIV-1 quando o AZT (zidovudina) foi oferecido profilaticamente via oral 

para gestantes (a partir de 14 semanas gestação) e via intravenosa no periparto e via oral a 

partir das primeiras horas de vida aos seus recém-nascidos. Estudo feito posteriormente 

comprovou que tal protocolo proporcionou a queda da taxa de TV de 19 para 8% (p=0,005)25. 

Após os estudos iniciais, outros regimes utilizando ARVs tem demonstrado impacto 

variável na redução na TV do HIV-1. A terapia antiretroviral (ARV) combinada (do inglês 

HAART - Highly Active Antiretroviral Therapy) está associada com a redução do risco de TV 

do HIV-1 para 2%21.  

Devido a dificuldade de acesso à tecnologia para a realização de contagem de CD4, 

em 2011, em Malawi (África) o Ministério da Saúde daquele país implementou o uso de 

ARVs chamado opção B+, na qual toda gestante infectada pelo HIV-1 e toda mulher lactante 

infectada pelo HIV-1 são elegíveis para o uso dos ARVs, independente da contagem de CD4. 

Outros países também na África (Ruanda, Uganda) e Haiti têm adotado a opção B+ (envolve 
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três drogas durante a gravidez e lactação), sendo a mesma uma importante inovação para que 

seja alcançado o objetivo da eliminação da TV do HIV-1 em todo o mundo26,27. 

A indicação dos ARVs na gestação tinha dois objetivos: profilaxia da TV ou 

tratamento da infecção pelo HIV-1. A profilaxia tinha como objetivo apenas a prevenção da 

TV e estava recomendada para gestantes que não possuíam indicação de tratar a infecção pelo 

HIV-1, já que eram assintomáticas e o dano imunológico era reduzido ou ausente (LT-CD4+ 

≥ 350 cels/mm3), havendo baixo risco de progressão para aids. Essas mulheres não seriam 

candidatas a receber esquema ARV, caso não estivessem na gestação. O início do esquema 

deveria ser precoce, após o primeiro trimestre da gravidez, entre a 14a e a 28a semana de 

gestação. A profilaxia antirretrovial deveria ser suspensa após o parto caso a mãe não tivesse 

indicação de uso desses fármacos para tratamento da infecão pelo HIV-124,28.  

As mulheres que apresentavam repercussão clínica e/ou imunológica grave da 

infecção do HIV-1 tinham indicação de tratamento, independentemente da gravidez e em 

qualquer idade gestacional. Portanto, gestantes sintomáticas ou assintomáticas com contagem 

de LT-CD4+ ≤ 350 cels/mm3 apresentavam critérios de início de tratamento antirretrovial, 

conforme recomendado para adultos que vivem com HIV-1, devendo iniciá-lo com o objetivo 

de tratar a doença ou reduzir o risco de progressão clínica. Os objetivos principais do 

tratamento ARV neste caso eram diminuir o risco de progressão da doença, melhorar a 

qualidade de vida, preservar o sistema imunológico e suprimir a replicação viral do HIV-1, 

prevenindo assim a TV do vírus. Sempre que houvesse indicação do tratamento ARV na 

gestação, este deveria ser mantido (e readequado, se necessário) após o parto. Portanto, o 

tratamento ARV deveria ser iniciado independente da idade gestacional em gestantes 

sintomáticas e/ou gestantes assintomáticas com LT-CD4+ ≤ 350 cels/mm3 24,28. 

A prevenção da TV do HIV-1 é uma abordagem dinâmica e em constante mudança. 

As atuais orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre os ARVs constituíram 

um importante passo para se adotarem regimes mais eficazes para profilaxia da TV do vírus. 

As referidas orientações salientam a importância de se fornecer uma terapêutica ARV a todas 

as mulheres grávidas infectadas pelo HIV-1, com o objetivo de se reduzir a TV do HIV-129. O 

protocolo clínico com as diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para adultos vivendo 

com HIV/AIDS em sua versão preliminar de fevereiro de 2013 preconiza o início de TARV 

para todas as gestantes, independente da presença de sintomas ou da contagem de LT-CD4+. 

Recomenda-se também a manutenção da TARV após o parto, independentemente do nível de 

LT-CD4+ no momento do início do ARV30.  
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Houve estudos anteriores em relação à contribuição de outras intervenções para a 

redução da TV do HIV-1, como cesariana eletiva31-35 e suspensão do aleitamento materno36,37. 

Em relação à cesariana, o Ministério da Saúde orienta que se a carga viral for igual ou maior 

de 1.000 cópias/ml ou desconhecida e a idade gestacional for igual ou acima de 34 semanas, 

recomenda-se o parto por operação cesariana eletiva, com o objetivo de diminuir a TV do 

HIV-1. Por outro lado, se a carga viral for indetectável ou abaixo de 1.000 cópias/ml e a idade 

gestacional for igual ou acima de 34 semanas, recomenda-se a via do parto por indicação 

obstétrica38,24. 

Em regiões subdesenvolvidas de extrema pobreza (como em alguns países da África) 

onde o aleitamento materno é essencial para a sobrevivência da criança, a Organização 

Mundial da Saúde recomenda que a amamentação continue até que a criança atinja os 12 

meses de idade, desde que a mãe infectada pelo HIV-1 e o seu bebê estejam usando ARVs 

durante todo esse período. Tal medida tem como objetivo reduzir o risco de TV do HIV-1 e 

melhorar a possibilidade de sobrevivência do lactente39,40. 

No Brasil, o Ministério da Saúde contraindica o aleitamento materno nas crianças 

expostas ao HIV-1 e sustenta a substituição segura da alimentação do bebê41. Desta forma é 

importante que os profissionais envolvidos conheçam as modalidades de alimentação infantil 

e tenham habilidade para avaliar as situações, considerando os riscos e/ou benefícios 

associados ao tipo de alimentação e ao contexto em que se inserem a mãe e a criança. É 

importante que as mães que tem acesso à fórmula infantil para os seus filhos sejam 

incentivadas a sustentar esta prática exclusivamente até os seis meses de vida da criança, em 

condições seguras, evitando qualquer prática de aleitamento materno, inclusive o aleitamento 

cruzado. O aconselhamento sobre a introdução de outros alimentos e outras fórmulas também 

deve ser considerado na presença do HIV-1, visando à segurança alimentar infantil42. 

Novas infecções pelo HIV-1 em crianças tiveram a redução de 43% entre 2003 e 

2011; e no período de 2009 a 2011, a profilaxia ARV preveniu a infecção pelo HIV-1 em 

409.000 crianças nos países de baixa e de média renda43. Esta redução se acelerou devido ao 

fato de que mais mulheres tiveram acesso à TARV para a prevenção de TV do vírus, assim 

como para o tratamento naquelas pacientes sintomáticas, com indicação do mesmo. Quando 

mulheres vivendo com HIV-1 recebem profilaxia ARV durante a gestação, o parto e a 

amamentação, o risco de transmissão do HIV é reduzido para menos de 2%44. 
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2.3 MORTALIDADE INFANTIL 

 

2.3.1 Mortalidade infantil no Brasil  

 

Apesar do declínio observado no Brasil, a mortalidade infantil ainda permanece 

como um grande desafio em saúde pública. Os níveis atuais são considerados elevados e 

incompatíveis com o desenvolvimento do país, além de que há sérios problemas a superar 

como as persistentes e notórias desigualdades sociais, regionais e intraurbanas, com 

concentração dos óbitos na população mais desprovida de recursos financeiros. Entre 1990 a 

2007, a taxa de mortalidade infantil (TMI) no Brasil apresentou tendência de queda, passando 

de 47,1/1000 nascidos vivos em 1990 para 19,3/1000 em 2007, com uma redução média de 

59%. Apesar do declínio, continuava a ser semelhante à dos países desenvolvidos no final da 

década de 60, e cerca de três a seis vezes maior que a de países como o Japão, Canadá, Cuba, 

Chile e Costa Rica, que apresentam taxas entre três e 10/1000 nascidos vivos45,46. Diversos 

fatores têm contribuído para a redução da TMI, entre os quais se destacam: a criação de 

políticas públicas de atenção à saúde da criança, o aumento do acesso ao saneamento básico, a 

queda da taxa de fecundidade, a melhoria geral das condições de vida, da segurança alimentar 

e nutricional, e do grau de instrução das mulheres, o maior acesso ao serviço de saúde e a 

ampliação da cobertura da estratégia de Saúde da Família, o avanço das tecnologias médicas, 

em especial a imunização e a terapia de reidratação oral, o aumento da prática do aleitamento 

materno, dentre outros46,47. Há ainda diferenças substanciais e preocupantes nas TMI entre os 

seguintes grupos populacionais: as crianças com menor poder aquisitivo, que tem mais do que 

o dobro de chance de morrer do que as crianças com maior poder aquisitivo; e crianças negras 

e indígenas, cuja mortalidade infantil é respectivamente 40 e 138% maior, comparado com a 

TMI de crianças brancas46.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS)48 considera taxa de mortalidade aceitável 

de 10 a 20 óbitos infantis por mil nascidos vivos. Em 2011 a TMI do Brasil atingiu um 

patamar de 16/1000 nascidos vivos, com redução de 73% entre 1990 e 2011. Atribui-se essa 

queda49, entre outras medidas, a programas públicos como o Programa de Saúde da Família 

(PSF), melhoria no saneamento básico, melhor cobertura vacinal e melhoria de renda destas 

famílias através de programas sociais do governo como o Programa de Bolsa Família49.  

O PSF no Brasil foi implantado em 1990 e tem o modelo assistencial e 

multiprofissional (médicos, enfermeiros e outros profissionais) operando em uma unidade 

básica de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número 
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definido de famílias e atuam com ações para promoção de saúde, prevenção, recuperação, 

reabilitação e manutenção da saúde da comunidade50. 

O programa do bolsa-familia (PBF) é um programa de transferência direta de renda 

que beneficia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o país. O PBF 

integra o Plano Brasil Sem Miséria (BSM), que tem como foco de atuação os 16 milhões de 

brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$70 mensais, e está baseado na garantia 

de renda, na inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos51. 

Somente podemos providenciar mudanças no sistema de saúde se compreendermos 

as causas de mortalidade infantil. Em 2011, 6,9 milhões de óbitos ocorreram em crianças 

abaixo de cinco anos de idade, e quase dois terços (64%) destes óbitos foram causados por 

doenças infecciosas tais como pneumonia, diarreia, malária, meningite, tétano, HIV-1 e 

sarampo. Em torno de 40% de todos os óbitos ocorridos em crianças abaixo de cinco anos de 

idade ocorreram no período neonatal (dentro dos primeiros 28 dias de vida), a maioria devido 

a complicações decorrentes da prematuridade e de complicações relacionadas ao período do 

parto. Globalmente, mais do que um terço dos óbitos de crianças abaixo de cinco anos são 

atribuídos à desnutrição49. Comparações entre os países mostram uma grande variação entre 

os mesmos, que são atribuíveis a causas específicas de cada local. Tais variações indicam que 

as abordagens ideais programáticas de sobrevivência da criança diferem de país para país49.  

A educação tem sido a variável chave na obtenção de quedas consistentes na 

mortalidade infantil em todos os países, devido a maior percepção, por parte das mulheres 

mais cultas, no cuidado com seus filhos, possibilitando um maior acesso aos serviços básicos 

de saúde. Largo estudo feito pelo Bemfam52 (Sociedade Civil Bem – Estar Familiar no Brasil) 

observou que os filhos das mães com menos de quatro anos de estudo tinham 10 vezes mais 

chances de óbito do que os filhos de mães com 12 ou mais anos de estudo (93/1000 e 9/1000 

respectivamente). Na região nordeste ainda se encontram níveis elevados de analfabetismo53, 

com mais de 35% das mulheres entre 15 e 49 anos sendo consideradas analfabetas funcionais 

(menos de quatro anos de escolaridade) enquanto, no sudeste, esta cifra situa-se em torno de 

15%. São as crianças nascidas de mães menos instruídas e, por certo, mais desprovidas de 

recursos financeiros, as mais prejudicadas em relação a não cobertura vacinal. Apenas 47% 

das crianças de 12 a 23 meses de mães sem instrução foram vacinadas (calendário vacinal 

vigente)53. A educação é portanto a chave básica para melhorar o acesso aos serviços de 

saúde, pois, à medida que aumenta o nível de escolaridade da mãe, aumenta a cobertura 

vacinal das crianças. Os diferenciais de mortalidade entre os distintos extratos sociais, que 
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eram altos durante as décadas de 70 e 80, quando se considera a renda, a educação ou o 

saneamento básico, mantêm-se ainda elevados na fase mais recente53. 

Embora os níveis de mortalidade infantil mostram-se consistentemente declinantes 

ao longo dos últimos anos, pode-se afirmar que a rígida estrutura social que vem vigorando ao 

longo de todos esses anos no Brasil contribui para manter as distorções existentes nos níveis 

de mortalidade no país. Este desigual acesso aos bens e serviços, principalmente para as 

populações nordestinas, pode vir a ser uma limitação à manutenção da velocidade da atual 

queda da mortalidade na região, apesar de todo o aumento da cobertura do acesso aos serviços 

de saúde, na medida em que não estão sendo removidas as condições sociais precárias em que 

parte significativa da população nordestina ainda está exposta. Neste sentido as reduções 

futuras na mortalidade infantil no país estão cada vez mais dependentes do que possa vir a 

ocorrer com o Nordeste, principalmente, quando se sabe dos obstáculos impostos pelas 

condições sociais e econômicas de suas populações à obtenção de reduções mais consistentes 

nos níveis da mortalidade. Ou seja, para uma estimativa global de óbitos que ocorrem no país, 

mais de 60% são de crianças nordestinas o que, em termos relativos, representa o dobro de 

sua população no conjunto nacional53. 

 

2.3.2 Mortalidade infantil e aids  

 

Estima-se que 3,4 milhões de crianças menores de 15 anos estavam vivendo com 

HIV-1 no mundo em 2011, sendo 91% delas na África sub-saariana. Cerca de 230.000 (6,8%) 

destas crianças posteriormente foram a óbito devido a causas associadas ao HIV-149. 

O acesso à TARV ainda é reduzido na maioria dos países. Apenas 28% das crianças 

que tem indicação do uso de TARV a receberam em 2011, em contraste com os 57% de 

adultos que necessitam e receberam a medicação. No entanto, está havendo progresso no 

acesso ao tratamento em muitas regiões. Na ausência do tratamento, 50% das crianças 

infectadas pelo HIV-1 sintomáticas evoluem para o óbito antes do segundo ano de vida. Em 

países da África com alta prevalência de HIV-1 como na África sub-saariana, a mortalidade 

associada ao HIV-1 em 2010, entre crianças menores de cinco anos, atingiu o patamar de 10% 

em Moçambique e 28% em Zâmbia e na África do Sul49. 

Em países ricos, o acesso universal à TARV para prevenção da TV do HIV-1 

diminuiu para cerca de 1-2% a taxa de transmissão do vírus49. Porém, em países de baixa e 

média renda, apenas 57% de 1,5 milhões de mulheres grávidas, que viviam com o HIV-1 em 

2011, receberam os ARVs necessários para prevenir a transmissão do HIV-1 para seus bebês 
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e, similarmente, baixas proporções receberam os ARVs necessários para a sua própria saúde. 

Todavia, o progresso está sendo feito em quase todos os países49. Para acelerar o progresso, 

um Plano Global para a eliminação de novas infecções por HIV-1 em crianças até 2015 e 

manter suas mães vivas foi lançado em junho de 2011, na Sessão Especial das Nações Unidas 

sobre HIV/AIDS. O Plano envolve todos os países, mas prioriza 22 países que são 

responsáveis por quase 90% das mulheres grávidas que vivem com o HIV-1. O Plano define 

duas metas ambiciosas para 2015, a partir de uma linha de base de 2009: reduzir o número de 

crianças infectadas pelo HIV-1 em 90% e reduzir em 50% o número de mortes associadas ao 

HIV-1 entre as mulheres durante a gravidez, o parto e as seis semanas que se seguem54. 

Em 2011, 1,7 milhões de pessoas, em todo mundo, evoluíram para o óbito devido a 

aids ou causas relacionadas a aids, com uma queda de 24% em relação a 2005. O número de 

pessoas que foram ao óbito devido a causas relacionadas à aids iniciou uma redução a partir 

de 2000 devido ao uso de TARV, e mantêm-se em declínio constante desde o seu pico, que 

foi em 1997. Em 2011, o declínio continuou e se acelera em muitos países conforme 

demonstra a figura 1 a seguir43. 

 

Figura 1 – Mortalidade Global entre adultos e crianças devido a aids, 1990-2011. 

 
Fonte: Adaptado de UNAIDS 2012 

 

Em relação às crianças filhas de mães infectadas55 pelo HIV-1 que vivem em países 

de poucos recursos fixos, a sua taxa de mortalidade é quase três vezes a taxa de mortalidade 

entre crianças filhas de mães não infectadas pelo HIV-1, e este fato persiste até o terceiro ano 

de vida, pois após o terceiro ano é difícil fazer essa avaliação devido ao grande número de 

óbito entre essas crianças. Somando-se a isso, quando a mãe evolui para o óbito, a taxa de 

mortalidade de seus filhos até dois anos é maior que o triplo, independente do status HIV-1 da 

criança. Presumivelmente, este risco aumentado é causado pela interrupção na amamentação e 

pela dificuldade dessa mãe doente cuidar de seu filho. Estas crianças filhas de mães infectadas 
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pelo HIV-1 estão mais propensas a experimentar o óbito materno e, portanto elas enfrentam o 

perigo em dobro, pois estão em risco de óbito materno e do seu próprio óbito. É importante 

ressaltar que os anos anteriores e posteriores ao óbito materno são um período de alto risco de 

morte para essas crianças55. 

O estado de saúde da mãe infectada pelo HIV-1 e a sua sobrevivência são fortes 

preditores de sobrevivência infantil56. A mortalidade da mãe infectada pelo HIV-1 é um fator 

de risco para mortalidade da criança exposta e infectada pelo vírus, independente do status 

HIV-1 da criança. O impacto da epidemia do HIV-1 na mortalidade infantil é afetado 

diretamente pela infecção da própria criança, e indiretamente pela infecção na sua mãe ou no 

seu pai. A infecção materna, independentemente do status infeccioso da criança, está 

associada com a taxa de mortalidade infantil na população. O alto risco de mortalidade 

associado com morte materna poderia estar associado com cuidados inadequados de uma mãe 

doente ou com dificuldades econômicas devido à doença ou óbito do pai. A elevada 

mortalidade também pode ser devido à má nutrição e/ou diarreia associada ao desmame56. 

Em trabalho feito por Newell e colaboradores57, observou-se que independente do 

seu próprio status infeccioso, todas as crianças nascidas de mães infectadas pelo HIV-1 em 

estado avançado da doença, ou que faleceram durante o seguimento estavam em considerável 

risco de mortalidade se comparadas com aquelas cujas mães sobreviveram ou estavam em 

estágio menos avançado de doença, e esta associação foi especialmente forte para as crianças 

expostas ao HIV-1 e não infectadas. O risco de mortalidade infantil nos dois primeiros anos 

de vida esteve associado à carga viral materna elevada57,58, o que está de acordo com outros 

dados57 da literatura que relatam aumento de mortalidade um ano antes e um ano após a morte 

materna, e em mães com evidência de imunodeficiência grave. Comparadas com mães 

saudáveis, aquelas com quadro clínico deteriorado são menos capazes de cuidar dos seus 

filhos ou estão mais propensas a transmitir patógenos oportunistas para os mesmos57. Este 

efeito da importância da imunodeficiência e da morte maternas no óbito da criança infectada 

pelo HIV-1 ou exposta ao vírus e não infectada sugere a necessidade de um desenvolvimento 

de métodos e programas preventivos, não só de prevenção de TV do HIV-1, mas também que 

visem à sobrevivência da criança no mínimo até os dois anos de idade, sendo ideal que estes 

cuidados continuem até a criança completar cinco anos58.  

Em um trabalho prospectivo conduzido na zona rural de Uganda (África) para 

estudar o impacto do HIV-1 na sobrevida infantil, foi avaliada a mortalidade em crianças 

nascidas de mães não infectadas e de mães infectadas pelo vírus, tendo se obtido três grupos: 

crianças não expostas ao HIV-1, crianças expostas e não infectadas, e crianças infectadas pelo 
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vírus. A média de sobrevida das crianças infectadas pelo HIV-1 foi de 23 meses, o que é 

compatível com outros estudos provenientes da África sub-saariana e substancialmente mais 

baixa do que a média de sobreviventes observada na Europa e na América antes da 

viabilidade do ARV. O alto índice de mortalidade de crianças infectadas pelo HIV-1 (540,6 

por 1.000 crianças) representa a combinação do efeito direto do vírus por si só e o alto grau já 

existente de mortalidade em crianças não expostas ao HIV-1 (128 por 1.000 crianças). A taxa 

de óbito entre crianças não infectadas pelo HIV-1 nascidas de mães infectadas foi mais alta do 

que entre crianças não expostas ao HIV-1 (165,5 versus 128,1 por 1.000), sugerindo que a 

infecção materna pelo HIV-1 aumenta o risco de óbito da criança, mesmo que esta não esteja 

infectada, como evidencia o quadro 1 a seguir59. 

 

Quadro 1 - Taxa de mortalidade de crianças entre um e dois anos de acordo com o estado clínico materno e 

infantil por 1000 pacientes em zona rural de Uganda (África) 

Status do HIV-1 
Taxa de mortalidade 

12 meses (por 1000) 

Taxa de mortalidade 

18 meses (por 1000) 

Taxa de mortalidade 

24 meses (por 1000) 

Mãe não infectada pelo HIV-1  

Criança não infectada pelo HIV-1 

(N=3183) 

91,0 112,8 128,1 

Mãe infectada pelo HIV-1  

Criança não infectada pelo HIV-1  

(N=269) 

98,7 
130,5 

(p<0,05) 
165,5 

Mãe infectada pelo HIV-1 

Criança infectada pelo HIV-1 

(N=69) 

309,1 452,0 
540,6 

(p<0,001) 

Fonte: Adaptado de Brahmbhatt59, 2006 

O quadro 1 mostra que as crianças infectadas pelo HIV-1 tiveram uma mortalidade 

significativamente alta em todas as idades (12 a 24 meses) se comparada com as crianças não 

infectadas pelo HIV-1 filhas de mães infectadas pelo vírus (p < 0,001) e de crianças filhas de 

mães não infectadas (p < 0,001). A mortalidade até os dois anos de idade em crianças 

infectadas pelo HIV-1 comparadas com crianças nascidas de mães não infectadas pelo HIV-1 

foi mais alta (p < 0,001). Observa-se que a mortalidade aos 18 meses de crianças expostas ao 

HIV-1 e não infectadas nascidas de mães infectadas pelo HIV-1 foi significativamente mais 

alta do que crianças nascidas de mães não infectadas pelo vírus (p < 0,05)59. 

Em estudos feitos em Botsuana, Uganda, Gambia, Malawi, Zambia e Zimbabwe que 

incluíram mães infectadas e não infectadas pelo HIV-1, observou-se que a mortalidade 
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infantil foi maior entre as crianças expostas e não infectadas do que entre as crianças não 

expostas ao HIV-159-64, conforme se observa no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Mortalidade entre crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas e crianças não expostas ao vírus em 

seis países da África. 

 
Fonte: Filteau13 2009. 

 

Em Botsuana, Shapiro e colaboradores avaliaram a morbimortalidade durante 24 

meses em crianças filhas de mães infectadas pelo HIV-1 (crianças infectadas e crianças 

expostas) e em crianças não expostas ao vírus, e em ambos os grupos as crianças eram 

amamentadas ao seio materno. Os resultados demonstraram mortalidade maior no grupo de 

crianças expostas ao HIV-1 em relação ao grupo de crianças filhas de mães não infectadas 

pelo HIV-1, embora esta diferença de mortalidade não se deveu ao leite materno, pois o 

mesmo foi avaliado em ambos os grupos de mães infectadas e não infectadas e o perfil 

imunológico do leite materno da mãe infectada estava intacto, conferindo proteção contra os 

patógenos comuns da infância62. 

No trabalho conduzido em Uganda foi observado que mais do que 50% das crianças 

infectadas com HIV-1 evoluíram para o óbito antes dos 24 meses, tendo o elevado nível de 

carga viral da criança e da mãe sido um forte preditor para o óbito da criança59. 

No Gâmbia, a mortalidade entre crianças infectadas com o HIV-2 perinatalmente foi 

mais elevada do que nas crianças filhas de mães soronegativas. Sugeriu-se, portanto que a 

orientação para o tratamento da criança infectada pelo HIV-2 fosse realizada de acordo com o 

da criança infectada pelo HIV-161. 

Taha e colaboradores60 acompanharam em Malawi três grupos de crianças: Grupo A 

- crianças infectadas pelo HIV-1, Grupo B - crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas, 

Grupo C - crianças não expostas ao HIV-1. As crianças foram acompanhadas entre três e 36 
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meses. No grupo de crianças infectadas, a sobrevivência aos 24 meses era de 70% e aos 36 

meses era de 55%. Não houve diferença significativa entre os grupos B e C em relação à 

mortalidade.  

No Zâmbia foi avaliada a mortalidade entre crianças infectadas com HIV-1 antes da 

viabilidade dos ARVs, e após três anos de seguimento 39% das crianças infectadas foram ao 

óbito, tendo sido observado também um incremento, embora não estatisticamente 

significativo, de maior número de óbitos entre crianças expostas ao HIV-1 do que nas crianças 

filhas de mães não infectadas pelo vírus64. 

Marinda e colaboradores63 conduziram um estudo no Zimbabwe onde foi observado 

que as crianças expostas ao HIV-1 tinham pelo menos o dobro de risco de irem ao óbito do 

que as crianças nascidas de mães não infectadas pelo HIV-1. Este estudo também observou 

que a sobrevida foi menor nas crianças infectadas intraútero, comparadas com a sobrevida 

daquelas crianças infectadas intraparto, com a média de sobrevida de 208 versus 380 dias 

respectivamente. Também foi observada diferença entre a média de sobrevida nas crianças 

infectadas até os seis meses pós-parto e naquelas infectadas após este período com 275 versus 

485 dias de sobrevida respectivamente63. A literatura relata trabalhos que estão de acordo com 

os resultados expostos acima65 embora também encontremos relatos de trabalhos66 onde não 

foi encontrada diferença entre a mortalidade de crianças expostas ao HIV-1 e de crianças não 

expostas ao vírus. 

Como conseqüência do uso da TARV na gestante infectada pelo HIV-1 para 

profilaxia da TV do vírus, está emergindo uma nova e grande população: crianças expostas ao 

HIV-1 e não infectadas. Esta população, embora tenha tido o beneficio de não se infectar pelo 

HIV-1, apresenta principalmente nos países em desenvolvimento, maior vulnerabilidade para 

adquirir doenças infecciosas devido a contato domiciliar com indivíduos imunodeficientes 

colonizados e infectados por diversos patógenos, deficiência transplacentária de anticorpos, 

condições sanitárias precárias, deficiência educacional materna, não aleitamento materno e 

aglomeração familiar, dentre outros. Contudo, há poucas informações a este respeito na 

literatura13. 
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2.4 MORBIDADE NA INFÂNCIA 

 

A figura abaixo demostra os mecanismos que contribuem para maior morbidade e 

menor sobrevivência da criança exposta ao HIV-1 e não infectada, tais como exposição da 

criança aos ARVs, maior exposição da mesma a agentes infecciosos, amamentação reduzida e 

outros13. 

 

Figura 2 – Mecanismos que contribuem para maior morbidade e menor sobrevivência da criança exposta ao 

HIV-1 e não infectada pelo vírus 

 
Fonte: Adaptado de Filteau13, 2009. 

 

Evidências existem de que este grupo de crianças apresenta maior risco de 

mortalidade, morbidade e crescimento mais lento que as crianças não expostas ao HIV-1, 

tendo sido descrito nestas crianças pneumonia causada pelo Pneumocystis jiroveci, 

normalmente considerada uma infecção oportunista que ocorre em pacientes com 

imunodepressão como os pacientes infectados pelo HIV-113. 

O diagnóstico de aids em crianças sofreu transformações ao longo dos anos. Em 

1994, o Centro para Controle de Doenças (CDC) incluiu em sua revisão de classificação para 

aids, vigente desde 1987, em crianças menores de 13 anos de idade que um episódio de 

pneumonia por Pneumocystis jiroveci em criança exposta perinatalmente ao HIV-1 

estabelecia o diagnóstico de aids67,68. Porém, posteriormente, em 1997, houve relatos de 

infecção por Pneumocystis jiroveci em crianças expostas ao HIV-1 e que a posteriori foram 
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classificadas como não infectadas pelo HIV-169. Com o avanço tecnológico, em 1999, o CDC 

em sua nova revisão incluiu critérios laboratoriais na definição do diagnóstico de infecção em 

crianças70. Em 2008, o CDC redefiniu o caso de aids levando em consideração o avanço 

tecnológico em relação aos testes laboratoriais71. 

Houve relato na literatura em 1997 de dois casos onde lactentes com menos de dois 

meses, expostos perinatalmente ao HIV-1, apresentaram insuficiência respiratória com 

necessidade de entubação orotraqueal, hipoxemia, radiografia de tórax com infiltrado 

intersticial e o lavado broncoalveolar revelou a presença de Pneumocystis jiroveci. Ambos 

foram tratados com sulfametoxazol-trimetropim (SMZ-TMP) na dose terapêutica para 

pneumocistose, com boa resposta clínica. Os achados laboratoriais afastaram infecção pelo 

HIV-1 nestas crianças e outras condições predisponentes para pneumocistose, como 

desnutrição e imunodeficiência primária. Posteriormente, estas crianças apresentaram um bom 

crescimento e desenvolvimento69.  

McNally e colaboradores72 relataram um caso de um lactente de 43 dias exposto ao 

HIV-1 que apresentou tosse, taquipneia, hipoxemia, linfoadenopatia cervical e axilar, 

hepatoesplenomegalia e candidíase oral; à radiografia de tórax apresentava infiltrado 

intersticial difuso sugestivo de pneumocistose. O lavado broncoalveolar evidenciou na 

imunofluorescência direta o Pneumocystis jiroveci. A infecção pelo HIV-1 foi excluída nesta 

criança através de exames laboratoriais e a mesma não apresentava nenhuma outra 

comorbidade para explicar o diagnóstico de pneumonia por Pneumocystis jeroveci; 

concomitantemente foi feito diagnóstico de pneumocistose nesta mãe; embora não tenha sido 

feita a genotipagem do patógeno, supõe-se que tenha havido transmissão da mãe para o 

filho72. No perído anterior à disponibilidade de terapia antirretroviral combinada, observou-se 

que a pneumonia por Pneumocystis jiroveci (na ocasião denominado Pneumocystis carinii)  

geralmente era a primeira patologia que acometia a criança infectada pelo HIV-1, sendo esta 

uma patologia grave com deteriorização clínica rápida nos casos não tratados73. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), juntamente com a UNAIDS, recomendou 

a partir de 2000 o uso de SMZ-TMP em adultos e crianças na África com a finalidade de 

prevenir doença bacteriana e parasitária em pessoas vivendo com HIV-1/AIDS74. Um estudo 

em Uganda demonstrou existência de associação decrescente de morbimortalidade entre 

parentes de pacientes infectados pelo HIV-1 que usaram profilaxia com SMZ-TMP75. 

Em 2006, a OMS reiterou a recomendação do uso de SMZ-TMP profilático após 

observação de que em vários estudos pos mortem, a pneumonia por Pneumocystis jiroveci foi 

identificada como a causa principal de óbito em criança com infecção por HIV-1, tendo sido 
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observado um pico de incidência aos seis meses de vida. Devido à dificuldade do diagnóstico 

de pneumonia por Pneumocystis jiroveci na criança, a profilaxia com SMZ-TMP foi 

recomendada a partir de então para toda criança exposta ao HIV-1 nascida de mãe infectada 

pelo vírus, iniciando-se quatro a seis semanas após o nascimento e continuando até a exclusão 

da infecção pelo vírus76. 

Considerando-se o custo baixo do SMZ-TMP e que a profilaxia com o mesmo pode 

reduzir a mortalidade destas crianças em 50% como também a sua hospitalização, a OMS 

atualizou suas recomendações para o uso do SMZ-TMP a todas as crianças expostas ao HIV-

1, iniciando-se entre a quarta e sexta semana após o nascimento e mantendo-se até a exclusão 

da infecção pelo HIV-177. 

As doenças infecciosas respiratórias agudas são a principal causa de mortalidade 

infantil em todo o mundo. Trabalho publicado por McNally e colaboradores78 teve como 

objetivo avaliar a resposta antimicrobiana padrão ao tratamento da pneumonia em área 

endêmica para o HIV-1, as causas de falha no tratamento e a relação de causas de falha no 

tratamento e o status HIV-1 da criança78. Foi utilizada a orientação terapêutica para 

tratamento de pneumonia recomendada pelo consenso da OMS de 1990 que foi feito na era 

pré-epidemia de aids79 com algumas adaptações como uso de altas doses de gentamicina em 

todas as crianças independente da idade e uso de altas doses de SMZ-TMP devido ao grande 

risco de pneumonia por Pneumocystis jiroveci. As crianças expostas ao HIV-1 e não 

infectadas tiveram maior falha de tratamento da pneumonia em 48 horas (p=0,05) e maior 

risco de internação em unidades de terapia intesiva78 pediátrica do que as crianças não 

expostas ao vírus. Existem explicações biológicas plausíveis para este risco aumentado de 

falha no tratamento destas crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas, como redução na 

transferência passiva de anticorpos da mãe infectada pelo HIV-1 para sua criança e maior 

exposição a patógenos oportunistas devido ao estado imunossuprimido de suas mães, dentre 

outros80.  

Otieno e colaboradores encontraram maior prevalência de anemia grave durante 

crises de malária causada pelo Plasmodium falciparum entre crianças infectadas pelo HIV-1 e 

crianças expostas e não infectadas pelo HIV-1 do que entre crianças filhas de mães não 

infectadas pelo HIV-1, fato este independente da densidade parasitêmica81. 

Slogrove e colaboradores82 descreveram uma série de oito crianças expostas ao HIV-

1 e não infectadas que foram referenciadas para o serviço de imunologia com o intuito de 

avaliação imunológica após terem apresentado infecções graves. Sete dos oito binômios (mãe-

criança) fizeram uso do AZT para profilaxia da TV do HIV-1. Destas oito crianças, três 
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apresentaram pneumomia por Pneumocystis jeroveci: duas com confirmação através da 

imunofluorescência e outra com diagnóstico clínico (hipoxemia grave e radiografia de tórax 

com infiltrado intersticial). Nenhuma delas estava recebendo profilaxia com SMZ-TMP. Um 

paciente apresentou colite por citomegalovírus confirmado por biopsia. Quatro pacientes 

apresentaram infecção bacteriana grave. Dois pacientes apresentaram gastroenterite crônica 

com mais de 14 dias de duração e sepse confirmada por Pseudomonas aeruginosa. Uma 

criança apresentou varicela hemorrágica com complicações como pneumonia por 

Staphylococcus aureus e sepse por Escherichia coli. Uma criança teve meningite e 

endocardite por Streptococcus pyogenes aos dois meses de idade. A média de seguimento foi 

de 17,5 meses, e não houve nenhum óbito nestas crianças durante o perído de 

acompanhamento. Uma criança foi acompanhada até depois de dois anos e teve depleção 

persistente no linfócito B de etiologia desconhecida, sendo necessário uso de imunoglobulina 

intravenosa82.  

Adhikari e colaboradores83 descreveram o perfil clínico e a morbidade de crianças 

nascidas de mães infectadas pelo HIV-1 acompanhadas em uma clínica no sul da África e 

observaram que 44% das crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas tiveram sinais 

sugestivos de infecção pelo HIV-1. Estes sinais físicos ocorreram entre sete e 12 meses de 

idade83.  

Como a epidemia do HIV-1 é um processo contínuo e a TARV se torna cada vez 

mais acessível, as crianças expostas e não infectadas se apresentam, portanto, como um 

desafio em termos de saúde pública. Tal desafio existe porque, além de resoluções visando o 

atendimento médico, há a necessidade de melhor compreensão e disponibilidade maior no 

sentido de apoiar estas crianças, que embora não tenham se infectado com o vírus do HIV-1 

também são vítimas do mesmo13. 

 

2.5 BINÔMIO MÃE/FILHO 

 

O binômio mãe/filho representa a morbidade sofrida pela criança em consequência 

da doença materna que se reflete na criança desde o período intraútero até após o 

nascimento84,85. 

O avanço na TARV e consequentemente o declínio da TV ocasionou a exposição da 

criança intraútero e após o nascimento a um ou mais fármacos ARVs de toxicidades variadas. 

Um estudo conduzido pelo Woman and Infants Transmission Study (WITS) encontrou 

associação entre parâmetros hematológicos baixos (plaquetas, linfócitos T, CD4+, CD8+) e 
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exposição perinatal a fármacos ARVs, muitos dos quais persistem até dois anos de idade em 

crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas86. Embora estes efeitos não possuam repercussão 

clínica, eles nos mostram a necessidade desta observação no seguimento destas crianças87. 

Beitune e colaboradores87 encontraram associação entre o uso de ARV durante a gestação e a 

redução dos valores da hemoglobina no período neonatal entre as crianças expostas ao HIV-1 

e não infectadas, reforçando a necessidade de seguimento destas crianças que foram expostas 

a fármacos ARVs durante a vida intrauterina87. 

Crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas estão sujeitas a variados riscos, entre 

eles o contato com o vírus em várias etapas de sua vida como intraútero, intraparto e durante a 

amamentação. E mesmo na ausência da TV do HIV-1, a criança é usualmente exposta a 

coinfecções maternas e de outros familiares infectados pelo HIV-1 com patógenos 

oportunistas como citomegalovírus, Mycobacterium tuberculosis, vírus da hepatite C dentre 

outros, que favorecem a maior morbimortalidade deste grupo69,72. 

Existe, devido a intersecção entre a epidemia do HIV-1 e a tuberculose, um aumento 

global nos casos de tuberculose em mulheres desde o início da epidemia de aids. Em algumas 

regiões da África onde o número de casos de tuberculose quadruplicou desde 1990, 75% dos 

pacientes com tuberculose são infectados pelo HIV-1; muitos pacientes infectados pelo HIV-1 

desenvolvem tuberculose como primeira manifestação da aids, pois a infecção pelo HIV-1 

atua como um potente risco de reativação de infecção latente por Mycobacterium 

tuberculosis, e quando ocorrem as duas infecções simultaneamente, o efeito das duas 

patologias é sinérgico, ocorrendo progressão e agravamento de ambas no mesmo doente88. 

Tuberculose e HIV-1 são fatores de riscos independentes para a mortalidade materna 

e a morbidade perinatal e, em combinação, têm um grande impacto no binômio mãe e filho. 

Um terço (37%) das mulheres com infecção por HIV-1 e com tuberculose tem 

comprometimento grave da sua imunidade, com contagem de CD4 menor que 200 cels/mm3. 

Crianças filhas de mães com tuberculose e infectadas pelo HIV-1 estão em alto risco de 

prematuridade, baixo peso e prejuízo do crescimento intrauterino89. Pillay e colaboradores 

observaram em um trabalho conduzido no sul da África, de um total de 107 mulheres 

gestantes com tuberculose (82 infectadas pelo HIV-1 e 25 não infectadas), que a TV do bacilo 

Köch ocorreu em 16% dos neonatos90.  

O feto e o recém-nascido da gestante com tuberculose estão expostos a esta patologia 

e podem se tornar infectados, sendo que as apresentações extrapulmonares como meningite 

por tuberculose e tuberculose miliar na gestante se configuram em um grande risco para 

tuberculose congênita91. 
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A sobrevivência e o bem estar das crianças filhas de mães infectadas pelo HIV-1 

dependem das suas próprias condições clínicas e da saúde de seus pais. A morte dos pais afeta 

de várias maneiras a criança exposta ao HIV-1, pois há a perda de um adulto economicamente 

ativo, ocorrendo custos adicionais tais como assistência médica e outros como funeral. A 

perda psicológica também causa um grande impacto. Presume-se que a orfandade de pais com 

aids deva ser pior do que perdê-los por outras causas, pois isto sugere perder os dois: pai e 

mãe (se ambos estiverem infectados pelo HIV-1), além da estigmatização que a aids 

provoca92,65. 

Em trabalho realizado no sul da África93, os autores associaram carga viral materna 

elevada como preditor para maior morbimortalidade entre crianças filhas de mães infectadas 

pelo HIV-1, ressaltando a importância do diagnóstico precoce materno, bem como a 

importância do tratamento com ARV. Neste estudo, as crianças filhas de mães com carga 

viral acima de 100.000 cópias/ml apresentaram um risco duas vezes maior de hospitalização e 

seis vezes maior de mortalidade, independentemente do seu próprio status em relação ao 

HIV-1. A carga viral materna elevada é o maior preditor de risco para TV do HIV-1, sendo 

também preditor de saúde para os filhos de mães infectadas, sendo os mesmos infectados ou 

não. Mães com carga viral elevada também correm o risco de coinfecções com patógenos 

oportunistas que também podem ser transmitidos verticalmente. Além disso, estão menos 

propensas a cuidar do seu bebê que outras mães saudáveis. Este trabalho enfatiza, portanto, a 

necessidade de início precoce dos ARV com vistas a reduzir a viremia plasmática do HIV-1 

nas gestantes93. 

Em estudo feito por Chilongozi e colaboradores94 entre crianças filhas de mulheres 

infectadas pelo HIV-1 a morbimortalidade materna (p=0,0001), o valor basal de CD4 materna 

(p=0,0002) e a concentração plasmática do HIV-1 RNA plasmático (p<0,0001) foram 

preditores significativos de mortalidade infantil, corroborando a associação entre o status de 

infecção materna e a mortalidade infantil, ratificando, portanto, a importância da rotina de 

avaliação laboratorial do CD4 no pré-natal94. 

Estudos apontam como um fator preditivo positivo o nível de escolaridade materna 

para incrementar o crescimento de crianças em países em desenvolvimento95. As mães 

infectadas pelo HIV-1 com melhor nível de escolaridade são possuidoras de maior 

conhecimento para o cuidado próprio, melhor compreensão para as orientações médicas, 

melhor aderência ao tratamento e consequentemente são melhores cuidadoras das suas 

crianças96. 
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Em um estudo feito na Tanzânia96 para investigar os preditores de crescimento em 

crianças nascidas de mães infectadas pelo HIV-1, foi observado que as crianças nascidas de 

mães com nível de escolaridade mais elevado ou cujas mães apresentavam CD4 ≥ 200 

cels/mm3 apresentavam menor prejuízo em seu crescimento do que seus companheiros96 

(crianças cujas as mães apresentavam CD4 menor ou igual a 200 e cujas as mães tinham nível 

de escolaridade menor).  

Arpadi e colaboradores85 encontraram em seu trabalho associação entre indicadores de 

gravidade de doença materna pelo HIV-1 (como carga viral materna acima 100.000 cópias/ml 

e baixo índice de massa corporal) com crescimento lento nas crianças expostas ao HIV-1 e 

não infectadas. Kuhn e colaboradores65 observaram que o crescimento na criança exposta ao 

HIV-1 e não infectada é mais lento quando a carga viral materna é mais alta65. Foi observado 

prejuízo no ganho de peso e no crescimento linear nas crianças expostas ao HIV-1 e não 

infectadas em relação às crianças da população em geral, sendo estes achados associados às 

condições sociais instáveis tais como perda ou troca do cuidador84. Outro estudo mostra 

retardo no crescimento somático de crianças expostas ao HIV-1 devido à suspensão do 

aleitamento materno85. 

As possíveis causas maternas que interferem na saúde do filho são entre outras o 

comprometimento da capacidade cuidadora da mãe97, e possivelmente os efeitos intraútero 

negativos na imunidade da criança devido a sua exposição intraútero ao HIV-1 que pode 

ocasionar a mesma maior vulnerabilidade a infecções98,99. 

Postula-se que o estado clínico pior da mulher infectada pelo HIV-1 durante a 

gravidez pode ter efeitos adversos no sistema imune da criança e torná-lo mais susceptível a 

doenças infecciosas98,100. Além disso, mães com CD4 baixo podem estar tão mal e doentes 

que não proporcionam um adequado cuidado para o filho101. 

A maior morbimortalidade na criança exposta ao HIV-1 e não infectada ocasionada 

pelo impacto da infecção materna pelo vírus tem sido um desafio substancial em saúde 

pública, pois o número absoluto de mulheres contaminadas pelo HIV-1 na fase reprodutiva 

está em crescimento65,16. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

• Avaliar a frequência de intercorrências infecciosas entre as crianças expostas ao 

HIV-1 e não infectadas, acompanhadas no ambulatório de Aids Pediátrica do 

Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense no 

período de janeiro de 1995 a dezembro de 2010. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

• Identificar os possíveis indicativos de risco para as intercorrências infecciosas na 

população estudada. 

• Correlacionar as intercorrências infecciosas na criança exposta ao HIV-1 e não 

infectada com a evolução clínica materna no mesmo período. 

 



38 

4 PACIENTES E MÉTODOS 

 

4.1 DESENHO DE ESTUDO 

 

Trata-se de estudo observacional, longitudinal e retrospectivo de uma série de casos, 

que foi realizado através da coleta de dados clínicos e laboratoriais de pacientes admitidos no 

Ambulatório de Aids Pediátrica do HUAP-UFF. Foram analisadas as intercorrências 

infecciosas dos primeiros 12 meses de vida das crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas 

atendidas no referido ambulatório. A evolução clínica materna também foi avaliada durante a 

gestação e no primeiro ano de vida da criança. 

 

4.2 PERÍODO DO ESTUDO 

 

O período do estudo incluiu os pacientes admitidos de janeiro de 1995 a dezembro de 

2010 na unidade participante do estudo, sendo os pacientes acompanhados até os 12 meses de 

vida. 

 

4.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

As crianças admitidas no Ambulatório de Aids Pediátrica do HUAP-UFF no período 

de janeiro de 1995 a dezembro de 2010 devido a exposição vertical ao HIV-1 e não infectadas 

foram a nossa população de estudo.  

Durante o período de janeiro de 1995 a dezembro de 2010 foram matriculadas no 

serviço de Aids pediátrica do HUAP, 330 crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas, 

segundo levantamento realizado pela equipe de pesquisadores, sendo incluídas no presente 

estudo 190 destas crianças. O quadro 2 a seguir mostra o fluxograma de inclusão dos 190 

pacientes no estudo e os motivos de não inclusão das 140 crianças. É importante ressaltar que 

40 crianças foram matriculadas no serviço porém não compareceram às consultas. 
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Quadro 2: Fluxograma das crianças expostas verticalmente ao HIV-1 atendidas no ambulatório de Aids 

Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro de janeiro de 1995 a dezembro de 2010 

 

 

Foram incluídas no estudo 190 crianças, sendo utilizados os seguintes critérios de 

inclusão: 

• Crianças expostas verticalmente ao HIV-1 admitidas no Ambulatório de Aids 

Pediátrica do HUAP-UFF até os três meses de vida durante o período de inclusão 

do estudo; 

• Confirmação de infecção materna pelo HIV-1 conforme rotina do Ministério da 

Saúde26, 40; 

• Seguimento clínico da criança até no mínimo os 12 meses de vida; 

• Ausência de infecção pelo HIV-1 na criança, conforme protocolo do Ministério da 

Saúde43; 

 

4.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados clínicos e laboratoriais foram obtidos dos prontuários médicos dos pacientes.  

Para o estudo das crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas foram recuperados os 

dados clínicos e laboratoriais através da revisão dos prontuários do arquivo médico conforme 

questionário de coleta de dados em anexo (Apêndice 1). Foram coletados dados sobre parto, 

condições de nascimento, dados antropométricos e laboratoriais ao nascimento e durante todo 
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seguimento, dados sobre o período neonatal, uso do AZT e/ou SMZ-TMP pela criança, 

intercorrências infecciosas e internações ao longo do primeiro ano. 

Para definir o diagnóstico de intercorrência infecciosa ocorrida em cada criança em 

momentos diversos até um ano de idade, foi utilizado como referência o Anexo 1102. O quadro 

clínico de intercorrência infecciosa na criança foi definido como tendo ocorrido quando um 

diagnóstico presuntivo ou definitivo de infecção foi realizado. O critério utilizado para 

intercorrência infecciosa grave foi acometimento sistêmico (sepse, meningite, pneumonia) ou 

qualquer condição clínica infecciosa que gerasse internação da criança por mais de 48 horas. 

Para o estudo das mães foram coletados dados dos prontuários médicos conforme 

Apêndice 2. Foram pesquisados dados sobre o período de diagnóstico da doença (HIV-1), pré-

natal, parto, condições de saúde durante a gestação e após nascimento da criança até um ano 

de idade. Para a mãe utilizamos o termo “mãe sintomática”quando a mesma apresentou 

alguma doença definidora de aids como candidíase de esôfago e/ou de traqueia, brônquios ou 

pulmão, pneumonia por Pneumocystis jiroveci, toxoplasmose cerebral, histoplasmose 

disseminada, linfoma de Burkitt dentre outros; e usamos o termo “intercorrência infecciosa 

materna” quando a mãe apresentou quadro clínico e/ou laboratorial compatível com 

pneumonia, otite, amigdalite, IVAS etc, independente de ser uma doença definidora de aids. 

Foram obtidos também dados laboratoriais como níveis de LTCD4 e viremia plasmática 

(durante o período gestacional e durante todo o primeiro ano de vida da criança). Foram 

selecionados os valores mais próximos ao parto de CD4 e de carga viral de cada mãe e 

durante toda a gestação e no primeiro ano de vida da criança. Na presença de mais de um 

valor, foi considerado para fins de estudo o mais próximo do parto no período gestacional e o 

mais próximo dos 12 meses de vida da criança para os exames pós-parto. Foram coletados 

também dados socioeconômicos como grau de instrução e renda familiar.  

Em virtude de algumas mães terem tido mais de um filho no período de 1995 a 2010, 

foi preenchido um questionário materno para cada filho incluído no estudo; desta forma 

procurou-se avaliar a mãe durante cada período da gravidez e do puerpério, sendo 

estabelecido um binômio mãe e filho por cada período gestacional.  

Para a definição diagnóstica, as crianças expostas ao HIV-1 foram definidas como 

não infectadas, conforme protocolo do Ministério da Saúde40 quando tiveram como resultado 

duas amostras séricas com viremia plasmática para o HIV-1 abaixo do limite de detecção 

entre um e seis meses, sendo um deles após a quarta semana de vida e o outro depois do 

quarto mês de vida, além de um teste de detecção de anticorpos anti-HIV não reagente após os 
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12 meses de idade. A viremia plásmatica foi detectada através da quantificação de RNA viral 

plasmático (carga viral)40,43. 

Para a definição diagnóstica de infecção da mãe foi também seguido o protocolo do 

Ministério da Saúde onde um resultado positivo anti-HIV (ELISA-Teste1) deveria ser seguido 

por um teste confirmatório (imunofluorescência indireta ou o Western blot – etapa 2 ou 3)40. 

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Foram realizados testes de associação de variáveis categóricas (Qui-quadrado ou 

exato de Fisher), comparação de médias (t-Student, ANOVA, Wilcoxon ou Kruskal-Wallis) e 

de correlação de variáveis numéricas (Pearson ou Spearman), sendo a escolha destas 

ferramentas segundo as características específicas dos dados. As análises foram realizadas 

usando o pacote estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 18.0, sendo 

utilizado um nível de significância de 0,05. 

No presente estudo não foi realizada a análise multivariada, visto que o grande número 

de valores perdidos prejudicou a análise devido à ausência de informações. Portanto, optou-se 

por utilizar os dados apenas na análise bivariada, com o fim de evitar viés na análise final.  

 

4.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS  

 

Os dados dos registros clínicos e laboratoriais dos pacientes estão sendo mantidos em 

arquivos trancados, sendo assegurados o sigilo e a confidencialidade dos mesmos. 

A coleta dos dados foi retrospectiva em todo o período do estudo, não sendo, 

portanto possível assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) desses 

pacientes. Diante da impossibilidade de assinatura do TCLE pelos responsáveis pelas 

crianças, a equipe de pesquisadores responsável pelo estudo se comprometeu a manter a 

confidencialidade dos dados coletados retrospectivamente, com o objetivo de preservar o 

sigilo das informações referentes aos sujeitos de pesquisa.  

Para assegurar a confidencialidade dos dados, todos os questionários e os arquivos 

eletrônicos foram mantidos trancados quando não estavam em uso pela equipe envolvida no 

projeto. O banco de dados foi elaborado sem a identificação nominal dos pacientes. Desta 

forma, o sigilo e a confidencialidade das informações foram mantidos durante o trabalho. 



42 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP - UFF 

(CAAE: 0147.0.258.000-11) em 03 de junho de 2011 e a cópia da aprovação encontra-se em 

anexo no final deste documento (Anexo 2). 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 SELEÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUÍDAS NO ESTUDO 

 

No período de janeiro de 1995 a dezembro de 2010 tiveram acesso ao ambulatório de 

Aids Pediátrica do HUAP-UFF 330 crianças expostas verticalmente ao HIV-1 para 

acompanhamento pediátrico, conforme registro de pacientes realizado pela equipe da 

Coordenação de Aids do HUAP-UFF. Destas 330 crianças que foram matriculadas no serviço, 

290 tiveram pelo menos a primeira consulta recuperada e foram selecionadas para 

participarem do presente estudo. Destas 290 crianças, 10 eram infectadas pelo HIV-1 e foram 

excluídas do estudo. Das 280 restantes, 36 não tiveram os dados recuperados (no prontuário 

não havia informações a respeito da evolução clínica/laboratorial das mesmas), 31 crianças 

foram admitidas após os três meses de vida e 23 crianças tiveram acompanhamento inferior a 

12 meses; estas crianças tiveram acompanhamento prejudicado pela chegada tardia ao serviço 

e/ou falta ao mesmo devido a problemas de saúde na família (mãe e ou pai grave/doente). 

Portanto, foram estudadas 190 crianças e suas respectivas mães, formando assim 190 

binômios mãe e filho, conforme fluxograma a seguir (Figura 3).  

 

Figura 3 – Crianças expostas ao HIV-1 que foram admitidas no serviço de Aids Pediátrica do Hospital 

Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense no período de janeiro de 1995 a dezembro de 

2010. 
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O Gráfico 3 a seguir mostra a distribuição das 190 crianças admitidas no estudo, de 

acordo com o ano de chegada no serviço. 

 

Gráfico 3 – Número de crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas admitidas no serviço de Aids Pediátrica do 

Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense no período de janeiro de 1995 a 

dezembro de 2010. 

 

 

5.2 DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS MATERNAS 

 

Observa-se que 73/90 (81,1%) famílias tinham renda até dois salários mínimos, 116 

de 166 (69,8%) mães eram analfabetas funcionais, 112 de 149 famílias (75,1%) tinham mais 

de três pessoas coabitando na mesma casa; o uso do cigarro, álcool e outras drogas perfizeram 

um total respectivamente de 33,3% (38 de 114), 17,1% (18 de 165), 14% (14 de 102) 

respectivamente, conforme tabela 1. 
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Tabela 1 – Características socioeconômicas da amostra das mães das crianças expostas ao HIV-1 e não 

infectadas admitidas no serviço de Aids Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade 

Federal Fluminense no período de janeiro de 1995 a dezembro de 2010. 

Característica  Número Percentagem (%) 

Renda mensal total da família (n=90) 

Abaixo de 1 salário mínimo 19 21,1% 

Entre 1 e 2 salários mínimos 54 60% 

Acima de 2 salários mínimos 17 18,9% 

Nível educacional materno (n=166) 

Anos de educação formal concluídos     

Até ≤ 4 anos de estudo 116 69,9% 

≥ 4 anos a ≤ 6 anos 18 10,8% 

> 6 anos  32 19,3% 

Número de pessoas na casa (n=149) 

Até 3 pessoas 37 24,8% 

Mais de 3 pessoas  112 75,2% 

Uso de cigarro na gestação (n=114) 

Não 76 66,7% 

Sim 38 33,3% 

Uso de álcool na gestação (n=105) 

Não 87 82,9% 

Sim 18 17,1% 

Uso de outras drogas na gestação (n=102) 

Não 88 86,3% 

Sim 14 13,7% 

 

Observa-se também que 93,5% (174/186) mães tiveram procedência de maternidade 

pública, 79% (150/190) fizeram pré-natal especializado (isto é, pré-natal de alto risco onde 

mães com fatores de risco como diabetes, hipertensão, infectadas pelo HIV são 

acompanhadas), 94,7% (180/190) mães tiveram diagnóstico materno de HIV-1 antes do parto, 

87,5% mães (162/185) usaram ARVs na gestação com 36,4% (58/159) usando de forma 

terapêutica e 63,5% (101/159) usando de forma profilática. Na nossa amostra ocorreram 

75,1% (142/189) de partos cesáreos e 24,9% (47/189) partos vaginais de acordo com a tabela 

2. 
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Tabela 2 – Características gerais da amostra das mães das crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas admitidas 

no serviço de Aids Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense no 

período de janeiro de 1995 a dezembro de 2010. 

Característica  Número Percentagem (%) 

Procedência da mãe (n=186)     

Maternidade pública 174 93,5% 

Outros 12 6,5% 

 
Mães com pré-natal especializado (n=190) 

Não  40 21,1% 

Sim 150 78,9% 

Diagnóstico materno do HIV-1 (n=190)     

Antes do parto  180 94,7% 

Durante o parto  8 4,2% 

Após o parto  2 1,1% 

 
Mãe usou antirretrovirais na gestação (n=185) 

    

Não  23 12,4% 

Sim 162 87,6% 

 
Indicação dos antirretrovirais (n=159) 

  

Profilático 101 63,5% 

Terapêutico 58 36,5% 

Tipo de parto (n=189) 

Cesário 142 75,1% 

Vaginal 47 24,9% 

 

A tabela 3 a seguir apresenta as características clínico-laboratoriais das mães 

estudadas. 

No que diz respeito às características clínicas dessas mães, 45/180 (25%) 

apresentaram sintomatologia relacionada à aids na gravidez e 4/190 (2,1%) foram a óbito 

durante o primeiro ano de vida da criança. O CD4 materno próximo ao parto foi de menos de 

200 mm/ml em 14% (15/108), entre 200 e 500 mm/ml em 47,2% (51/108), acima de 500 

mm/ml em 39% (42/108). O valor da carga viral (CV) materna próximo ao parto foi de menos 

de 1.000 cópias/ml em 39% (53/107), CV ente 1.000 e 10.000 cópias/ml em 20,4% (28/107), 

acima de 10.000 cópias/ml em 19% (26/107). 
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Tabela 3 – Características clínico-laboratoriais da amostra das mães das crianças expostas ao HIV-1 e não 

infectadas admitidas no serviço de Aids Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade 

Federal Fluminense no período de janeiro de 1995 a dezembro de 2010. 

Característica  
 

Número 
 

Percentagem (%) 
 

Mãe sintomática na gravidez (n=180)  
Não 135 75% 

Sim 45 25% 

 
Evoluiu para o óbito durante o seguimento (n=190)  

 

Não 186 97,9% 

Sim 4 2,1% 

 
CD4 materno próximo ao parto em mm/ml (n=108) 

 

< 200 15 13,9% 

Entre 200 e 500 51 47,2% 

Acima de 500 42 38,9% 

 
Valor da carga viral (CV) materna próximo ao parto em cópias/ml 

(n=107) 

 

CV < 1.000 53 49,5% 

CV entre 1.000 e 10.000 28 26,2% 

Acima de 10.000 26 24,3% 

 

Dentre as mães que compõem o binômio mãe/filho, 39/180 (21,7%) tiveram 

intercorrência infecciosa durante a gestação. Dezoito de 153 (11,8%) foram internadas 

durante a gestação devido à intercorrência infecciosa, tendo sido a causa principal da 

internação pneumonia (6/18 = 33,3%) e pneumocistose (6/18 = 33,3%). Um total de 19/174 

mães (10,9%) tiveram intercorrência infecciosa durante o primeiro ano de vida da criança. 

Observou-se que 45/180 (25%) mães apresentavam sintomas relacionados à aids na 

gravidez. Dentre estas 45, houve 14 (31,1%) em que seus filhos apresentaram intercorrência 

infecciosa no primeiro ano de vida. Podemos observar que durante o seguimento ocorreram 

quatro óbitos maternos e todos os filhos dessas mães apresentaram intercorrências infecciosas. 

Observa-se que três destas crianças apresentaram intercorrência infecciosa grave como sepse 

presuntiva (2) e pneumonia de repetição (1), conforme demonstrado na tabela 4 a seguir. 
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Tabela 4 - Relação entre óbito materno e intercorrências infecciosas no primeiro ano de vida das crianças 

expostas ao HIV-1 e não infectadas admitidas no serviço de Aids Pediátrica do Hospital Universitário Antônio 

Pedro da Universidade Federal Fluminense no período de janeiro de 1995 a dezembro de 2010. 

Causa do óbito materno Número de 

intercorrências 

infecciosas da 

criança 

Intercorrência 

infecciosa 

grave da 

criança 

Intercorrências apresentadas pela criança 

No primeiro ano de vida 

Choque séptico foco 
pulmonar 

5 Sim Sepse presuntiva, candidíase oral, candidíase 
cutânea, amigdalite e otite média aguda 

Pneumocistose 2 Sim Sepse presuntiva e toxoplasmose congênita 

Sepse foco endometrite 8 Sim Candidíase oral, candidíase cutânea, pneumonia, 
pneumonia, IVAS, IVAS, IVAS, pneumonia 

Tuberculose 3 Não Impetigo, otite média aguda, IVAS 

IVAS: infecção de vias aéreas superiores. 

 

5.3 DESCRIÇÃO GERAL DAS CARACTERÍSTICAS DAS CRIANÇAS EXPOSTAS AO 

HIV-1 E NÃO INFECTADAS 

 

A idade mediana de admissão das crianças foi de 21 dias (intervalo interquartil = 

IIQ: 15-29). Dentre as 190 crianças avaliadas, 96/190 (50,5%) eram do sexo masculino; 

160/188 crianças (85,1%) nasceram a termo e 175/186 (94,1%) crianças não receberam leite 

materno. Entre as crianças admitidas no estudo, usaram AZT e SMZ-TMP profilático pós-

parto 180/187 (96,3%) e 186/189 (98,4%) respectivamente, e 85,8% (163/190) das crianças 

apresentaram intercorrência infecciosa no primeiro ano de vida conforme tabela 5 a seguir. 
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Tabela 5 – Caracterização da amostra das crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas admitidas no serviço de 

Aids Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense no período de 

janeiro de 1995 a dezembro de 2010. 

Característica Número Percentagem 

Sexo (n=190)     

Masculino  96 50,5% 

Feminino 94 49,5% 
   

Idade gestacional ao nascer (n=188) 
  

Crianças a termo 160 85,1% 

Prematuro 28 14,9% 

 
Criança recebeu leite materno (n=186) 

Não 175 94% 

Sim 11 5,9% 

 
RN usou AZT oral pós parto (n=187) 

Não 7 3,7% 

Sim 180 96,2% 
 

RN recebeu SMZ-TMP profilático após o parto (n=189) 

Não 3 1,6% 

Sim 186 98,4% 

 
Criança apresentou intercorrência infecciosa geral 
no primeiro ano (n=190) 

Sim  

 
 

163 

 
 

85,8% 

Não 27 14,2% 

RN – Recém-Nascido; AZT – zidovudina; SMZ-TMP – sulfametoxazol-trimetropim 

 

Observa-se que 163/190 crianças (85,8%) tiveram 460 episódios de intercorrência 

infecciosa no primeiro ano de vida, correspondendo a uma média de 2,8 episódios de 

intercorrência infecciosa por criança. Dentre estas 163 crianças que apresentaram 

intercorrência infecciosa, 46 (28,2%) necessitaram internação neste período. Observou-se 

também que 20,5% (39/190) crianças apresentaram 51 episódios de intercorrência infecciosa 

grave perfazendo um total de 1,3 episódios de intercorrência infecciosa grave por criança. 

Os dados antropométricos da amostra de crianças estudadas mostram que a mediana 

de peso ao nascer foi de 2.990 g (IIQ: 2.670-3.260) e que a mediana de estatura e perímetro 

cefálico foram 48 cm (IIQ: 47-50) e 32 cm (IIQ: 33-35) respectivamente. Os valores do 

hematócrito e da hemoglobina da criança próximo ao nascimento foram respectivamente 

32,9% (IIQ: 29,8-36,7) e 11% (IIQ: 9,9-12,1) conforme tabela 6 a seguir. 
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Tabela 6 – Dados antropométricos e hematólogicos ao nascimento da amostra das crianças expostas ao HIV-1 e 

não infectadas admitidas no serviço de Aids Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade 

Federal Fluminense no período de janeiro de 1995 a dezembro de 2010. 

Característica 
Mediana e Intervalos 

Interquartis 

Peso (n=190) 2.990 g (2.670 – 3.260) 

Estatura (n=171) 48 cm (47 - 50) 

Perímetro Cefálico (n=149) 32 cm (33 -35) 

Hto mais próximo ao nascimento (n=152) 32,9% (29,8 - 36,7) 

Hb mais próximo ao nascimento (n=150) 11,0% (9,9 - 12,1) 

Hto= Hematócrito; Hb= Hemoglobina 

 

Em relação ao crescimento, de acordo com o gênero, estas crianças apresentaram, 

aos três, seis, nove e 12 meses de idade: para meninos, peso mediano de 6.050g, 7.875g, 

9.000g e 9.930g respectivamente; estatura mediana de 60cm, 67cm, 71cm e 76cm; perímetro 

cefálico mediano de 40,5cm, 43,7cm, 45cm e 46,50cm. Para meninas: peso mediano de 

5.600g, 7.320g, 8.500g e 9.450g; estatura mediana de 59cm, 66cm, 70cm e 74cm; e perímetro 

cefálico mediano de 39,5cm, 42,8cm, 44,15cm e 45,50cm, conforme gráficos 4 e 5 a seguir. 

 

Gráfico 4: Medianas e quartis de peso (a), estatura (b) e perímetro cefálico (c) das crianças do sexo masculino 

expostas ao HIV-1 e não infectadas. 

   a) 



51 

   b) 

   c) 
Fonte: Organização Mundial de Saúde103 
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Gráfico 5: Medianas e quartis de peso (a), estatura (b) e perímetro cefálico (c) das crianças do sexo feminino 

expostas ao HIV-1 e não infectadas 

   a) 

   b) 

   c) 

Fonte: Organização Mundial de Saúde103 
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5.4 AVALIAÇÃO DAS INTERCORRÊNCIAS INFECCIOSAS DAS CRIANÇAS 

EXPOSTAS AO HIV-1 E NÃO INFECTADAS POR PERÍODO DE VIDA APÓS O 

NASCIMENTO 

 

5.4.1 Intercorrências infecciosas gerais e graves no primeiro ano de vida das crianças do 

grupo 

Na tabela 7 a seguir observa-se o número de intercorrências infecciosas gerais e 

intercorrências infecciosas graves no primeiro ano de vida das crianças do nosso grupo. 

 

Tabela 7 - Intercorrências infecciosas ocorridas no primeiro ano de vida do grupo de crianças expostas ao HIV-1 

e não infectadas estudadas no serviço de Aids Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense no período de janeiro de 1995 a dezembro de 2010.  

Intercorrências infecciosas 
(gerais e graves) 

Período 
neonatal 

Primeiro 
semestre 

Segundo 
semestre 

Total 

  

  
IVAS 
Candidíase mucocutânea (inclui 
oral e perineal) 

2 45 72 
 

119 

17 58 15  90 

OMA 1 15 32  48 

Bronquiolite 
Gastroenterite 

1 33 7 
 

41 
1 18 13  32 

Pneumonia 1 15 16  32 

Escabiose 
Impetigo 

0 11 11 
 

22 
6 4 3  13 

Sepse presuntiva 12 0 0  12 

Sífilis congênita 
Varicela 

9 0 0 
 

9 
0 2 5  7 

Conjuntivite 0 1 4  5 

Sepse definitiva 
Micose superficial 

4 0 0 
 

4 
0 1 3  4 

ITU 0 2 2  4 

Gengivoestomatite herpética 
Toxoplasmose congênita 

0 0 4 
 

4 
2 0 0  2 

Exantema súbito 0 1 1  2 

Celulite 
Hepatite C 

0 0 2 
 

2 
1 0 0  1 

Citomegalovírus 1 0 0  1 

Candidíase esofageana 
Virose exantemática 

0 1 0 
 

1 

0 1 0  1 

Coxsackiose 0 0 1  1 

Tuberculose 
Meningite bacteriana 

0 0 1 
 

1 

0 1 0  1 

Meningoencefalite viral 0 0 1  1 

Total 58 209 193  460 
    

IVAS: Infecção de Vias Aéreas Superiores; OMA: otite média aguda; ITU: Infecção do Trato Urinário 
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Dentre as 39 crianças que tiveram intercorrências infecciosas graves, tivemos 48,7% 

(19/39) que apresentaram intercorrências infecciosas que preencheram os critérios de alerta 

para pesquisa de imunodeficiência104 conforme tabela 8.  

 

Tabela 8 – Intercorrências infecciosas graves em 19 crianças que alertam para pesquisa de imunodeficiência  

Criança (n=19) Grave RN 1 Sem 2 Sem 

Criança – 5 1 Sepse presuntiva     

Criança – 7 1 Sepse presuntiva     

Criança – 8 3 
Sepse definitiva 
Sepse definitiva 

  Pneumonia 

Criança – 10 1 Sepse presuntiva     

Criança – 11 1 Sepse presuntiva     

Criança – 12 3 Sepse presuntiva Pneumonia Pneumonia 

Criança – 14 2 
  

Pneumonia 
Pneumonia 

Criança – 16 2 Sepse presuntiva Pneumonia   

Criança – 18 3 
 

Pneumonia 
Pneumonia 
Pneumonia 

 

Criança – 19 1 Sepse definitiva     

Criança – 21 1 Sepse presuntiva     

Criança – 22 1 Sepse presuntiva     

Criança – 24 3   
Pneumonia 
Pneumonia 

Pneumonia 

Criança – 28 3   
Candidíase Esofageana 

Meningite 
Penumonia 

  

Criança – 30 1 Sepse Presuntiva     

Criança – 34 1 Sepse Definitiva     

Criança – 35 1 Sepse Presuntiva     

Criança – 37 1 Sepse Presuntiva     

Criança – 39 1 Sepse Presuntiva     

 

Na tabela 9 a seguir estão descritas as intercorrências infecciosas graves ocorridas no 

grupo avaliado durante o primeiro ano de vida. 
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Tabela 9 - Intercorrências infecciosas graves ocorridas no primeiro ano de vida do grupo de crianças expostas ao 

HIV-1 e não infectadas estudadas no serviço de Aids Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense no período de janeiro de 1995 a dezembro de 2010.  

Intercorrências infecciosas graves 
Período 
neonatal 

Primeiro 
semestre 

Segundo 
semestre 

Total 

 
  

Pneumonia 
 

1 
 

15 
 

16 
 

 
32 
 

Sepse presuntiva 
 

12 
 
4 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

12 
 
4 

Sepse definitiva 
 
Candidíase esofageana  
 

0 1 0 
 

0 

Tuberculose 
 
Meningite bacteriana 

0 
 

0 
 

1 
  

1 
 

0 
 

1 
 

0 
 

 
 

1 
 

Total 
17 17 17  51 

    
   

 

5.4.2 Período neonatal (0-28 dias de vida) 

 

Durante o período neonatal, 48/190 (25,3%) das crianças apresentaram 58 episódios 

de intercorrências infecciosas, tendo, em média, 1,2 episódios por criança. Dentro deste 

período, a candidíase mucocutânea foi a intercorrência mais frequente, tendo acometido 

17/190 crianças (8,9%).  

A seguir, ocorreram 16 episódios de sepse, sendo 12 presumidos e quatro definitivos, 

que acometeram 15/190 crianças (7,9%). Obtivemos, portanto, 4/16 episódios (25%) de sepse 

definitiva, tendo uma das crianças apresentado duas hemoculturas positivas com patógenos 

diferentes no período neonatal (Serratia marcescens e Enterobacter cloacae) e as outras duas 

crianças apresentaram hemocultura positiva para Klebsiella pneumoniae.  

A terceira intercorrência mais frequente foi a sífilis congênita que acometeu 9/190 

crianças (4,7%). 

Em relação às 13 infecções congênitas diagnosticadas no período neonatal, em 

ordem de frequência tivemos sífilis congênita com nove casos, toxoplasmose congênita com 

dois casos, e hepatite C e citomegalovírus - cada um com um caso, conforme tabela 10 a 

seguir. 
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Tabela 10 - Intercorrências infecciosas e infecções congênitas, por ordem de frequência, no período neonatal 

Período neonatal (n=190) 

classificação 
por frequência 

Intercorrências infecciosas Infecções congênitas 

1a 
candidíase mucocutânea 
20 casos em 17 crianças 

sífilis 
9 casos em 9 crianças 

2a  
sepse presumida ou definida 

17 casos em 16 crianças 
toxoplasmose congênita 
2 casos em 2 crianças 

3a 
sífilis congênita 

9 casos em 9 crianças 
hepatite C e citomegalovirus 

1 caso cada doença 

 

No período neonatal, foi observada associação estatisticamente signicativa entre 

intercorrências infecciosas das crianças e as variáveis: prematuridade (p=0,018), uso do AZT 

venoso pela mãe no parto (p<0,001), mãe sintomática na gravidez (p=0,005), mãe com 

intercorrência infecciosa na gestação (p=0,006) e indicação terapêutica do ARV materno 

(p=0,009). Observa-se o fator protetor em relação às intercorrências infecciosas nas mães que 

usaram AZT venoso no parto (p<0,001) conforme pode ser visualizado na Tabela 11.  

 

Tabela 11 – Correlações de variáveis maternas e do período neonatal ocorridas entre o grupo de crianças 

expostas ao HIV-1 e não infectadas estudadas no serviço de Aids Pediátrica do Hospital Universitário Antônio 

Pedro da Universidade Federal Fluminense no período de janeiro de 1995 a dezembro de 2010.  

    

Intercorrências 
infecciosas no período 

neonatal 

 

p valor 
OR 

IC (95%)  

    SIM NÃO 

  (N=48) (N=142) 
Prematuridade (n=188) SIM 12 16 2,68 

0,018 
NÃO 35 125 (1,16-6,19) 

      
Uso do AZT venoso pela 

mãe no parto (n=184) 
SIM 32 125 0,21 

< 0,001 
NÃO 15 12 (0,09-0,48) 

      
Mãe sintomática na 

gravidez (n=180) 
SIM 18 27 2,8 

0,005 
NÃO 26 109 (1,34-5,82) 

 
     

Mãe com intercorrência 
infecciosa na gestação 

(n=180) 

SIM 16 23 2,81 
0,006 

NÃO 28 113 (1,31-6,01) 
      

Indicação do ARV 
materno (n=159) 

Profilático 18 83 2,62 
0,009 

Terapêutico 21 37 (1,25-5,48) 
AZT – zidovudina; ARV - antiretrovirais 
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5.4.3 Primeiro semestre (29 dias - 5 meses e 29 dias) 

 

Das 190 crianças, 108 (56,8%) apresentaram intercorrências infecciosas no primeiro 

semestre de vida, tendo havido um total de 209 episódios de intercorrência infecciosa, 

perfazendo uma média de 1,9 episódios de intercorrência infecciosa por criança no primeiro 

semestre. Destas, 78/108 (72%) tiveram acometimento infeccioso na pele e/ou mucosa, 

60/108 (55,5%) foram acometidas por infecções do trato respiratório superior e 48/108 

(44,4%) tiveram infecções do trato respiratório inferior.  

Ocorreram 13 internações nessas 108 crianças (6,2%) por problemas respiratórios 

como pneumonia e/ou bronquiolite no primeiro semestre. 

 

5.4.4 Segundo semestre (6-12 meses) 

 

Durante o segundo semestre de vida, 114/190 crianças (60%) apresentaram 

intercorrências infecciosas, tendo havido nestas crianças 193 episódios de intercorrência 

infecciosa, perfazendo uma média de 1,7 episódios de intercorrência infecciosa por criança no 

segundo semestre. Destas crianças que tiveram intercorrência infecciosa no segundo semestre, 

104/114 (91%) apresentaram intercorrências infecciosas do trato respiratório superior, 

enquanto 38/114 (33,3%) apresentaram intercorrências infecciosas de pele/mucosa e 23/114 

(20,1%) apresentaram intercorrências do trato respiratório inferior.  

Neste grupo houve 10 internações (8,7%), tendo uma criança internado duas vezes, 

sendo os motivos principais de causalidade de internação pneumonia e bronquiolite. 

As intercorrências infecciosas e as internações, do primeiro e do segundo semestre, 

podem ser visualizadas na Tabela 12 a seguir. 
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Tabela 12 – Caracterização das intercorrências infecciosas e das internações ocorridas no primeiro e no segundo 

semestre de vida das crianças admitidas no serviço de Aids Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro 

da Universidade Federal Fluminense no período de janeiro de 1995 a dezembro de 2010. 

    Primeiro Semestre (n=108) Segundo Semestre (n=114) 

Intercorrências 
infecciosas 

1,9 episódios de intercorrência infecciosa por 
criança 

(108/190=56,8%) 

1,7 episódios de intercorrência infecciosa por 
criança 

(114/190=60%) 

Internações 13 internações por pneumonia e/ou bronquiolite 10 internações por pneumonia e/ou bronquiolite 

 

cl
as

si
fi

ca
çã

o 
p

or
 

fr
eq

u
ên

ci
a 

1a 
acometimento da pele e/ou mucosa  

78 casos 
1a 

trato respiratório superior 
104 casos 

 2a 
trato respiratório superior 

60 casos 
2a 

acometimento da pele e/ou mucosa  
23 casos 

  3a 
trato respiratório inferior 

48 casos 
3a 

trato respiratório inferior 
23 casos 

 

5.5 ANÁLISE BIVARIADA DAS INTERCORRÊNCIAS INFECCIOSAS GERAIS 

OCORRIDAS NO PRIMEIRO ANO DE VIDA DAS CRIANÇAS EXPOSTAS AO HIV-1 E 

NÃO INFECTADAS 

 

A tabela 13 apresenta a análise bivariada das intercorrências infecciosas gerais 

ocorridas no primeiro ano de vida das crianças participantes do estudo. 

As variáveis incluídas na análise tais como sexo, prematuridade, uso do SMZ-TMP 

profilático não apresentaram associação estatisticamente significativa com as intercorrências 

infecciosas no primeiro ano de vida.  
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Tabela 13 – Correlação de variáveis maternas com intercorrências infecciosas gerais ocorridas no grupo de 

crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas estudadas no primeiro ano de vida no serviço de Aids Pediátrica do 

Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense no período de janeiro de 1995 a 

dezembro de 2010. 

  
Intercorrências infecciosas da 

criança no 1º ano de vida 

OR 
IC (95%) 

 
 
 
 
 

pvalor 

SIM NÃO 

(n=163) (n=27) 
Sexo (n=190) MASC 83 13 0,9 

0,790 
FEM 80 14 (0,40-2,02) 

 
     

Prematuridade (n=188) SIM 25 3 1,47 
0,772 

NÃO 136 24 (0,41-5,26) 
 

     

Uso do SMZ-TMP profilático 
(n=189) 

SIM 160 26 3,08 
0,372 

NÃO 2 1 (0,27-35,16) 
 

     

Mãe fez pré-natal especializado 
(n=190) 

SIM 130 20 1,38 
0,502 

NÃO 33 7 (0,54-3,54) 
 

     

Diagnóstico do HIV da mãe antes do 
parto  (n=190) 

SIM 154 26 0,66 1,000 
NÃO 9 1 (0,08-5,41) 

 
     

Mãe sintomática na gravidez (n=180) SIM 40 5 1,47 
0,463 

NÃO 114 21 (0,52-4,17) 
 

     

Mãe com intercorrência infecciosa 
pós-parto (n=174)  

SIM 19 0 1,15 
0,079 

NÃO 130 25 (1,08-1,22) 
 

     

Mãe com internação na gestação 
(n=154) 

SIM 17 1 2,45 
0,697 

NÃO 119 17 (0,31-19,60) 
 

     

Mãe com internação pós-parto 
(n=149)  

SIM 13 1 1,75 
1,000 

NÃO 119 16 (0,21-14,27) 
 

     

CD4 < 200 céls/mm3 pré-parto 
(n=108) 

SIM 78 15 0,37  
0,462 

NÃO 14 1 (0,04-3,04) 
 

     

CD4 < 200 céls/mm3 pós-parto (n=78)  SIM 5 0 1,08 
1,000 

NÃO 61 12 (1,01-1,16) 
 

     

CV > 1000 cópias/ml pós-parto 
(n=60) 

SIM 31 3 1,35 
1,000 

NÃO 23 3 (0,25-7,30) 
      

Óbito materno (n=190)   SIM 4 0 1,03 1,000 
 NÃO 159 27 (1,00-1,05) 

      

Número de Pessoas na Casa (n = 149) 
 

≥4Pessoas 
 

103 
 

9 
 

4,24 
 

0,003 

 1-3 Pessoas 27 10 (1,57-11,47) 
SMZ-TMP – sulfametoxazol-trimetropim; CV – carga viral 
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5.6 ANÁLISE BIVARIADA DAS INTERCORRÊNCIAS INFECCIOSAS GRAVES 

OCORRIDAS NO PRIMEIRO ANO DE VIDA DAS CRIANÇAS EXPOSTAS AO HIV-1 E 

NÃO INFECTADAS 

 

A tabela 14 mostra a análise bivariada das intercorrências infecciosas graves 

ocorridas no primeiro ano de vida das crianças admitidas no trabalho. 

Quando foi realizada uma comparação por intercorrências infecciosas graves, as 

variáveis que apresentaram significância estatística na associação foram: prematuridade (p= 

0,034), mãe sintomática na gravidez (p=0,043), mãe com internação na gestação (p=0,046) e 

no pós-parto (p=0,033), mães com CD4 < 200 céls/mm3 no pós-parto (p=0,030) e mães que 

foram ao óbito (p=0,028). As crianças cujas mães apresentaram estas características tiveram 

maior frequência de intercorrências infecciosas graves. 

 

Tabela 14 - Intercorrências infecciosas graves ocorridas no grupo de crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas 

estudadas no primeiro ano de vida e sua relação com as variáveis do estudo no serviço de Aids Pediátrica do 

Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense no período de janeiro de 1995 a 

dezembro de 2010. 

  
Intercorrências infecciosas graves 

da criança no 1º ano de vida 

OR 
IC (95%)  

 
 
 
 
pvalor   

SIM NÃO 

(N=39) (N=151) 
Sexo (n=190) MASC 19 77 1,1 

0,800 
FEM 20 74 (0,54-2,22) 

      
Prematuridade (n=188) SIM 10 18 2,51 

0,034 
NÃO 29 131 (1,05-6,00) 

      
Uso do SMZ-TMP profilático 

(n=189) 
SIM 38 148 0,51 

0,502 
NÃO 1 2 (0,05-5,81) 

      
Mãe fez pré-natal especializado 

(n=190)  
SIM 28 122 0,61 

0,219 
NÃO 11 29 (0,27-1,36) 

      
Diag. do HIV da mãe antes do 

parto (n=190) 
SIM 36 144 0,58 

0,431 
NÃO 3 7 (0,14-2,37) 

      
Mãe sintomática na gravidez 

(n=180)   
SIM 14 31 2,2 

0,043 
NÃO 23 112 (1,01-4,77) 

      
Mãe com intercorrência 

infecciosa pós-parto (n=174)  
SIM 6 13 2,19 

0,137 
NÃO 27 128 (0,76-6,27) 
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Mãe com internação na 
gestação (n=154) 

SIM 7 11 2,8 

0,046 
NÃO 25 110 (0,99-7,94) 

      
Mãe com internação pós-parto 

(n=149)  
SIM 6 8 3,3 

0,033 
NÃO 25 110 (1,05-10,36) 

      
CD4 < 200 céls/mm3 pré-parto 

(n=108)  
SIM 15 78 3,38 

0,148 
NÃO 5 10 (0,11-1,29) 

      
CD4 < 200 céls/mm3 pós-parto 

(n=78)  
SIM 3 2 9,45 

0,030 
NÃO 10 63 (1,40-63,79) 

      
CV > 1000 cópias/ml pós-parto 

(n=60)  
SIM 9 25 1,98 

0,358 
NÃO 4 22 (0,53-7,34) 

      
Óbito materno (n=190) SIM 3 1 2,5 

0,028 
NÃO 36 150 (1,26-123,71) 

SMZ-TMP – sulfametoxazol-trimetropim; CV – carga viral 

 

Embora tenha havido maior frequência de intercorrências infecciosas nas crianças de 

mães com menor escolaridade (até quatro anos de educação formal concluídos), não houve 

associação estatisticamente significativa (p = 0,85) entre o nível de escolaridade materno e a 

frequência de intercorrências infecciosas no primeiro ano de vida da criança. 

Em contrapartida, para as famílias com mais de três pessoas residindo na mesma casa 

observou-se maior frequência de intercorrências infecciosas no primeiro ano de vida (p = 

0,003).  
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 INTERCORRÊNCIAS INFECCIOSAS  

 

Como consequência do uso da TARV combinada na gestante infectada pelo HIV-1 

para profilaxia da transmissão vertical do vírus, está emergindo uma nova e grande população, 

de crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas. Esta população, embora tenha tido o 

benefício de não se infectar pelo vírus, apresenta principalmente nos países em 

desenvolvimento, maior vulnerabilidade para doenças infecciosas devido a contato domiciliar 

com indivíduos imunodeficientes infectados por diversos patógenos, deficiência 

transplacentária de anticorpos, condições sanitárias precárias, deficiência educacional 

materna, não aleitamento materno e aglomeração familiar17. 

No grupo estudado de 190 crianças, em 163 (85,9%) delas, foram observados 460 

episódios de intercorrências infecciosas no primeiro ano de vida perfazendo uma média de 2,8 

episódios de intercorrências infecciosas por criança. Em um trabalho da Mussi-Pinhata e 

colaboradores que envolveu 462 crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas da América 

Latina e Caribe, foi observado semelhantemente que 283 crianças manifestaram alguma 

intercorrência infecciosa no primeiro semestre de vida, tendo a freqüência sido de 1,8 

infecções por criança102. 

Durante o período neonatal (até 28 dias de vida) houve no presente estudo 1,2 

episódios de intercorrências infecciosas por criança, com a candidíase mucocutânea tendo 

sido a intercorrência mais frequente, seguida da sepse presumida ou definitiva, vindo logo a 

seguir a sífilis congênita. As infecções são uma causa importante de morbimortalidade 

neonatal, e o órgão responsável pela estatística em sáude nos EUA (World Health Statistics) 

relata que 40% dos óbitos em crianças com menos de cinco anos ocorrem no período 

neonatal, destas 1/3 são relacionados a infecções durante este período105.  

Analisando os dados, observou-se que no período neonatal 25,3% das crianças 

apresentaram intercorrência infecciosa. Estes dados são elevados se comparados com dados 

obtidos em um estudo feito na América do Norte106 onde foi encontrada uma incidência de 

4,2% de intercorrência infecciosa no período neonatal. 

Dentre as intercorrências observadas no período neonatal na presente casuística, a 

candidíase mucocutânea foi a mais frequente ocorrendo em 17/190 crianças (8,9%), embora 

durante este período não tenha havido nenhuma sepse relacionada a este fungo. Em 

indivíduos saudáveis, as infecções provocadas por membros do gênero Candida são 
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geralmente devidas ao enfraquecimento das funções da barreira epitelial e ocorrem em todos 

os grupos etários, sendo mais comuns nos idosos e nos recém-nascidos107. A candidemia no 

período neonatal está relacionada à elevada morbimortalidade, especialmente nos recém-

nascidos com muito baixo peso. A mortalidade total varia entre 15 e 59% e a Candida spp é 

considerada a terceira causa mais comum de sepse tardia em unidade de terapia intensiva 

neonatal108,109. 

Neste estudo, a sepse presumida ou definitiva foi observada em 8,4% (16/190) dos 

neonatos, uma taxa muito superior a taxa encontrada nos EUA que foi de 1,6 por 1.000 

nascidos vivos110,111. Em todo o mundo, a sepse é uma causa importante e comum de óbito 

infantil, tendo a sepse bacteriana neonatal ocupado o sétimo lugar de óbito em crianças dos 

EUA112. James e colaboradores relatam uma alta incidência (5,2 casos/1000) de sepse 

neonatal grave com quadro clínico envolvendo disfunção cardíaca e/ou insuficiência 

respiratória, com índice de mortalidade de 10,3%113. 

Dentre as infecções congênitas observadas no período neonatal, a sífilis foi a mais 

frequente sendo diagnosticada em 9/190 (4,7%) neonatos num grupo onde 150/190 (79%) das 

mães tiveram pré-natal especializado. Por ser uma patologia totalmente evitável através de 

diagnóstico e tratamento precoce das gestantes infectadas, a taxa de sífilis congênita é um 

importante indicador de qualidade da assistência neonatal. Ainda que sua notificação seja 

obrigatória desde 1996, infelizmente persiste sendo grande a subnotificação da sífilis 

congênita chegando a 70% em algumas cidades brasileiras. Este fato compromete não 

somente a veracidade das estatísticas oficiais como o enfrentamento da doença114-117. 

Entre 1998 e 2006 foram oficialmente informados no Brasil, 36.815 casos de sífilis 

congênita. Destes, a despeito de 78% das mães terem se submetido a acompanhamento pré-

natal, somente 56% tiveram o diagnóstico de sífilis antes do parto e 13,3% tiveram os seus 

parceiros tratados, o que coloca em questão a qualidade da atenção pré-natal do país117. No 

trabalho foi observado que dos nove casos de sífilis congênita, seis mães (66,6% - 6/9) 

haviam feito pré-natal especializado. A incidência (número de casos confirmados) de sífilis 

congênita na região metropolitana do Rio de Janeiro entre 2000 e 2009 foi de 963, 646, 676, 

683, 777, 1244, 418, 898, 162118. De acordo com informes da OMS, nos países 

subdesenvolvidos, em torno de 10 a 15% das gestantes seriam portadoras de sífilis congênita. 

No Brasil estima-se 3,5% das gestantes sejam portadoras dessa doença, havendo um risco de 

TV do treponema em torno de 50 a 85% e taxas de mortalidade perinatal de até 40%119. A 

meta estabelecida pelo governo brasileiro em 1998 foi de um caso de sífilis congênita a cada 

1.000 nascidos vivos119. 
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A toxoplasmose congênita acometeu duas crianças do nosso grupo (1%) sendo a 

mesma uma doença infecciosa que resulta da transferência transplacentária do Toxoplasma 

gondii para o concepto, decorrente de infecção primária da mãe durante a gestação ou por 

reagudização de infecção prévia em mães imunodeprimidas. O risco de transmissão e a 

gravidade da infecção congênita são variáveis de acordo com o período gestacional que a 

mesma ocorreu, sendo de 15% no primeiro trimestre (lesões graves no concepto), 25% no 

segundo trimestre (manifestações subclínicas no feto) e entre 65 - 100% no terceiro trimestre 

(manifestações subclínicas)120. Estima-se que nasçam de uma a 10 crianças infectadas pelo 

Toxoplasma gondii para cada dez mil nativivos em todo o mundo120,121.  

Em relação ao período neonatal observou-se um aumento na frequência de 

intercorrência infecciosa no primeiro e no segundo semestre de vida nas crianças, sendo 

observadas taxas de 56,8% e 60% respectivamente. Estes dados são consistentes com os 

apresentados por Mussi-Pinhata e colaboradores102 no qual foi observada uma taxa de 61% de 

intercorrência infecciosa em crianças expostas e não infectadas acompanhadas até os seis 

meses de idade102. 

No presente trabalho, foi destacado como as três intercorrências mais frequentes 

tanto no primeiro como no segundo semestre de vida destas crianças, aquelas que acometeram 

pele e mucosas, e as vias aéreas superiores e inferiores. Igualmente ao trabalho da Mussi-

Pinhata e colaboradores102, as infecções do trato respiratório inferior (pneumonia e/ou 

bronquiolite) foram motivadoras das 13/108 (12%) internações no primeiro semestre e das 

10/114 (8,7%) internações no segundo semestre102. Neste trabalho tivemos um total de 61% 

(32/190) de casos de gastroenterite ao longo do primeiro ano de vida destas crianças, embora 

estes não tenham sido motivadores de internação; Dados do Datasus118 mostram que a causa 

de internações hospitalares em menores de um ano de idade na região metropolitana do Rio de 

Janeiro entre 1996 e 2005 foram por ordem de frequência: doença do aparelho respiratório, 

doenças infecciosas e parasitárias e doenças do aparelho digestivo, o que coincide com os 

resultados obtidos no presente estudo. 

Estudos realizados em crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas mostram que 

problemas respiratórios e gastrointestinais representam importantes causas de internação e 

morbimortalidade nesta população. Em um estudo65 envolvendo 620 crianças do Zambia 

(África) expostas ao HIV-1 e não infectadas com idade até quatro meses foram observadas 

39/620 internações (6,2%) sendo a causa principal (31/39 - 80%) sepse e/ou pneumonia, 

seguida de malária (6/39) e posteriormente diarreia (4/39)65. Venkatesh e colaboradores93 

avaliaram um grupo de 696 crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas e constataram a 



65 

ocorrência de 36 internações (5,2%), sendo 15 (2,2%) devido a problemas gastrointestinais e 

14 (2%) devido a problemas respiratórios93. 

No presente estudo não foi evidenciado nenhum caso de pneumocistose. De fato a 

grande maioria (186/189 = 98,4%) das crianças usou SMZ-TMP profilático. Sabe-se que 

complicações como pneumonia por Pneumocitys jiroveci (PPC) podem ser prevenidas através 

da profilaxia primária com o SMZ-TMP122, e que o uso desta medicação diminui a morbidade 

entre os seus familiares75. 

Kattan e colaboradores123 em um trabalho prospectivo, que tinha como objetivo 

estudar as doenças respiratórias no primeiro ano de vida das crianças nascidas de mães 

infectadas pelo HIV-1, encontraram um caso de pneumonia por Pneumocystis jiroveci dentre 

as crianças não infectadas pelo HIV-1 (n=463). Neste mesmo trabalho, em relação às doenças 

do trato respiratório superior não houve diferença estatisticamente significativa entre as 

crianças infectadas pelo HIV-1 e as crianças expostas e não infectadas (p=0,40). No entanto, 

em relação ao acometimento das vias respiratórias inferiores a diferença entre os dois grupos 

foi estatisticamente significativa (p<0,001)123. Ruffini e colaboradores ao pesquisarem causas 

de pneumonia grave que levavam a internação na África em crianças expostas e infectadas 

pelo HIV-1 identificou pneumonia por Pneumocitys jiroveci em sete crianças expostas ao 

HIV-1 e não infectadas124.  

 

6.2 MORBIDADE NA CRIANÇA RELACIONADA AO BINOMIO MÃE/FILHO 

 

Neste trabalho foi observada associação estatisticamente significativa entre mãe 

sintomática na gravidez, uso terapêutico dos ARVs, prematuridade e intercorrência infecciosa 

no período neonatal. Estes dados sugerem que as mães com quadro clínico deteriorado 

interferiram na evolução clínica dos seus filhos no período neonatal. Pode se observar 

também que nas mães que usaram AZT venoso durante o parto, seus filhos tiveram menos 

intercorrências infecciosas neste período. É importante ressaltar que o uso deste fármaco está 

associado mais comumente à oportunidade de melhor assistência pré-natal, o que contribui 

para a reduação da morbimortalidade desses pacientes. 

A literatura aponta correlação entre a situação imunológica materna (CD4) e/ou 

presença de doença materna65,125 e o bem-estar da criança. Em um estudo no Zambia foi 

observado que as crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas cujas mães tinham CD4 < 200 

cels/mm3 estavam com risco 3,4 vezes maior de irem ao óbito até os dezoitos meses do que as 

crianças filhas de mães com CD4 mais alto126. Resultados similares foram observados 
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também em uma coorte envolvendo crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas no Quênia, 

onde crianças filhas de mães com CD4 < 200 cels/mm3 tinham três vezes maior risco de óbito 

se comparadas com crianças filhas de mãe com CD4 mais elevado127,128,126. Em contraponto, 

outros trabalhos não encontraram associação entre CD4 < 200 cels/mm3 nas mães infectadas 

pelo HIV-1 e maior mortalidade nas suas crianças59. Kuhn e colaboradores65 afirmam que a 

morbimortalidade entre crianças expostas e não infectadas é mais que o dobro quando o CD4 

de suas mães está baixo65.  

Estudos africanos demonstram aumento da mortalidade infantil um ano antes e um 

ano depois do óbito materno, independente do quadro clínico apresentado pela mãe infectada 

pelo HIV-159,129. Outros estudos tem mostrado associação entre a gravidade da doença 

materna (infecção pelo HIV-1) e a morbimortalidade na criança97,59. A evolução da criança 

tem sido relacionada com a morbidade materna. As crianças evoluem para o óbito com mais 

freqüência se as mães estiverem em estado avançado da doença65, ou quando suas mães 

experimentam um evento adverso grave, independente do seu quadro clínico125. Podemos 

observar associação estatisticamente significativa no nosso binômio mãe-filho entre as mães 

com internação durante o período gestacional, assim como nas mães com internação no 

período pós-parto e intercorrências graves no primeiro ano de vida da criança. 

Não foi observada uma relação estatisticamente significativa entre o nível de CD4 

materno e a frequência de intercorrências infecciosas gerais. Porém quando foi realizada a 

estratificação em relação à gravidade das intercorrências infecciosas, observa-se relação 

estatisticamente significativa entre as mães com CD4 no pós-parto<200 céls/mm3 e nas mães 

que foram ao óbito, e maior frequência de intercorrência infecciosa na criança. Estes 

resultados apontam para uma associação entre o estado clínico da mãe e a saúde do filho. A 

mãe clinicamente estável está mais apta a cuidar do filho, e as mães com CD4 baixo 

possivelmente estão com deteriorização do seu quadro clínico. Por outro lado, mães com seu 

sistema imunológico debilitado estão mais propensas a infecções. 

Observou-se que o CD4 materno no pré-parto<200 céls/mm3 não teve relação 

estatisticamente significativa com intercorrências infecciosas graves na criança, isto leva a 

pensar que a maior exposição a agentes infecciosos no pós-parto (relação significativa entre 

CD4 baixo no pós-parto e intercorrências infecciosas graves na criança) e o menor cuidado da 

mãe em relação à criança foram dados relevantes que interferiram na maior frequência de 

intercorrências infecciosas. 

Especula-se sobre os mecanismos da associação entre coinfecção materna com 

patógenos oportunistas como citomegalovirus, vírus da hepatite C e Mycobacterium 
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tuberculosis, entre outros. No nosso grupo de crianças, tivemos um caso de infecção por 

citomegalovirus e outro de hepatite C. A baixa imunidade materna pode facilitar a aquisição 

das infecções congênitas65,130. A imunidade passiva do recém-nascido pode estar deficiente 

devido a reduzida transferência transplacentária de anticorpos (IgG)80,65. O aumento no risco 

de adquirir sarampo em crianças expostas e não infectadas ao HIV-1 foi atribuído a baixos 

títulos de anticorpos no sangue do cordão umbilical entre crianças expostas e não infectadas 

ao HIV-1131. Exposição intraútero e/ou indução do HIV-1 em falha no sistema imune da mãe 

prejudica o desenvolvimento do sistema imune da criança, podendo resultar em diminuição da 

capacidade de controle da infecção pelo recém-nascido98,99. 

Fatores sociais e psicológicos têm um papel importante em relação a maior 

frequência de intercorrências infecciosas em crianças expostas e não infectadas ao HIV-1, 

pois uma mãe fisica e psicologicamente debilitada é provavelmente menos capaz de cuidados 

zelosos para com seu filho65. 

Neste estudo, 116/166 (69,9%) das mães eram analfabetas funcionais. A educação 

tem sido a variável chave na obtenção de quedas consistentes na mortalidade infantil em todos 

os países devido a maior percepção, por parte das mulheres mais cultas, no cuidado dos seus 

filhos, possibilitando um maior acesso aos serviços básicos de saúde132. 

Neste trabalho, 38/114 (33,3%) mães fumaram durante o período gestacional. Houve 

13 internações nas crianças durante o primeiro semestre de vida e 10 internações no segundo 

semestre de vida, motivadas por pneumonia e/ou bronquiolite. Em um estudo feito em 5.304 

crianças da população do Rio Grande do Sul, foi observado que o risco de hospitalização por 

bronquiolite foi 57% maior naquelas crianças que foram expostas ao fumo materno133.  

Na avaliação antropométrica do grupo estudado, observou-se que a mediana de peso, 

estatura e perímetro cefálico de ambos os grupos (meninos e meninas) situou-se 

adequadamente para a idade, o que mostra que o crescimento das criancas permaneceu dentro 

da curva de crescimento da população geral. A análise foi feita em relação às curvas de 

crescimento da OMS 2006 cujo padrão deve ser utilizado para avaliar crianças de qualquer 

país, independentemente de etnia, condição socioeconômica e tipo de alimentação134. O 

crescimento normal é condicionado a inúmeros processos fisiológicos que dependem do 

atendimento de várias necessidades durante a vida fetal e a infância. Embora a adequação do 

crescimento seja insuficiente, por si só, para avaliar adequadamente o estado de saúde de um 

indivíduo ou de uma população, o crescimento físico normal é um pré-requisito para qualquer 

estratégia de promoção do bem estar infantil. A marcante vulnerabilidade das crianças faz 
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com que o seu crescimento constitua um excelente indicador “sentinela” na avaliação do 

desenvolvimento socioeconômico e de saúde da comunidade onde elas vivem135. 

Em um trabalho de revisão Isanaka e colaboradores encontraram pouca diferença no 

crescimento entre as crianças que haviam sido expostas e não infectadas pelo HIV-1 e 

crianças filhas de mães não infectadas usadas como grupo controle. Porém os padrões de 

crescimento anormais encontrados em crianças infectadas têm sido bem documentados em 

países desenvolvidos e em desenvolvimento com alterações em peso e altura entre crianças 

infectadas pelo HIV-1 que se observa precocemente aos três meses e progride 

posteriormente136. 

Em recém-nascidos o hematócrito (54%) e a hemoglobina (17g/dl) são altos 

imediatamente após o nascimento, sofrendo queda lentamente até 3-4 meses de vida da 

criança quando chegam respectivamente a valores tais como 35% e 12 g/dl. Daí por diante 

aumenta progressivamente, porém, mesmo na idade escolar (hematócrito: 38% e 

hemoglobina: 13,5g/dl) permanece abaixo das cifras encontradas nos adultos137. Nas crianças 

deste estudo tivemos valores de hematócrito (32,9%) e hemoglobina (11g/dl) próximos ao 

nascimento menores que o normal, caracterizando alterações hematológicas. Estudos em 

diferentes populações da Europa e Estados Unidos demostram que a exposição perinatal aos 

antirretrovirais está associada com decréscimo nos parâmetros hematológicos20 e que nas 

crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas esses parâmetros persistem até os dois anos de 

idade86,138.  

O diagnóstico materno da infecção pelo HIV-1 ocorreu em 180/190 (94,7%) mães 

antes do parto, com 162/185 (87,6%) delas tendo usado antirretrovirais durante a gestação e 

157/184 (85,3%) das mesmas usaram AZT venoso durante o trabalho de parto. Sabe-se que os 

ARVs causam queda na viremia plasmática no HIV-1139 e que valores baixos da viremia 

plasmática do HIV-1 são fatores protetores para reduzir a TV139,140. Portanto benefícios em 

relação à queda da transmissão vertical podem ser esperados com o uso da TARV139-142. O 

parto cesário ocorreu em 142/189 (75,1%) gestantes deste grupo. Em relação às crianças, 

180/187 (96,3%) usaram AZT profilático até seis semanas de vida e 175/186 (94,1%) não 

usaram leite materno. A todas estas crianças foi fornecido pelo serviço de Aids pediátrica do 

HUAP, terapia de substituição nutricional pelo Programa Nacional de DST/AIDS do 

Ministério da Saúde143 e dos seis até os 18 meses também foi fornecido terapia de substituição 

nutricional através do esforço dos profissionais que atuam nesta área pela busca ativa de 

doações (Organização Não Governamental, Associação dos colaboradores do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, busca de doadores com campanhas, igrejas etc). Sabe-se que o 
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principal modo de transmissão do vírus da imunodeficiência humana (HIV-1) na criança é 

através da transmissão da mãe para o filho (TV) que pode ocorrer durante a gestação, parto e 

no período pós-natal através do leite materno144,145,146. O risco de TV pode ser reduzido de 15 

a 25% para menos de 2% se orientações forem seguidas como: o aconselhamento e testagem 

voluntária para HIV-1 durante assistência pré-natal21, o uso da terapia antirretroviral durante a 

gestação, trabalho de parto e período neonatal19-23,25,147 e a substituição do aleitamento 

materno por aleitamento artificial143.  

A terapia antirretroviral para o tratamento da infecção do HIV-1 tem transformado 

uma doença potencialmente fatal em uma doença crônica com intercorrências agudas. Em 

2010 havia 17 drogas antirretrovirais liberdas para uso para o tratamento da doença HIV-1 em 

adultos. Pacientes que tem acesso às drogas e que tem boa adesão ao tratamento são 

propensos a uma sobrevida longa devido à supressão da replicação viral, porém a despeito da 

inquestionável eficiência da terapia antirretroviral, algumas questões persistem como a longa 

duração do tratamento, a necessidade da adesão ao tratamento do paciente, o efeito tóxico dos 

antirretrovirais e o custo alto principalmente nos países em desenvolvimento. Finalmente, o 

decréscimo na viremia não extingue o vírus e não cura a doença. Portanto, se o paciente 

persiste com disfunção imune, o mesmo apresenta outros riscos como alterações cardíacas, 

hepáticas, ósseas e doenças neurocognitivas148. Neste grupo ocorreram 142 partos cesários 

com carga viral mediana próximo ao parto de 1.200 cópias/ml. Houve controvérsias na 

literatura sobre o valor do parto cesário na prevenção na TV do HIV-1149. Atualmente, o 

Ministério da Saúde recomenda parto cesário eletivamente quando a carga viral for igual ou 

maior de 1.000 cópias/ml ou desconhecida e a idade gestacional for igual ou acima de 34 

semanas. Por outro lado, se a carga viral for indetectável ou abaixo de 1.000 cópias/ml e a 

idade gestacional for igual ou acima de 34 semanas, recomenda-se o parto por indicação 

obstétrica40,26. 

Neste trabalho 92% (175/190) das crianças não foram amamentadas com o objetivo 

de prevenir a TV do HIV-1. No Brasil, apesar de existir legislação específica para proteger o 

aleitamento materno150, o Ministério da Saúde recomenda a não amamentação nos filhos de 

mães infectadas pelo HIV-1 e consequentemente promovem a substituição por alimentação 

artificial até seis meses de idade da criança44,151. Apesar de todas as vantagens descritas sobre 

a superioridade inigualável do aleitamento materno para os recém-nascidos, e do incentivo 

dado a sua adoção, sua prática em recém-nascidos filhos de mães infectadas pelo HIV-1 vem 

sendo desaconselhada tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. 

Isto se deve ao fato da ocorrência do vírus da imunodeficiência humana – HIV-1 no leite 
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humano já ter sido comprovada, bem como sua infectividade143,152. O risco de transmissão do 

HIV-1 por esta via está em torno de 5 a 20%143,153. O risco varia de acordo com a duração e o 

método da amamentação e também de acordo com características individuais como nível de 

CD4 e carga viral materna153, embora existam trabalhos comprovando a permanência 

inalterada do perfil imunológico do leite materno nas mães infectadas pelo HIV-162 e a 

comprovação da continuidade de sua proteção contra patógenos comuns na infância. The 

Mashi Study comparou a segurança do aleitamento materno com o uso de antirretrovirais e 

concluiu que a amamentação, juntamente com o uso profilático da zidovudina, não é tão 

efetiva quanto o uso de leite artificial na prevenção pós-natal do HIV-1, embora tenha sido 

associada taxa menor de mortalidade nas crianças até os sete meses de vida154. 

Moreno e colaboradores em seu trabalho cujo objetivo era compreender o significado 

da experiência de não amamentar, e as razões que levam as mães infectadas pelo HIV-1 a não 

amamentarem, concluíram que “não amamentar” – conduta identificada pelo enfaixamento 

dos seios – é considerado doloroso e punitivo. Envolve o desejo de manter sadio o bebê e é 

uma forma de eximir-se da culpa, obtendo assim o perdão da sociedade. Parecem ainda 

indicar falta de atenção do profissional da área de saúde quando estas enfrentam o dilema de 

não amamentar155. A transmissão do HIV-1 através do leite materno está bem reconhecida, 

contudo, em alguns países em desenvolvimento a amamentação é a única opção de 

alimentação para o recém-nascido156,157 e, portanto, nestas situações o risco de óbito pode ser 

aumentado se a estas crianças não for fornecido alimento adequado e se não houver 

substituição do leite materno adequadamente. Portanto, se não houver terapia nutricional 

substitutiva adequada, viável e sustentável, recomenda-se leite materno exclusivo até os seis 

meses de vida152. Devido ao fato de que se compreendeu que a única forma de se afastar 

completamente a transmissão do HIV-1 através da amamentação ser a não amamentação, nos 

EUA, onde a terapia nutricional substitutiva é viável, a Academia Americana de Pediatria 

recomenda que as mães infectadas pelo HIV-1 não amamentem os seus bebês, independente 

da viremia e da terapia antirretroviral158. Tal recomendação também se aplica ao Brasil43. 

Um fator limitante deste estudo foi o fato dele ter sido retrospectivo, o que dificultou 

a coleta de dados pela ausência de algumas informações importantes no prontuário, o que em 

algumas variáveis tornou a amostra pequena159 (“n” válido entre 60 e 190). Outra limitação do 

presente estudo foi a impossibilidade de constituir um grupo controle de crianças saudáveis, 

não expostas ao HIV-1, também presente em estudo semelhante conduzido por Kuhn e 

colaboradores65. É importante ressaltar que não foi constituído um grupo controle de crianças 

filhas de mães não infectadas pelo HIV-1 no presente estudo, pois o Ambulatório de 
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Puericultura do HUAP-UFF é composto de crianças acompanhadas no Serviço de Follow-up 

de alto risco. Tal serviço atende crianças que necessariamente apresentam uma doença de 

base, o que não reflete a população geral de crianças não expostas ao HIV-1. Para evitar este 

viés de seleção da população referenciada para controle, a equipe do estudo optou por utilizar 

os dados da literatura de crianças não expostas ao HIV-1 para comparação com a população 

do nosso estudo, composta de crianças expostas verticalmente ao HIV-1 e não infectadas. 

 

 



72 

7  CONCLUSÃO 

 

1. Crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas apresentaram um número elevado de 

intercorrências infecciosas gerais no período neonatal, no primeiro e no segundo semestre 

de vida, entretanto sem relação estatística significativa com o quadro clínico da mãe.  

2. Intercorrências graves ocorridas no primeiro ano de vida destas crianças foram 

significativamente associadas com estado de saúde materno. Intercorrências infecciosas 

mais graves foram observadas em crianças cujas mães estavam com a saúde debilitada 

(p<0,030). 

3. Não houve relação estatisticamente significativa entre intercorrências infecciosas graves 

nestas crianças no primeiro ano de vida e o nível de CD4 materno no pré-parto<200 

céls/mm3. Por outro lado, houve relação estatisticamente significativa entre intercorrências 

infecciosas graves e o nível de CD4 materno no pós-parto<200 céls/mm3 (p<0,030). Este 

fato aponta que a saúde debilitada da mãe prejudica o cuidado com o filho, ressaltando a 

importância no cuidado da sáude da mãe para a redução da morbimortalidade da criança. 

4. Crianças cujas mães eram sintomáticas na gravidez (p<0,005) e tinham apresentado 

intercorrência infecciosa na gestação (p<0,006) apresentaram mais intercorrências 

infecciosas no período neonatal. Este dado indica que o cuidado da saúde da mãe durante 

a gestação através da assistência pré-natal especializada interfere diretamente na saúde do 

neonato. 

5. Crianças que coabitavam em casas onde residiam mais de três pessoas foram mais 

propensas a um maior número de intercorrências infecciosas, sugerindo que aglomerados 

no domicílio favoreçam a ocorrência de intercorrências infecciosas (p=0,003). 

6. Houve neste trabalho um número de crianças 10% (19/190) que apresentaram 

intercorrências infecciosas graves que preencheram os critérios de ALERTA para 

pesquisa de imunodeficiência primaria (Objetivo geral). 

7. Mães sintomáticas na gravidez (p<0,005), mães com intercorrência infecciosa na gestação 

(p=0,006), e crianças que coabitavam em casas onde residiam mais de três pessoas 

(p=0,003) eram mais propensas a mais intercorrências infecciosas (Objetivo específico). 

8. Houve relação estatisticamente significativa entre intercorrências infecciosas graves e 

mães com internação no pós-parto (p<0,033), CD4 materno no pós-parto < 200céls/mm3 

(p<0,030) e mães que foram ao óbito (p<0,028) (Objetivo específico). 
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APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS DA CRIANÇA 

 
Hospital Universitário Antônio Pedro – UFF - Ambulatório de Aids Pediátrica 

 
Apêndice 1: Crianças expostas ao HIV-1 e não infectadas: 

Versão 13 de agosto de 2011 

Nome: _______________________________________________________________________________  Sexo: |__| 

Identificação: |__|__|__||__|   Pront. cça: |__|__|__|__|__|__|__|       

Data de nascimento da cça: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|     Data de admissão cça: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|       

Tipo de parto:  |__| Vaginal  |__| Cesáreo  |__| Sem informação    Apgar: ___ / ___      Idade gestacional (Capurro): ____ sem      

Peso de nascimento: ________g  Altura de nascimento: _______cm    PC de nascimento: ______cm  

Leite materno: |__| Sim  |__| Não Se sim, por quanto tempo? __________________ 

Intercorrências infecciosas neonatais: |__| Sim  |__| Não  |__| Sem informação  

Se sim, especifique:_______________________________ Forma de diagnóstico: |__| suspeito  |__| presuntivo  |__| definitivo   

Data da alta da maternidade: |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

 

•••• Uso de ARVs e profilaxia com SMZ-TMP:  

   AZT para o RN:  |__| Sim  |__| Não  |__| NSA  De |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  a |__|__| |__|__| |__|__|__|__|        

   SMZ-TMP profilático:  |__| Sim  |__| Não  |__| NSA   De |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  a |__|__| |__|__| |__|__|__|__|    

 

•••• Intercorrências infecciosas durante o acompanhamento: 

Data 
 

Intercorrência 
 Infecciosa 

Tipo 
de diagnóstico* 

Exames  
diagnósticos 

Resolução 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

     

* suspeito, presuntivo, definitivo 
 

•••• Dados antropométricos (1 mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses): 

1m: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|: Peso: ______g         Altura: ____cm         Perímetro cefálico: ______cm 

3m: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|: Peso: ______g         Altura: ____cm         Perímetro cefálico: ______cm  

6m: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|: Peso: ______g         Altura: ____cm         Perímetro cefálico: ______cm 

9m: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|: Peso: ______g         Altura: ____cm         Perímetro cefálico: ______cm 

12m: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|: Peso: _____g         Altura: ____cm         Perímetro cefálico: ______cm 
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•••• Internações devido a intercorrências infecciosas no primeiro ano de vida:  |__|Sim  |__|Não  

Motivo internação1: ________________________Dt internação1: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Dt alta1:|__|__| |__|__| |__|__|__|__|  

Motivo internação2: ________________________Dt internação2: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Dt alta2:|__|__| |__|__| |__|__|__|__|  

Motivo internação3: ________________________Dt internação3: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Dt alta3:|__|__| |__|__| |__|__|__|__|  

 

•••• Resultados de exames solicitados:  

1ª carga viral: |__|__| |__|__| |__|__|__|__| : ______   2ª carga viral: |__|__| |__|__| |__|__|__|__| : _______ 

3ª carga viral: |__|__| |__|__| |__|__|__|__| : ______   Anti HIV: |__|__| |__|__| |__|__|__|__| : _________     

Hemograma1: |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Hb1: _____   Ht1: _____    Plaquetas1:_______________  

Leucócitos1:___________  Linfócitos1: _________________   Netrófilos1: _____________________ 

Hemograma2: |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Hb2: _____   Ht2: _____    Plaquetas2:_______________  

Leucócitos2:___________  Linfócitos2: _________________   Netrófilos2: _____________________ 

 

•••• Presença de outra co-infecção (sífilis, toxoplasmose, CMV):  

|__|Sim   |__|Não     Se sim, especifique: ______________________________________ 

Tipo de diagnóstico:  |__| suspeito  |__| presuntivo  |__| definitivo 

 

• Evolução clínica:  

|__|Em seguimento   |__|Óbito   |__|Perda seguimento   |__|Transferido do serviço   |__|Outro: ___________________________ 

Data da última consulta: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|        

 

• Comentários:  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Preenchido por: _____________________             Data do preenchimento: |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

Revisto por: ________________________             Data da revisão: |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

Digitado por: _______________________             Data a digitação: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  
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APÊNDICE 2 - QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS DA MÃE 

 

Hospital Universitário Antônio Pedro – UFF - Ambulatório de Aids 
 

Versão 13 de agosto de 2011. 

Apêndice 2: 
 

• Identificação da mãe: 

Nome: _________________________________________________________________ Pront. HUAP: |__|__|__|__|__|__|__| 

Identificação: |__|__|__||__| Data de nascimento: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  

Data admissão no HUAP: |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__| Não se aplica (sem seguimento no HUAP) 

Nome da criança: _____________________________________________________  Pront. cça HUAP: |__|__|__|__|__|__|__| 

Data de nascimento cça: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|     Período a estudar: __________________________________________ 
                   (2 anos – 1 ano antes do nascimento e 1 ano após o nascimento) 
 

• Dados epidemiológicos:  

Nível socioeconômico (em salários mínimos):  |__| abaixo de 1   |__| entre 1 e 2   |__| acima de 2  

Valor absoluto da renda mensal total da família: ___________ 

Nível educacional materno:  

|__| analfabetismo   |__| nível fundamental incompleto   |__| nível fundamental completo 

|__| nível médio incompleto  |__| nível médio completo  |__| nível superior incompleto  |__| nível superior completo 

Número de anos de educação formal concluídos: |__|__|         A mãe trabalha fora? |__|Sim   |__|Não 

Número de pessoas que moram na casa (incluindo a mãe e a criança): |__|__| 

Mudança de cuidador da criança nos primeiros 12 meses de vida: |__| Sim  |__| Não   Se sim, quantas vezes: ____ 

Uso de drogas durante a gestação:  

Cigarro: |__| Sim  |__| Não    |__| Sem informação   Álcool: |__| Sim  |__| Não  |__| Sem informação 

Outras:  |__| Sim  |__| Não   Especifique: ___________________________________ 

 
• Pré-natal:  

DUM: ______________________ 

Gestação – período: __________________________________ 

Carga viral no parto: ______________________   |__| Desconhecida   |__| Indetectável   

Pré-natal HUAP: |__| Sim  |__| Não  Se não, local do pré-natal: _____________________  

Pré-natal especializado: |__| Sim  |__| Não  Número total de consultas pré-natal: |__|__| 

Parto HUAP: |__| Sim   |__| Não  Se não, local do parto: _______________________ 

Data da alta pós-parto: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|       
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Data de admissão no DIP-HUAP: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|      |__| não se aplica (sem seguimento no HUAP)  

Data da primeira coleta da sorologia anti-HIV: |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

Diagnóstico materno do HIV em relação ao parto: |__| antes  |__| durante  |__| depois   |__| Sem informação 

Data primeiro CD4 na gestação: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|   Valor: ________     |__|Sem informação 

Data último CD4 antes do parto: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|   Valor: ________    |__| Sem informação 

Data primeira CV na gestação: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|      Valor: ________    |__| Sem informação 

Data última CV antes do parto: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|     Valor: ________     |__| Sem informação 

Carga viral mais próxima do parto (HIV RNA cópias por ml): |__| <1000   |__|1000-10.000   |__| ≥ 10000 

Data 
Carga _Viral 

cópias log 
CD4 % CD8 % CD4 / CD8 CD45 

         

         

         

         

         

         

         

         

 
ARVs durante a gestação: |__| nenhum   |__| monoterapia   |__| terapia dupla     |__| HAART   |__| Sem informação 

Data início esquema antirretroviral atual: |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Especifique esquema: ________________________ 

Histórico dos ARVs utilizados durante a gestação e até 12 meses depois do parto: 

Esquema ARV Data de início Data de término 

   

   

   

   

 

Indicação da terapia antirretroviral materna durante a gestação: |__|Profilática   |__|Terapêutica   |__|Sem informação 

Uso de AZT intravenoso no periparto? |__| Sim   |__| Não  |__| Sem informação 

Mãe sintomática na gravidez: |__|Sim   |__|Não    |__|Sem informação.   Se sim, especifique: ___________________________ 
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• Evolução clínica / exames maternos (desde o início da gestação até os 12 meses de vida da criança): 
 

 Classificação 
do CDC / 

clínica 

Esquema ARV  HB / HTO CD4 Carga viral 

Data      

Data      

Data      

Data      

Data      

Data      

Data      

Data      

 
 
• Intercorrências infecciosas maternas durante o acompanhamento:  

 
Data 

 
Intercorrência 

 Infecciosa 
Tipo 

de diagnóstico* 
Exames  

diagnósticos 
Resolução 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

* suspeito, presuntivo, definitivo 

 

• Internações devido a intercorrências infecciosas desde a gestação até os 12 meses de vida da criança:   |__|Sim  |__|Não 

Motivo internação1: ______________________________________________________________ 

Dt internação1:|__|__| |__|__| |__|__|__|__|   Dt alta1:|__|__| |__|__| |__|__|__|__|  

Motivo internação2: ______________________________________________________________ 

Dt internação2:|__|__| |__|__| |__|__|__|__|   Dt alta2:|__|__| |__|__| |__|__|__|__|  

Motivo internação3: ______________________________________________________________ 

Dt internação3:|__|__| |__|__| |__|__|__|__|   Dt alta3:|__|__| |__|__| |__|__|__|__|  

 

• Evolução clínica materna: 
 

|__| Em seguimento  |__| Perda de seguimento  |__| Transferência  |__| Óbito    Especifique causa: ______________________ 
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• Sorologias: 
 

Toxoplasmose Rubéola Citomegalovírus VDRL 

Data:  __________ 

IgG:  ___________ 

IgM: ___________ 

Data:  __________ 

IgG:  ___________ 

IgM: ___________ 

Data:  __________ 

IgG:  ___________ 

IgM: ___________ 

Data:  __________ 

Quantitativo:  ___________ 

Qualitativo: ___________ 

Data:  __________ 

IgG:  ___________ 

IgM: ___________ 

Data:  __________ 

IgG:  ___________ 

IgM: ___________ 

Data:  __________ 

IgG:  ___________ 

IgM: ___________ 

Data:  __________ 

Quantitativo:  ___________ 

Qualitativo: ___________ 

Data:  __________ 

IgG:  ___________ 

IgM: ___________ 

Data:  __________ 

IgG:  ___________ 

IgM: ___________ 

Data:  __________ 

IgG:  ___________ 

IgM: ___________ 

Data:  __________ 

Quantitativo:  ___________ 

Qualitativo: ___________ 

 
Outros: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 1 

 

Diagnóstico da doença infecciosa incluído em cada categoria e definição de critérios para cada diagnóstico:  
 

Categoria Diagnóstico 
 

Infecções Congênitas (TORCHS) Sífilis congênita: Precoce, presumida: <1 ano de idade: baseada na historia 
materna, achados sorológicos na criança e mãe, apresentação clinica na 
criança; organismo não detectado; 

 
Citomegalovirus congênito: diagnóstico baseado no quadro clínico e em 
sorologia (IgM e IgG) 

 
Toxoplasmose: diagnóstico baseado em sorologia (Igm) ou achados 
histopatologicos encontrados entre um e ciinco meses de vida,com nenhum 
sinal ou sintoma. 

 
Sistema Nervoso Central Meningite, diagnóstico presumido: suspeita clinica, achados liquoricos 

anormais consistente com o diagnostico, teste negativo para o organismo 
especifico no liquor ou sangue; 

 
Meningite diagnóstico definido: achados anormais no liquor compatíveis 
com o diagnostico, identificação do organismo especifico no sangue ou 
liquor; 

 
Vias aéreas superiores Otite externa; 
 

Otite média aguda (diagnóstico clínico através do exame físico, sem 
agente etiológico identificado);  

 
Amigdalite, faringite presumida sem causa definida; 

 
Infecção de vias aéreas superiores (espirros, congestão de mucosas, tosse 

e febre) 
 

Infecção de vias aéreas inferiores Pneumonia suspeita: febre, taquipneia, tosse porem radiografia de tórax 
não obtida; outros específicos não feitos ou não conclusivos; 

 
Pneumonia presumida: achados clínicos e radiografia de tórax consistente 
com o diagnostico, exames específicos negativos ou não realizados; 

 
Bronquiolite presumida: causa não especifica; 

 
Bronquiolite definida: causa provada; 

 
Pneumonia por Pneumocystis jiroveci: diagnostico clinico: tosse, dispneia, 
taquipneia, infiltrado bilateral difuso na radiografia de tórax; Evidencia 
laboratorial de hipoxia, sem evidencia de pneumonia viral ou bacteriana. 

 
Gastrointestinal Gastroenterite aguda presumida, causa não identificada  
 

Hepatite (sorologias) 
 

Sistema urinário e renal Infecção do trato urinário definida: diagnóstico através de punção supra-
pubica o cateterismo da urina (para crianças com menos de cinco anos de 
idade) ou jato médio  (para pacientes acima de 5 anos) com 
identificação do agente causal (excluindo pielonefrite)  

 
Infecção do trato urinário presumida 

 
Pele e membrana mucosa Conjuntivite presumida: diagnóstico clínico; 
 

Dermatite e outros; 
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Vulvovaginite presumida;  
 

Candidíase vaginal presumida; 
 

Candidíase oral definida Diagnóstico baseado na aparência de placas brancas em base eritematosa e 
a aparência microscópica de leveduras provenientes do raspado de mucosa 
ou cultura positiva;  

 
 
Candidíase oral presumida Diagnóstico baseado na aparência de placas brancas em base eritematosa e 

resposta a terapia. 
 
Celulite Celulite presumida: suspeita clinica, nenhum organismo identificado. 
 
Impetigo Diagnóstico presumido: (exame físico) 
 
Linfadenite Linfadenite presumida: inflamação e edema de linfonodo, com patógeno 

não identificado. 
 
Gengivoestomatite 
 
Candidíase cutânea presumida 
 
Candidíase cutânea definida  
 
Tinea Tinea presumida: infecção suspeitada clinicamente porém de causa não 

definida   
 
Gengivite  
 
Escabiose Escabiose presumida: infecção superficial,sem isolamento do germe; 

resposta positiva ao tratamento  
 
Ptiríase versicolor 
 
Sepse Sepse definida (excluindo cultura de cateter de permanência); identificação 

do patogeno no sangue com cultura definida.  
 
SIRS Síndrome da resposta inflamatória sistêmica (impressão clinica de 

resposta sistemica global ou localizada a infecção sem documentação de 
origem da infecção)  

 
VZV infecção primária não complicada  
 
HHV-6 suspeita de infecção devido ao diagnóstico clinico de roséola (exantema 

súbito); sem detectacao viral. 

 

 

Adaptado de Pediatrics 101 
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ANEXO 2: APROVAÇÃO DO CÔMITE DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 

 


