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1. INTRODUÇÃO 

O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), do Ministério da 

Saúde (MS), preconiza a assistência à mulher em todas as fases de sua vida (Ministério da 

Saúde, 1984; Ministério da Saúde, 2009a).  

O Ministério da Saúde recomenda que, durante a gravidez a gestante realize no 

mínimo 6 consultas de pré-natal. Dentro da assistência pré-natal, exames laboratoriais tais 

como ABO/Rh, Hemoglobina/Hematócrito, Glicemia de jejum, Urina tipo 1, Sorologia para 

toxoplasmose, VDRL, Hepatite B e anti-HIV também são preconizados pelo Ministério da 

Saúde (2005). Dentre estes, a testagem anti-HIV torna-se uma ferramenta importante na 

prevenção da transmissão vertical do vírus HIV e no diagnóstico de HIV no sexo feminino 

(Ministério da Saúde, 2007). 

Desta forma, estudos que visem avaliar o perfil da assistência pré-natal, e de 

realização dos exames preconizados nesta fase do ciclo reprodutivo da mulher, tornam-se de 

extrema importância o conhecimento das características da assistência à mulher durante a 

gestação. Assim, programas de saúde pública podem ser conduzidos de forma mais efetiva, 

sendo estabelecidas medidas de adequação frente aos problemas detectados. 

A investigação da cobertura do teste diagnóstico anti-HIV no pré-natal, e a detecção 

de fatores associados ao desconhecimento do status sorológico de HIV durante o pré-natal 

possibilitam uma maior compreensão acerca dos entraves à obtenção do diagnóstico de HIV 

durante o pré-natal e trazem uma contribuição para aprimorar a intervenção do governo, 

através de seus programas, e para a melhoria, em cada região brasileira, dos índices de 

conhecimento do status sorológico de HIV na gestação, gerando um maior ganho para a saúde 

e bem-estar do binômio mãe-filho. 

 

1.1. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER  

A partir de 1984 o Ministério da Saúde (MS) elaborou o Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher (PAISM) (Ministério da Saúde, 1984). Este programa passou a 

incluir ações educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação. A assistência 

integral à mulher passou a englobar a assistência ginecológica, ao pré-natal, parto e puerpério, 

em planejamento familiar, na prevenção e tratamento das doenças sexualmente transmissíveis 

(DST), na prevenção do câncer de colo de útero e de mama, ao climatério, além de outras 

necessidades identificadas a partir do perfil populacional das mulheres. O PAISM preconiza 

que durante a atenção pré-natal e puerperal, seja praticado o acolhimento da mulher, 
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propiciando, ao fim da gestação, o nascimento de uma criança saudável (Ministério da Saúde, 

1984; Ministério da Saúde, 2009a). 

 

1.2. PRÉ-NATAL E PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL 

Uma atenção pré-natal e puerperal qualificada e humanizada ocorre por meio da 

incorporação de condutas acolhedoras e sem intervenções desnecessárias; do fácil acesso a 

serviços de saúde de qualidade, com ações que integrem todos os níveis da atenção: 

promoção, prevenção e assistência à saúde da gestante e do recém-nascido, desde o 

atendimento ambulatorial básico ao atendimento hospitalar para alto risco (Ministério da 

Saúde, 2005).  

Durante o pré-natal é preconizado a realização de, no mínimo, 6 consultas de pré-

natal, sendo pelo menos uma realizada no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três 

no terceiro trimestre da gestação. Na primeira consulta, é preconizado que se busque realizar 

um histórico, o mais completo possível, além do exame físico, geral e específico. Como 

exames complementares deve-se solicitar a realização de exames laboratoriais como ABO/Rh, 

Hemoglobina/Hematócrito, Glicemia de jejum, Urina tipo 1, Sorologia para toxoplasmose, 

VDRL, Hepatite B e anti-HIV (Ministério da Saúde, 2005). 

A testagem anti-HIV no pré-natal visa principalmente a prevenção da transmissão 

vertical (TV) do vírus. A transmissão vertical do HIV é a principal via de infecção pelo HIV 

em crianças, e ocorre através da passagem do vírus da mãe para o bebê durante a gestação, o 

trabalho de parto, o parto propriamente dito, através de contato com as secreções cérvico-

vaginais, com o sangue materno, ou através da amamentação (Ministério da Saúde, 2007).  

Cerca de 35% dessa transmissão ocorre durante a gestação, 65% no peri-parto (Rouzioux et 

al, 1995; Bertolli et al, 1996) e há um risco acrescido de transmissão através da amamentação 

entre 7% e 22% (Dunn et al, 1992). 

As intervenções à gestante HIV positiva estão relacionadas a sua sintomatologia 

(AIDS) e a contagem de Linfócitos(LT)-CD4+. Se a gestantes possui o HIV, mas está 

assintomática para a AIDS deve-se iniciar a terapia antirretroviral (TARV) entre a 14ª e a 28ª 

semana de gestação e ser suspensa após o parto. Mas, se a gestante assintomática apresentar 

contagem de LT-CD4+ abaixo de 350 céls/mm3 deve-se, independentemente do período 

gestacional, iniciar imediatamente a TARV. Para a gestante sintomática é indicado a TARV 

independente da idade gestacional. E, para aquela gestante que o diagnóstico de HIV foi 

estabelecido no terceiro trimestre de gravidez, a partir da 28ª semana, recomenda-se o início 

imediato da terapia anti-retroviral (Ministério da Saúde, 2010).  
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O esquema antirretroviral da gestante HIV positiva, seja de profilaxia ou de 

tratamento, é composto por três antirretrovirais de duas classes diferentes. Todas as gestantes, 

independentemente do tipo de parto, devem receber AZT intravenoso (IV) desde o início do 

trabalho de parto ou pelo menos 3 horas antes da cesárea eletiva, a ser mantido até o 

clampeamento do cordão umbilical. Além disso, a realização de parto cesáreo eletivo está 

relacionado a cargas virais elevadas ou desconhecidas, ou por indicação obstétrica. Ainda, 

deve a gestante HIV positiva inibir a lactação logo após o parto e fornecer fórmula infantil até 

os seis meses de idade do recém-nascido. Além disso, o recém-nascido desta puérpera deve 

receber AZT solução oral por 6 semanas (Ministério da Saúde, 2010). 

A testagem anti-HIV no pré-natal deve ser realizada através do consentimento da 

gestante após aconselhamento pré-teste, sendo o seu resultado entregue após aconselhamento 

pós-teste (Araújo et al, 2006). Atualmente, esta testagem é preconizada na primeira consulta 

de pré-natal, com repetição no início do terceiro trimestre, sempre que possível (Ministério da 

Saúde, 2007). Em 2006, na época desta pesquisa, era preconizada a realização da testagem 

anti-HIV no primeiro trimestre da gravidez, e sua repetição ficava dependente da gestante se 

enquadrar em critérios de vulnerabilidade. Assim, poderia ser realizado novo exame no final 

da gestação, ou no momento da internação para o parto, através do teste rápido anti-HIV 

(Ministério da Saúde, 2005). 

 

1.3. AIDS: DESCRIÇÃO DA DOENÇA  

A AIDS/SIDA (síndrome da imunodeficiência adquirida) é causada por um retrovírus 

(RNA) da família Lentivírus, identificado em 1983 (BARRÉ-SINOUSSI et al, 1983), 

denominado vírus da imunodeficiência humana (HIV), conhecidos como HIV tipo 1 (HIV1) e 

HIV tipo 2 (HIV-2), sendo no Brasil o HIV-1 o tipo mais importante. A AIDS caracteriza-se 

por uma disfunção grave do sistema imunológico do indivíduo infectado pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) e sua evolução é marcada por uma considerável destruição 

de linfócitos T CD4+ e pode ser dividida em três fases: infecção aguda, assintomática e 

sintomática (Ministério da Saúde, 2005). 

Com relação ao modo de transmissão do vírus HIV, encontra-se bem estabelecido na 

literatura as vias sexual, sangüínea (via parenteral e da mãe para o filho, no curso da gravidez, 

durante ou após o parto) e pelo aleitamento materno (Ministério da Saúde, 2001).  

A detecção laboratorial do HIV é realizada por meio de técnicas que pesquisam 

anticorpos, antígenos, material genético (biologia molecular) ou que isolem o vírus (cultura). 

Os testes que pesquisam anticorpos (sorológicos) são os mais utilizados, para indivíduos com 
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mais de 18 meses de idade. Estes anticorpos detectáveis por testes sorológicos ocorrem em 

torno de 30 dias após a infecção, em indivíduos imunologicamente competentes, sendo este 

período denominado de “janela imunológica”. Neste período, as provas sorológicas podem ser 

falso-negativas. Entretanto, para os menores de 18 meses não se deve realizar os testes 

sorológicos, pois durante a gestação pode ter havido transferência passiva de anticorpos 

maternos para o feto, por isso, neste período se faz a pesquisa de RNA ou DNA viral 

(Ministério da Saúde, 2008). 

No Brasil, o diagnóstico da infecção pelo HIV pode se feito por meio da realização de 

testes sorológicos para detecção da infecção pelo HIV denominados Elisa, 

imunofluorescência indireta, Imunoblot, Western Blot e testes rápidos (Ministério da Saúde, 

2007). 

Os testes sorológicos indicados na rotina pré-natal atualmente são o ELISA, o 

confirmatório (Imunofluorescência Indireta, teste de Imunoblot ou o teste de Western Blot), 

assim como o teste rápido para HIV, que pode ser realizado por profissionais de saúde 

capacitados. Um resultado negativo, seja pelo método sorológico, seja pelo método rápido, 

não exclui a infecção pelo HIV, dado a possibilidade de janela imunológica, deste modo, é 

necessário novo teste (Ministério da Saúde, 1999A; 2005; 2007). 

Nos últimos anos, foram obtidos grandes avanços no conhecimento da patogênese da 

infecção pelo HIV. Assim, várias drogas antiretrovirais em uso combinado, também 

conhecido como “coquetel”, têm-se mostrado eficazes na elevação da contagem de linfócitos 

T CD4+ e redução nos títulos plasmáticos de RNA do HIV, ou seja, redução da carga viral. 

Deste modo, verifica-se uma diminuição da progressão da doença, sendo demonstrada por 

uma redução da mortalidade e da incidência das complicações oportunistas, assim como por 

uma maior sobrevida e significativa melhoria na qualidade de vida dos portadores de HIV 

(Ministério da Saúde, 2008).  

 

1.4. AIDS/HIV: EPIDEMIA E CARACTERÍSTICAS NO BRASIL E NO RIO DE JANEIRO 

O primeiro caso de AIDS notificado no Brasil foi em 1980, na macro-região de São 

Paulo. A macro-região do Rio de Janeiro só entrou neste cenário em 1982, com o total de 2 

casos. Porém, somente em 1983 a mulher entrou neste cenário (Ministério da Saúde, 1999b). 

De 1980 a junho de 2008, foram identificados 506.499 casos de AIDS no Brasil (Ministério 

da Saúde, 2009b). 

Atualmente, no Brasil, a epidemia do HIV e da AIDS possui características advindas 

da heterossexualização, feminização, interiorização e pauperização (Brito et al, 2001). 
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A feminização da AIDS está relacionada à vulnerabilidade feminina frente à sua 

biologia e fisiologia dos órgãos sexuais (Bastos & Szwarcwald, 2000); à sua sexualidade, à 

presença de doenças sexualmente transmissíveis, à identidade de gênero; a condições sociais 

como pobreza; ao acesso a bens de serviço e a políticas públicas (Barbosa, 2001). 

 Assim, pode-se observar esta nova tendência quando se verifica a razão de sexo em 

1986 (15,1 Homens para 1 Mulher, 15,1:1), em 1996 (2,4:1) e em 2006 (1,5:1) (Ministério 

da Saúde, 2009b).   

 Em 04 de setembro de 2000, com o objetivo de monitorar a disseminação da infecção 

pelo HIV em gestantes e reduzir a transmissão vertical do HIV através da vigilância 

epidemiológica da gestante HIV+, o Ministério da Saúde instituiu a Portaria nº 993, tornando 

esta notificação obrigatória. No estado do Rio de Janeiro, entre 2000 e 2008 foram registradas 

2774 notificações de parturientes no SINAN. Destas parturientes infectadas, 72,3% possuem 

menos de 30 anos de idade e a metade possui menos de 8 anos de escolaridade (Rio de 

Janeiro, Boletim Epidemiológico, 2008). 

 

1.5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: RECEBIMENTO DO RESULTADO DO EXAME 

ANTI-HIV NO PRÉ-NATAL  

 Foi realizado um levantamento bibliográfico em periódicos publicados nas bases de 

dados: Bireme, Pubmed e Scielo, com a data de publicação em aberto. Foram utilizados os 

seguintes descritores de acordo com a combinação: (prenatal care or antenatal care) and HIV 

and result (test or testing or diagnosis or prevention). Foram encontrados 101 artigos, e 

selecionados 12 artigos após leitura, destes, 7 apenas referiam-se à prevalência de testagem 

e/ou recebimento do resultado do teste anti-HIV na gestação e 5 exploraram fatores de risco 

para a não testagem e/ou não recebimento do resultado do teste anti-HIV na gestação.  Os 

demais foram excluídos, pois não contemplavam os objetivos aqui propostos.  

 

1.5.1 Estudos sobre a prevalência de realização do teste anti-HIV no pré-natal 

Chrestani et al (2008) realizaram nos anos 2002 e 2005, uma investigação em 18 áreas 

de 9 dos 36 municípios mais pobres das regiões Norte e Nordeste do Brasil, através de 

inquérito transversal, visando avaliar a assistência à gestação e ao parto entre mães de 

menores de cinco anos. Foram estudadas 1.528 em 2002 e 1.529 crianças em 2005. Em 2002, 

86,0% das mães havia realizado pré-natal, 41,8% das mães havia realizado 6 ou mais 

consultas de pré-natal, enquanto 17,2% não havia realizado nenhuma consulta. Em 2005, 
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89,8% das mulheres havia realizado pré-natal, mais da metade das mulheres (51,8%) 

realizaram 6 ou mais consultas de pré-natal, e 8,8% não realizaram nenhuma consulta. Quanto 

ao exame anti-HIV, somente 7,6% das mulheres o realizaram durante o pré-natal em 2002, e 

em 2005 este percentual foi de 17,7%. 

Ainda no Nordeste brasileiro, Lemos et al (2005), ao realizarem um estudo transversal 

em parturientes de maternidades vinculadas ao SUS no estado de Sergipe, no período de 

janeiro de 2003 a março de 2004, observaram que, das 9640 parturientes assistidas, 89,2% 

realizaram o pré-natal, 57,8% realizaram mais de 6 consultas de pré-natal e apenas 32,5% 

fizeram o teste anti-HIV no pré-natal. 

Goldani et al (2003) verificaram as características de testagem para o HIV durante a 

assistência pré-natal em estudo transversal realizado na cidade de Porto Alegre-RS no período 

de setembro de 2000 a junho de 2001 com 1.658 mães. Destas, 89,4% (1482) foram testadas 

para o HIV durante a gestação, das quais 36,4% foram testadas no primeiro trimestre, 48,8% 

no segundo trimestre e 14,8% no terceiro trimestre da gestação.  

Oliveira et al (2010), ao realizarem um estudo de coorte com parturientes submetidas 

ao teste rápido anti-HIV em 2006 no município do Rio de Janeiro, verificaram que 78,7% 

haviam realizado o exame anti-HIV durante o pré-natal. Entre aquelas que realizaram o 

exame, 20,2% desconheceram o resultado no momento do parto.  

No continente africano, Stringer et al (2005) realizaram um estudo seccional na cidade 

de Lusaka, no Zâmbia, com o objetivo de determinar a efetividade de um programa de 

prevenção de HIV perinatal, verificando que, de sua população estudada (8787 mulheres), 

59% realizaram o teste anti-HIV no pré-natal, das quais 99% receberam o resultado do exame 

anti-HIV no pré-natal. 

Kumar et al (2004), em estudo seccional para determinar o sucesso do aconselhamento 

e testagem voluntária para o HIV e identificar as barreiras para a sua implementação em 

Barbados, observaram que, do total de mulheres analisadas (1342) de abril a setembro de 

2002, 98% (1316) realizaram o teste no pré-natal, das quais 21,6% não apresentaram 

resultado documentado do teste. 

Pai et al (2008), ao realizarem um estudo seccional em um hospital que serve como 

uma unidade de alto risco obstétrico na área rural da Índia, com mulheres entre 18 e 45 anos 

em trabalho de parto, verificaram que, das 1222 participantes, apenas 46% (563) haviam sido 

testadas para o HIV durante a gravidez. Destas, 58% (327) não receberam o resultado deste 

exame (Quadro 1). 
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Quadro 1: Estudos sobre a prevalência de realização e disponibilidade do resultado do exame 

anti-HIV no pré-natal 

 

Autor e ano 

de publicação 

Ano e tipo 

de estudo 
Local do estudo 

% realização 

teste anti-HIV 

no pré-natal 

Proporção de 

resultado anti-

HIV da 

gestação 

indisponível 

Chrestani et al 

(2008) 

 

2002 

transversal Norte-Nordeste 

 

7,6 --- 

2005 

transversal 
17,7 --- 

Lemos et al 

(2005) 

2003-2004 

transversal 
Sergipe 32,5 --- 

Goldani et al 

(2003) 

2000-2001 

transversal 
Porto Alegre 89,4 --- 

Oliveira et al 
2006 

coorte 
Rio de Janeiro 78,7 20,2 

Stringer et al 

(2005) 

2003 

transversal 
Luzaka – Zâmbia 59,0 1,0 

Kumar et al 

(2004) 

2002 

transversal 
Barbados 68,0 24,5 

Pai et al 

(2008) 

2006 

transversal 
Índia 46,0 58,0 

 

 

1.5.2 Estudos sobre fatores de risco para a não realização ou não recebimento/conhecimento 

do resultado do exame anti-HIV no pré-natal. 

Rosa et al (2006) realizaram um estudo transversal com parturientes de 3 grandes 

hospitais públicos de Porto Alegre, entre dezembro de 2000 e fevereiro de 2001, com 1.642 

mães entrevistadas que realizaram pré-natal. Neste trabalho, foram excluídas as que 

conheciam previamente à gestação ser soropositiva para o HIV. A maioria iniciou o pré-natal 

no primeiro ou segundo trimestre da gravidez (88,2%) e 63,5% fizeram seis ou mais consultas 

de pré-natal, tendo 90,2% das parturientes realizado o teste anti-HIV no pré-natal. Destas, 

36,4% o realizaram no primeiro trimestre, 48,8% no segundo, e 14,8% no terceiro da 

gravidez. Realizar menos de seis consultas pré-natais (OR=2,67; IC95%: 1,28-5,55), ter idade 

inferior a 18 anos (OR=2,27; IC95%: 1,08-4,77) e ter baixa escolaridade com realização de 

pré-natal no setor privado (OR=22,20; IC95% 12,43-39,67) ou ter alta escolaridade com 

realização de pré-natal no setor privado (OR=3,78; IC95% 1,86-7,68) foram condições 

preponderantes para não realização do teste de detecção do HIV na gestação. A ausência de 
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companheiro (OR=1,87; IC95%: 0,96-3,61) se mostrou um fator de risco marginalmente 

associado a não ser testada para o HIV.  

 Veloso et al (2008) realizaram um estudo transversal, de base populacional, com 2.234 

puérperas em 12 cidades brasileiras altamente afetadas pelo HIV/AIDS (Rio de Janeiro, 

Duque de Caxias, São Paulo, Santos, Sorocaba, Campo Grande, Brasília, Curitiba, 

Florianópolis, Itajaí, Porto Alegre e Uruguaiana). Neste trabalho, foram incluídas as gestantes 

que compareceram ao menos a uma visita de pré-natal. O período de coleta dos dados foi de 

novembro de 1999 a abril de 2000. O início da primeira consulta pré-natal foi no primeiro 

trimestre em 66,5% dos casos, em 27,6% no segundo e 5,9% no terceiro trimestre. A maioria 

das puérperas relatou ter comparecido a pelo menos seis consultas de pré-natal. Sobre a 

realização do exame anti-HIV, 77,5% das mulheres relataram ter realizado este teste durante a 

gravidez, no entanto, em 13,8% destas o teste foi realizado sem o seu conhecimento ou 

consentimento prévio. A prevalência de realização do exame anti-HIV variou de 47,7% em 

Campo Grande a 94,4% em Santos, sendo que no Município do Rio de Janeiro esta 

prevalência foi de 74,7%, um pouco abaixo da nacional. Entre as mulheres para as quais foi 

oferecido o teste anti-HIV, 92,5% aceitaram a sua realização. Entre aquelas que receberam o 

resultado de teste de HIV, apenas 47,4% declararam ter recebido orientação sobre o 

significado do resultado. Neste estudo verifica-se uma menor oferta do teste de HIV entre 

mulheres com baixa escolaridade (p=0,0363), baixo número de consultas pré-natais 

(p=0,0149), desconhecimento prévio sobre prevenção da transmissão vertical (p=0,0097), 

interação entre raça não branca e desconhecimento prévio sobre o teste anti-HIV (p=0,0435). 

Ramos et al (2009) realizaram um estudo caso-controle em Recife entre abril e 

outubro de 2007, na maternidade do Hospital Agamenon Magalhães, de referência para 

gravidez de alto risco. Foram entrevistadas 485 puérperas admitidas para o parto com 98% de 

assistência pré-natal. Destas, 68,6% iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre, 30,1% no 

segundo e 1,3% no terceiro trimestre, sendo que 68,2% fizeram seis ou mais consultas. Entre 

todas as puérperas, foram testadas quanto ao HIV 88,9% das quais 10,5% não tiveram acesso 

ao resultado do exame. O desconhecimento do status de HIV durante a gravidez foi associado 

à baixa escolaridade (OR=2,9; p=0,006); residir fora da região metropolitana (OR=4,1; 

p=0,001); realização do teste no terceiro trimestre (OR=11,6; p=0,000) e ausência de 

aconselhamento (OR=2,3; p=0,022).  

Souza Júnior et al (2004), utilizando as informações coletadas no Estudo-Sentinela 

Parturiente, no ano de 2002, pesquisaram, por processo de amostragem, o perfil de realização 

de pré-natal no Brasil. Desta forma, não realizaram pré-natal 4,4% das gestantes, sendo a 
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Região Norte a que apresentou o maior percentual de não realização (6,8%), seguida pelo 

Nordeste com 5,0%, o Sudeste com 4,3%, o Sul com 2,5% e o Centro-Oeste com o menor 

percentual de não realização de pré-natal, 2,2%. Das parturientes, 19,4% realizaram de 1 a 3 

consultas de pré-natal, 28,4% de 4 a 5 consultas, e 47,8% 6 consultas ou mais. Entre as 

parturientes que realizaram pelo menos 1 consulta de pré-natal, 65% tiveram solicitação de 

exame anti-HIV na gestação, e 48% não receberam o seu resultado antes da internação para o 

parto. Entre as regiões, a que apresentou o maior percentual de conhecimento do resultado da 

sorologia antes da internação para o parto foi a Sul, com 72%, em seguida a Centro-Oeste, 

com 70%, e a Sudeste com 69%, sendo que nas Regiões Nordeste e Norte, apenas 24% das 

parturientes tiveram conhecimento deste resultado antes da internação para o parto. Quanto 

maior o grau de instrução da mulher e quanto maior o município de residência, mais se 

conhecia o resultado da sorologia.  

Szwarcwald et al (2008) realizaram um estudo através de dados secundários e dos 

principais resultados do Estudo Sentinela Parturiente, realizado no Brasil em 2006. Neste, 

foram incluídas 16.158 mulheres grávidas. Destas, 3,5% não receberam assistência pré-natal. 

De todas as gestantes admitidas para o parto, somente 62,3% apresentaram o resultado do 

teste anti-HIV na admissão, sendo a prevalência de soropositividade para o HIV de 0,41%. 

Apresentaram o cartão de pré-natal sem o resultado do teste para detecção de HIV 24,6% das 

gestantes. Informaram que haviam realizado o pré-natal, porém sem apresentar documentação 

da realização do mesmo, 9,5% das gestantes e 3,5% não havia realizado o pré-natal. Neste 

estudo, 18% das mulheres não realizaram o teste anti-HIV durante a gravidez, nem durante a 

internação para o parto, esta proporção variando de 37,2% no Norte, para 30,9% no Nordeste, 

15,9% no Centro-Oeste, 10,1% no Sudeste e 4,8% no Sul. Grandes desigualdades na 

cobertura de teste anti-HIV durante a gravidez foram encontradas também entre mulheres de 

diferentes níveis de escolaridade e cor. Entre as mulheres que não completaram o ensino 

fundamental, a cobertura foi de 48%, enquanto entre as mulheres que tinham o segundo grau 

completo foi de 70%. Entre as mulheres brancas a realização do teste anti-HIV na gravidez foi 

de 74%, contra apenas 58% entre as negras e 36% entre as indígenas. 
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Quadro 2 - Fatores de risco para a não testagem e/ou não disponibilidade do resultado do teste 

anti-HIV da gestação. 

Autor e ano 

de 

publicação 

Ano e tipo 

de estudo 
Local do estudo 

% 

realização 

teste anti-

HIV 

no pré-

natal 

Resultado 

anti-HIV da 

gestação 

indisponível 

Fatores de risco* 

Rosa et al 

(2006) 

2000-2001 

transversal 
Porto Alegre 90,2 --- 

Idade < 18 anos, baixo 

nº consultas pré-natais,  

setor privado*1 

Veloso et al 

(2008) 

1999-2000 

transversal 

RJ, D. Caxias, 

SP, Santos, 

Sorocaba, 

Campo Grande, 

Brasília, 

Curitiba, 

Florianópolis, 

Itajaí, P. Alegre 

e Uruguaiana. 

77,5 --- 

Baixa escolaridade, 

baixo nº consultas pré-

natais, desconhecimento 

prévio sobre prevenção 

da TV, interação entre 

raça não branca e 

desconhecimento prévio 

sobre o teste anti-HIV*1 

 

 

Ramos et al 

(2009) 

2007 

caso-

controle 

Recife 88,9 10,5 

Baixa escolaridade, 

residir fora da região 

metropolitana, 

realização do teste no 

terceiro trimestre, 

ausência de 

aconselhamento*2 

Souza Júnior 

(2004) 

2002 

transversal 
Brasil --- 48,0 

Baixa escolaridade, 

residir em município 

pequeno, residir na 

Região Norte ou 

Nordeste*2 

Szwarcwald 

et al (2008) 

2006 

transversal 
Brasil --- 37,7 

Baixa escolaridade, 

idade < 35 anos, 

cor não branca, não 

residir na Região Sul*2 
*1-Fatores de risco para a não realização do teste anti-HIV 

*2-Fatores de risco para o não recebimento do resultado do teste anti-HIV 

 

De acordo com os estudos que reportam a prevalência de realização do exame anti-

HIV durante o pré-natal, observa-se que a prevalência de testagem para o HIV variou de 7,6% 

no Norte-Nordeste em 2002 (Chrestani et al, 2008) a 90,2% em Porto Alegre em 2000-2001 

(Rosa et al, 2006) o que demonstra grandes desigualdades na cobertura deste teste, tanto 

internamente ao Brasil, quanto em relação a países no exterior.  
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Verifica-se que em nenhum estudo brasileiro foi alcançada uma prevalência de 100% 

de realização de pelo menos um teste anti-HIV no pré-natal, apesar do Ministério da Saúde 

preconizar que durante a gestação deve ser oferecido à mulher o exame anti-HIV ainda na 

primeira consulta de pré-natal, com repetição deste no terceiro trimestre (Ministério da Saúde, 

2007). A não realização deste exame na gravidez demonstra uma lacuna na assistência pré-

natal a qual poderá gerar maior demanda pelo teste rápido anti-HIV por ocasião do parto.  

 Quanto aos fatores de risco para a não realização do exame anti-HIV no pré-natal, 

verificou-se que o baixo número de consultas pré-natais foi o mais freqüente, pois uma menor 

freqüência ao pré-natal gera menos oportunidades para a realização dos exames preconizados 

para o período gestacional.    

Já em relação aos fatores de risco para a indisponibilidade do resultado do exame anti-

HIV da gestação, a baixa escolaridade foi o fator mais freqüentemente encontrado. O baixo 

nível educacional pode estar refletindo uma menor compreensão da informação quanto ao 

exame anti-HIV do pré-natal, prestada pelos serviços de saúde.  

Outros fatores encontrados em pelo menos dois estudos para a não realização do 

exame anti-HIV e/ou não disponibilidade do seu resultado foram a idade materna mais baixa  

(Rosa et al 2006, Szwarcwald et al 2008) e a cor não branca (Szwarcwald et al 2008). Estes 

dois fatores podem estar ligados à imaturidade da mulher, ao baixo nível sócio-econômico, ou 

mesmo à discriminação étnica por parte dos serviços de saúde para a disponibilização deste 

exame e/ou de seu resultado.  

Além disso, foi realizado um novo levantamento bibliográfico em periódicos 

publicados nas bases de dados Pubmed com a data de publicação em aberto com o intuito de 

obter resultados analíticos sobre os fatores de risco para o não recebimento do resultado do 

exame anti-HIV no pré-natal. Foram utilizados os seguintes descritores de acordo com a 

combinação: prenatal care and HIV and test and diagnosis and HIV testing. Foram 

encontrados 345 artigos, dos quais foram selecionados 06 artigos que exploraram fatores de 

risco para a não testagem e/ou não disponibilidade do resultado do teste anti-HIV na gestação.  

Os demais foram excluídos, pois não contemplavam os objetivos aqui propostos ou referiam-

se a apenas à prevalência de testagem e/ou recebimento do resultado do teste anti-HIV na 

gestação. 

Karamagi et al, 2006, ao realizar um estudo transversal em Uganda (África) em 2003, 

observou que 442 mulheres, de um total de 457, frequentaram o pré-natal, porém, apenas 

10,2% realizaram o teste anti-HIV neste período. Nestes trabalhos, os autores constataram que 

os fatores de risco para a não realização do teste anti-HIV no pré-natal foram residir em área 
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rural, ser multípara, não ter recebido aconselhamento em HIV e não ter o marido como o 

principal confidente.  

Perez et al, (2004) realizaram um estudo transversal em 2 municípios da área rural do 

Zimbábue (África) onde estava sendo implementado o serviço de prevenção da transmissão 

vertical do HIV. Em 520 mulheres entrevistadas, os autores observaram que pouco mais da 

metade, 55%, realizaram o teste anti-HIV no pré-natal. Foram encontrados como fatores de 

risco para a não realização do teste anti-HIV no pré-natal a baixa, neste estudo, a escolaridade 

materna e realização de menos de 6 consultas de pré-natal. 

Lawrence et al (2009), ao realizaram um estudo transversal entre 1997-2006 na 

Califórnia, EUA, observaram que, desde 1997 o percentual de realização do teste anti-HIV 

durante a gestação subiu de 77,6% para 91,% em 2006. Os fatores ligados a mulher não ser 

testada para o HIV durante a gravidez, de acordo com este trabalho, foram possuir idade ≥ 30 

anos, não ser hispânica, ter alta escolaridade, ter alta renda, iniciar o pré-natal no 2º ou 3 

trimestre de gestação e ser multípara. 

 Rodrigues et al (2008), ao realizarem um estudo transversal multicêntrico entre 1999 e 

2000, no Brasil, com 2,145 puérperas admitidas em maternidades para parto ou curetagem e 

que haviam realizado pelo menos uma consulta pré-natal, verificaram que apenas 12% 

realizaram o teste anti-HIV no pré-natal. Como fatores de riscos para a não realização do teste 

anti-HIV no pré-natal, neste trabalho, foram encontrados a escolaridade menor que 8 anos 

(OR=1,71; IC95%: 1,20-2,44), o estado civil solteira (OR=1,60; IC95%: 1,15-2,22), a vida 

sexual ativa durante a gravidez (OR=1,85; IC95%: 1,02-3,38) e a descontinuidade  da 

assistencial pré-natal com a última consulta no segundo trimestre de gestação (OR=2,31; 

IC95%: 1,22-4,37). 

Anderson & Sansom (2007) realizaram um estudo transversal entre 2001 e 2002 no 

distrito de Columbia, EUA com 4855 mulheres grávidadas com idade entre 18-44 anos. 

Destas, 17,6% relataram que nunca foram testadas para o HIV. Os fatores de risco para a não 

testagem nos últimos 12 meses ou em nenhum momento da vida para o HIV, de acordo com 

Anderson & Sansom (2007) foram possuir idade maior ou igual a 25 anos, não possuir 

médico próprio, não possuir plano de saúde e não ter conhecimento de métodos de prevenção 

de transmissão vertical. 

Siziya et al (2008), em estudo transversal em 2006 no Malauí (África) com 26259 

mulheres com idade entre 15-49 anos. Destas, 14,1% (3712) haviam sido testadas para o HIV 

e receberam os seus resultados. Estes autores verificaram que ser solteira, possuir um baixo 
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nível socioeconômico e residir na região central do Malauí estavam associados com o não 

recebimento do resultado do teste anti-HIV. 

 

Quadro 3 - Fatores de risco para a não testagem e/ou não disponibilidade do resultado 

do teste anti-HIV da gestação, com nova busca. 

 
*1-Fatores de risco para a não realização do teste anti-HIV 

*2-Fatores de risco para o não recebimento do resultado do teste anti-HIV 

 

Autor e ano 

de 

publicação 

Ano e tipo 

de estudo 

Local do 

estudo 

% 

realização 

teste anti-

HIV 

no pré-

natal 

Resultado 

anti-HIV 

da 

gestação 

indisponí

vel 

Fatores de risco* 

Karamagi et 

al (2006) 

2003 

transversal 
Uganda 10,2% ____ 

Multiparidade, residir 

em área rural, não ter 

recebido 

aconselhamento em 

HIV, não ter o marido 

como o principal 

confidente*1 

Perez et al 

(2006) 

2004 

transversal  

Zimbábu

e 
55% ____ 

Baixa escolaridade, 

< 6 consultas pré-

natal*1 

Lawrence et 

al (2009) 

1997-2006 

transversal 

 

Califórni

a   

EUA 

1997 

77,6% 

 

2006  

91,0% 

____ 

Idade ≥ 30 anos, não ser 

hispânica, alta 

escolaridade, alta renda, 

iniciar o pré-natal no 2º 

ou 3 trimestre de 

gestação, 

multiparidade*1 

Rodrigues et 

al (2008) 

1999-2000 

transversal 
Brasil 12% ____ 

Escolaridade 8 anos, 

solteira, vida sexual 

ativa durante gravidez, 

última consulta de pré-

natal no 2º trimestre*1 

Anderson & 

Sansom 

2007 

2001-2002 

transversal 

Columbia  

 EUA 
____ ____ 

Idade ≥ 25 anos, não 

possuir médico próprio, 

não conhecimento de 

métodos de prevenção 

de transmissão 

vertical*1  

Siziya et al 

(2008) 

2006 

transversal 
Malauí  ____ 85,9 

Solteira, baixo nível 

socioeconômico, residir 

região central*2 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Estudos que visem avaliar o perfil de pré-natal e de realização dos exames 

preconizados nesta fase do ciclo reprodutivo da mulher são de extrema importância para o 

conhecimento das características da assistência à mulher durante a gestação. De acordo com 

os resultados de estudos aqui apresentados, pode-se observar que a assistência pré-natal, como 

preconizada, não é atingida. Assim como há, por exemplo, grandes desigualdades na 

cobertura de teste (realização e recebimento/conhecimento do resultado) para o HIV. Estas 

desigualdades são encontradas tanto entre os estados brasileiros, como entre o Brasil e outros 

países.  

Ações de saúde coletiva, no âmbito da assistência básica, realizadas de modo 

articulado e completo, possivelmente gerarão uma menor demanda de assistência de nível 

secundário e terciário, com menos possibilidades de prejuízos, neste caso, para a 

gestante/puérpera, seu filho e para o próprio sistema de saúde. Deste modo, conhecer como 

está sendo realizada a assistência pré-natal e os exames preconizados, como parte integrante 

do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, em uma determinada região, com 

população específica, poderá ajudar a identificar in lócus possíveis fragilidades ou pontos de 

estrangulamento do sistema, servindo de suporte para uma assistência mais efetiva de pré-

natal. 

Neste contexto, a investigação da cobertura do teste diagnóstico anti-HIV no pré-natal 

e a detecção de fatores associados ao não recebimento do resultado do teste anti-HIV neste 

período torna-se parte imprescindível para o aprimoramento da assistência pré-natal. Assim, a 

compreensão acerca dos entraves ao conhecimento do diagnóstico de HIV durante o pré-natal 

poderá contribuir para uma melhor intervenção do governo, através de seus programas, para a 

melhoria dos índices do não recebimento do resultado do teste rápido anti-HIV, gerando um 

maior ganho para a saúde e bem-estar do binômio mãe-filho. 

De acordo com a busca bibliográfica realizada e os resultados expostos, foi observado 

que o número de trabalhos que contemplam os fatores associados ao status ignorado de HIV 

do pré-natal ainda é limitado, mostrando assim uma lacuna da literatura nesta área, o que 

ratifica a necessidade de novas pesquisas acerca deste tema. 
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Analisar os fatores associados ao desconhecimento do status sorológico de HIV do 

pré-natal entre puérperas internadas em alojamento conjunto submetidas ao teste rápido anti-

HIV nos Hospitais Amigos da Criança do Sistema de Gestação de Alto Risco no município do 

Rio de Janeiro em 2006. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conhecer a prevalência de desconhecimento do status sorológico do HIV no pré-natal  

entre as puérperas internadas em alojamento conjunto submetidas ao teste rápido anti-HIV 

em Hospitais Amigos da Criança no Sistema de Gestação de Alto Risco do Município do 

Rio de Janeiro. 

 

2. Identificar os fatores associados ao desconhecimento do status sorológico de HIV no pré-

natal das puérperas submetidas ao teste rápido anti-HIV internadas em alojamento 

conjunto nos Hospitais Amigos da Criança do Sistema de Gestação de Alto Risco no 

município do Rio de Janeiro. 
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4.2. RESUMO: 

OBJETIVO: Analisar os fatores associados ao desconhecimento do status sorológico de HIV 

do pré-natal entre puérperas internadas em alojamento conjunto submetidas ao teste rápido 

anti-HIV. 

MÉTODOS: Estudo transversal realizado em 2006 nos cinco Hospitais Amigos da Criança 

do Sistema de Gestação de Alto Risco no município do Rio de Janeiro. A população de estudo 

incluiu 873 mães que realizaram pré-natal e foram submetidas ao teste rápido anti-HIV no 

hospital. Os dados foram obtidos através de entrevista semi-estruturada aplicada às puérperas 

no alojamento conjunto. Razões de prevalência (RP) foram obtidas por regressão de Poisson 

com variância robusta para analisar a influência de características sócio-demográficas 

maternas e familiares, da gravidez e de assistência pré-natal sobre o desfecho, o 

desconhecimento do status sorológico para o HIV no pré-natal.  

RESULTADOS: Das 873 mães submetidas ao teste rápido anti-HIV que haviam realizado 

pré-natal, 281 (32,2%) possuíam status ignorado de HIV. Após ajuste, a baixa escolaridade 

(RP=1,34; IC95% 1,10-1,64), a baixa renda materna (RP=1,44; IC95%: 1,15-1,81), o baixo 

número de bens da família (RP=1,23; IC95%: 1,01-1,49), o início do pré-natal tardio 

(RP=1,53; IC95%:1,22-1,90), e o baixo número de consultas de pré-natal (RP=1,66; IC95%: 

1,33-2,08) mostraram-se fatores de risco para o desfecho.  

CONCLUSÕES: O principal fator de risco para o desconhecimento do status sorológico de 

HIV do pré-natal foi o baixo número de consultas pré-natais. Recomenda-se, portanto, que 

seja estendida a cobertura da testagem anti-HIV no pré-natal, sendo realizada a captação 

precoce das gestantes, em especial a clientela de baixa renda, para que sejam realizadas pelo 

menos 6 consultas de pré-natal. 

PALAVRAS- CHAVE:  

Assistência pré-natal. HIV. Sorodiagnóstico da AIDS. Estudos transversais 
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4.3. ABSTRACT 

OBJECTIVE: Analyze factors associated with unawareness of prenatal HIV serostatus 

among rooming in mothers submitted to the HIV rapid test. 

METHODS: Cross sectional study performed in 2006 in five Baby-Friendly Hospitals from 

the High-risk Pregnancy System in Rio de Janeiro city. The study population included 873 

mothers who received prenatal care and underwent an HIV rapid test at the hospital. Data 

were collected through semi-structured interviews applied to rooming in mothers. Prevalence 

ratios (PR) were estimated by Poisson regression with robust variance was conducted to 

examine the influence of maternal and familiar socio-demographic characteristics, pregnancy 

characteristics and prenatal care on the outcome, the lack of serologic status for HIV during 

prenatal care.  

RESULTS: Among the 873 mothers which had received prenatal care and underwent the 

HIV rapid test, 281 (32.2%) had unknown HIV status. After adjustment, low educational level 

(PR=1.34, 95% CI: 1.10-1.64), low-income mothers (PR=1.44, 95% CI: 1.15-1.81), low 

number of family assets (PR=1.23, 95% CI: 1.01-1.49), late onset of prenatal care (PR=1.53, 

95%: 1,22-1,90), and low number of prenatal consultations (PR=1.66, 95% CI: 1.33-2.08) 

were risk factors for the outcome.  

CONCLUSIONS: The main risk factor for the lack of knowledge of HIV serostatus of 

prenatal care was the low number of prenatal consultations. It is recommended, thus, the 

extension of the coverage of anti-HIV test during prenatal care, the early uptake of pregnant 

women, especially the low-income clientele, so that at least six prenatal consultations are 

performed in this period. 

WORDS: Prenatal care. HIV. AIDS serodiagnosis. Cross-sectional studies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

4.4. INTRODUÇÃO: 

Uma atenção pré-natal e puerperal qualificada e humanizada ocorre por meio da 

incorporação de condutas acolhedoras e sem intervenções desnecessárias; do fácil acesso a 

serviços de saúde de qualidade, com ações que integrem todos os níveis da atenção: 

promoção, prevenção e assistência à saúde da gestante e do recém-nascido, desde o 

atendimento ambulatorial básico ao atendimento hospitalar para alto risco. Durante o pré-

natal é preconizada a realização de, no mínimo 6 consultas de pré-natal. De forma 

complementar, devem ser realizados exames laboratoriais como ABO/Rh; Hemoglobina/ 

Hematócrito; Glicemia de jejum; Urina tipo 1; Sorologia para toxoplasmose, Hepatite B, 

VDRL e anti-HIV.
a
 

A AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida) caracteriza-se por uma disfunção 

grave do sistema imunológico e é causada por um retrovírus denominado vírus da 

imunodeficiência humana (HIV).
1
  

A testagem anti-HIV no pré-natal visa principalmente a prevenção da transmissão 

vertical (TV) do vírus. A transmissão vertical do HIV, é a principal via de infecção pelo HIV 

em crianças, e ocorre através da passagem do vírus da mãe para o bebê durante a gestação, o 

trabalho de parto, o parto propriamente dito, através de contato com as secreções cérvico-

vaginais, com o sangue materno, ou através da amamentação
b
.  Cerca de 35% dessa 

transmissão ocorre durante a gestação, 65% no peri-parto
2,10

 e há um risco acrescido de 

transmissão através da amamentação entre 7% e 22%
5
. 

A testagem anti-HIV no pré-natal deve ser realizada através do consentimento da 

gestante após aconselhamento pré-teste, sendo o seu resultado entregue após aconselhamento 

pós-teste.
a
 Atualmente, esta testagem é preconizada na primeira consulta de pré-natal, com 

repetição no início do terceiro trimestre, sempre que possível.
b
 Em 2006, na época desta 

pesquisa, era preconizada a realização da testagem anti-HIV no primeiro trimestre da 

                                                 
a Ministério da Saúde. Pré-Natal e Puerpério: Atenção Qualificada e Humanizada. Manual 

Técnico. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 

b
  Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e 

Aids. Protocolo para a prevenção de transmissão vertical de HIV e sífilis - Manual de 

Bolso/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST e 

Aids. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 
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gravidez, e sua repetição ficava dependente da gestante se enquadrar em critérios de 

vulnerabilidade. Assim, poderia ser realizado novo exame no final da gestação, ou no 

momento da internação para o parto, através do teste rápido anti-HIV.
a
O exame anti-HIV, no 

Brasil, pode se feito por meio de testes sorológicos como Elisa, imunofluorescência indireta, 

Imunoblot, Western Blot e testes rápidos.
a,
 
b
  

No cenário brasileiro vem sendo verificado um aumento gradual na cobertura efetiva 

do exame anti-HIV na gestação, passando de 52% no ano de 2002
13

 para 62% em 2006
14

. 

Estudos regionais indicam disparidades na prevalência desta testagem, tendo sido observada 

uma cobertura de 7,6% em municípios da Região Norte-Nordeste em 2002
3
 e de 90,2% em 

Porto Alegre em 2000-2001
9
.   

Estudos que investigaram os fatores de risco para a não realização do exame anti-HIV 

durante o pré-natal no Brasil indicaram os fatores: idade inferior a 18 anos, baixa 

escolaridade, desconhecimento prévio sobre a prevenção da transmissão vertical, interação 

entre raça não branca e desconhecimento prévio sobre o teste anti-HIV, ser solteira, possuir 

vida sexual ativa durante a gravidez, baixo número de consultas pré-natais e realização da 

última consulta de pré-natal no 2º trimestre.
8,9,16

  

Já para o não recebimento do resultado do exame anti-HIV no pré-natal, os fatores de 

risco encontrados em estudos brasileiros foram possuir idade inferior a 35 anos, cor não 

branca, baixa escolaridade, residir fora da região metropolitana ou em município pequeno, 

residir na Região Norte ou Nordeste brasileiras, realizar o exame no terceiro trimestre e 

ausência de aconselhamento.
7,13,14

 Diante da cobertura ainda insuficiente de testagem anti-

HIV no pré-natal,
14

  a investigação dos fatores associados ao desconhecimento do status 

sorológico de HIV na internação para o parto torna-se imprescindível. Assim, a compreensão 

acerca dos entraves ao conhecimento do diagnóstico de HIV do pré-natal poderá contribuir 

para uma melhor intervenção do governo, através de seus programas, para a prevenção da 

transmissão vertical do vírus, gerando um maior ganho para a saúde e bem-estar do binômio 

mãe-filho. 

                                                 
a Ministério da Saúde. Pré-Natal e Puerpério: Atenção Qualificada e Humanizada. Manual 

Técnico. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 

b
  Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e 

Aids. Protocolo para a prevenção de transmissão vertical de HIV e sífilis - Manual de 

Bolso/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST e 

Aids. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 



27 

 

O objetivo deste estudo foi analisar os fatores associados ao desconhecimento do 

status sorológico de HIV do pré-natal entre puérperas que realizaram pré-natal, internadas em 

alojamento conjunto submetidas ao teste rápido anti-HIV nos Hospitais Amigos da Criança
11

 

do Sistema de Gestação de Alto Risco no município do Rio de Janeiro em 2006. 

 

4.5. METODOLOGIA 

Trata-se de estudo transversal, que faz parte do projeto de pesquisa “Gênero, Poder e 

Cidadania: a mulher é sujeito no processo decisório da amamentação ao nascimento quando o 

status de HIV é ignorado pelo serviço?”, aprovado pelos Comitês de Ética da Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (parecer 82A de 31/7/2006) e do Instituto Fernandes 

Figueira/FIOCRUZ (FR-89369 de 12/07/2006). A população de estudo original foi composta 

por todas as 955 mulheres que realizaram o teste rápido anti-HIV por ocasião do parto, 

internadas em regime de alojamento conjunto, no período de 11 de setembro a 11 de 

dezembro de 2006 nos cinco Hospitais Amigos da Criança
11

 pertencentes ao Sistema de 

Gestação de Alto Risco do Município do Rio de Janeiro. Os dados foram obtidos através de 

entrevista às mães no puerpério imediato mediante assinatura de termo de consentimento livre 

e esclarecido
6
. 

Como o presente estudo visa investigar os fatores associados ao status sorológico 

ignorado de HIV do pré-natal, da pesquisa original foram excluídas as 82 mães que não 

realizaram qualquer consulta de pré-natal (8,6% das 955 mães entrevistadas), restando 873 

mães para a análise.  

A entrada de dados foi realizada por meio do programa Epi-Info® e  a análise por 

meio do programa SPSS16
®
. 

O desconhecimento (sim vs. não) do status sorológico de HIV no pré-natal é a variável 

desfecho deste estudo. A Figura 1 elucida as variáveis pesquisadas, dentro de um modelo 

teórico hierarquizado de determinação
17

 desse desfecho.  Entre as variáveis de exposição, 

foram consideradas distais as variáveis sócio-demográficas e reprodutivas maternas: idade, 

cor, escolaridade, trabalho, renda, presença de companheiro, paridade e as variáveis 

familiares: número de bens e renda per capita. As variáveis de exposição consideradas 

proximais foram características da gestação e de assistência pré-natal: gravidez planejada, 

trimestre de início do pré-natal e número de consultas pré-natais. 

Primeiramente foi desenvolvida uma análise univariada para conhecimento do perfil 

das mães. Em seguida foi realizada uma análise bivariada entre cada variável de exposição, 

expressa de forma dicotômica, e o desfecho, o desconhecimento do status sorológico de HIV 
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do pré-natal. Foram também realizados testes de hipóteses de qui-quadrado e obtidas razões 

de prevalência (RP) brutas com seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%). As 

variáveis de exposição que, na análise bivariada, mostraram-se associadas com o desfecho 

com nível de significância de até 20% no teste de qui-quadrado (p-valor ≤ 0,20) foram 

selecionadas para a análise multivariada.  

Razões de prevalência ajustadas foram obtidas por modelo de regressão de Poisson 

com variância robusta, pois o desfecho apresentou uma prevalência elevada.
4
 A inclusão das 

variáveis no modelo seguiu uma abordagem hierarquizada,
17

  sendo incluídas primeiramente 

as variáveis distais. Aquelas que, nesse momento, atingiram um nível de significância de até 

5% (p-valor ≤ 0,05) permaneceram no modelo. Posteriormente, foram adicionadas as 

variáveis proximais, permanecendo no modelo final aquelas variáveis proximais com um 

nível de significância de até 5% (p-valor ≤ 0,05), assim como as variáveis distais selecionadas 

no momento anterior.  

 

4.6. RESULTADOS 

Da população do estudo formada por 873 mulheres, apenas 592 (67,8%) receberam o 

resultado de algum exame anti-HIV no pré-natal. Tinham status ignorado de HIV 281 mães 

(32,2%), por não terem realizado o exame (129 mães) ou por não terem recebido o resultado 

deste exame, apesar de o haverem realizado (152 mães).  

 Quanto às características das 873 mães, 27,0% eram adolescentes, 72,2% declararam-

se de cor não branca e 41,1% não haviam completado o ensino fundamental. A maioria não 

exercia trabalho remunerado (52,0%) e 62,9% das mães tinham uma renda menor que um 

salário mínimo vigente na época (R$350,00). Tinham companheiro 88,8% das mães e 41,7% 

eram primíparas. Dispunham de 0 a 3 bens no domicílio 37,0% das mães, tendo 83,4% das 

mães uma renda familiar per capita inferior ou igual a um salário mínimo. A maior parte das 

mães não teve uma gravidez planejada (66,9%) e iniciou o pré-natal no primeiro ou segundo 

trimestre da gravidez (87,8%). Realizaram 6 ou mais consultas de pré-natal 66,8% das mães.  

Na análise bivariada as variáveis distais cor, escolaridade, trabalho, renda materna, 

presença de companheiro, paridade, número de bens da família e renda per capita mostraram-

se associados ao desfecho com nível de significância de 20%, bem como as variáveis 

proximais: gravidez planejada, número de consultas de pré-natal e trimestre de início de pré-

natal (Tabela 1).   
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 Na análise multivariada mostraram-se fatores de risco para o desfecho a baixa 

escolaridade e a baixa renda maternas, o baixo número de bens da família, o início do pré-

natal tardio e o baixo número de consultas de pré-natal (Tabela 2). 

 

4.7. DISCUSSÃO 

Apesar do exame anti-HIV estar disponível nos serviços pré-natais do município do 

Rio de Janeiro desde 1996
c
, apenas 2/3 das mulheres deste estudo fizeram este exame e 

receberam o seu resultado no período.  Isto reflete uma deficiência da assistência do pré-natal, 

pois em 2006, época de realização da pesquisa, o Ministério da Saúde já preconizava que pelo 

menos um exame anti-HIV fosse realizado neste período, e que seu resultado fosse 

disponibilizado às gestantes mediante aconselhamento
a
.  

Algumas limitações do nosso estudo devem ser consideradas, como um potencial viés 

de memória quanto à realização do exame anti-HIV na gestação e ao período de sua 

realização, uma vez que estes dados foram obtidos por meio de entrevista às mães no 

puerpério imediato. Uma limitação à validade externa dos nossos resultados deve-se ao fato 

da população de estudo ter se restringido às puérperas submetidas ao teste rápido anti-HIV 

por ocasião do parto, que corresponderam a 28,5% da clientela internada em alojamento 

conjunto no período da pesquisa.
6
 No entanto, para a presente investigação foram analisadas 

apenas as mães que tinham realizado ao menos uma consulta de pré-natal, para as quais 

poderia ter sido oferecido e realizado o exame anti-HIV com resultado disponível 

oportunamente na gestação. Caso as mães que não realizaram pré-natal tivessem sido 

incluídas na análise, o cenário encontrado seria ainda mais grave, passando de 32% para 38% 

de desconhecimento do status sorológico da gestação.  

 O fator mais importante para o desconhecimento do status sorológico de HIV do pré-

natal foi o baixo número de consultas pré-natais, que gerou um aumento da prevalência do 

desfecho em 66%. Em estudo realizado por Rosa et al
9
 (2006) em Porto Alegre, as mães que 

realizam menos de seis consultas pré-natais apresentaram uma prevalência do desfecho 2,7 

vezes maior. Veloso et al
16

 (2008), em estudo realizado em 12 cidades brasileiras, observaram 

                                                 
c
 Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Transmissão Vertical do HIV. Município 

do Rio de Janeiro-2005. S/SUBASS/SVS/CDT/GDT, dez. 2006.   

a
 Ministério da Saúde. Pré-Natal e Puerpério: Atenção Qualificada e Humanizada. Manual 

Técnico. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 
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que a realização de apenas uma ou duas consultas pré-natais dobrou a prevalência do 

desfecho.  

O segundo fator mais importante para o desconhecimento do status sorológico de HIV 

na gestação foi ter iniciado o pré-natal tardiamente, no terceiro trimestre, aumentando a 

prevalência do desfecho em 53%. Ramos et al (2009)
7
, em Recife, também verificaram que 

iniciar o pré-natal no terceiro trimestre de gestação é um importante fator de risco (OR=11,6; 

IC95%: 4,07-33,5) que contribui para o desconhecimento do status sorológico de HIV no pré-

natal.  

 Em nossa pesquisa não só a precária assistência pré-natal, mas também o baixo nível 

sócio-econômico foi um fator de risco para o desfecho. O ganho materno inferior a um salário 

mínimo aumentou a prevalência do desfecho em 44%, e possuir até 3 bens duráveis no 

domicílio em 23%. Em estudo nacional conduzido para investigar oportunidades perdidas 

para a prevenção da sífilis congênita e da transmissão vertical do HIV foi encontrado um 

efeito dose resposta: quanto mais baixa a renda familiar, maior era a chance da mulher não 

possuir sorologia para estes dois exames.
8
 Santos et al

12
 (2010) em pesquisa de avaliação do 

programa de controle da transmissão vertical do HIV em maternidades do Projeto Nascer 

verificou que as parturientes que relataram uma renda média per capita superior a R$400,00 

apresentaram uma chance três vezes maior de terem sido testadas durante o pré-natal. 

 Também a baixa escolaridade das mulheres pesquisadas esteve associada a uma maior 

prevalência do desfecho. Esse resultado se mostrou consistente ao encontrado no estudo de 

base populacional de Veloso et al
16

, 2008, no estudo realizado em Recife no Hospital 

Agamenon Magalhães (Ramos et al
7
, 2009), no Estudo-Sentinela Parturiente conduzido nos 

anos de 2002 (Souza Júnior et al
13

, 2004) e de 2006 (Szwarcwald et al
14

, 2008), no estudo 

multicêntrico de Rodrigues et al
8
 (2008) e também na pesquisa realizada em maternidades do 

Projeto Nascer (Santos et al
12

, 2010).  

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde é a equidade, ou seja, a prioridade na 

oferta de ações e serviços aos segmentos populacionais que enfrentam maiores riscos de 

adoecer ou morrer em decorrência da distribuição desigual de renda, bens e serviços.
15

 

Portanto, a clientela que deveria ser cuidada com mais atenção é justamente a que vem tendo 

menos acesso à sorologia de HIV na gestação.  

Os fatores que mais contribuíram para o desconhecimento do status sorológico de HIV 

do pré-natal foram a realização de um número insuficiente de consultas pré-natais e o início 

tardio do pré-natal.  
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Há, portanto, a necessidade do aprimoramento de políticas públicas para a redução das 

desigualdades sociais e de políticas de saúde voltadas para a captação precoce das gestantes 

para o pré-natal e de assistência humanizada com vistas à fixação desta clientela no pré-natal. 

Recomenda-se, também, que seja estendida a cobertura da testagem anti-HIV no pré-natal, 

com a entrega dos resultados em tempo hábil, para que a parturiente chegue ao hospital com 

status de HIV conhecido. Preferencialmente, a realização do exame anti-HIV deve ser 

solicitada na primeira consulta de pré-natal e este status sorológico deve ser confirmado no 

início do último trimestre de gestação.
b
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4.10. Tabela 1. Prevalência e Razão de Prevalência bruta (RP bruta) do desconhecimento do 

status sorológico de HIV do pré-natal segundo características maternas, da família, e de 

assistência pré-natal (PN), Município do Rio de Janeiro, 2006. 

        Variáveis 
Frequência Prevalência RP 

bruta 
IC 95% 

p-

valor N %  (%) 

Idade        

Adulta  637 73,0 31,4 1   

Adolescente  236 27,0 34,3 1,093 0,88-1,35 0,411 

Cor       

Branca 243 27,8 28,0 1   

Não branca 630 72,2 33,8 1,21 0,96-1,52 0,099 

Escolaridade       

Ensino Médio incompleto 359 41,1 42,1 1,66 1,37-2,95 0,000 

≥ Ensino Médio completo   514 58,9 25,3 1   

Trabalho materno       

Não 454 52,0 35,7 1   

Sim 419 48,0 28,4 0,80 0,65-0,97 0,021 

Renda materna       

≥ 1 salário mínimo 324 37,1 22,8 1   

 1 salário mínimo 549 62,9 37,7 1,65 1,31-2,07 0,000 

Companheiro       

Tem companheiro 775 88,8 31,2 1   

Não tem companheiro 98 11,2 39,8 1,27 0,98-1,66 0,087 

Paridade       

Primípara 362 41,7 27,3 1   

Multípara 506 58,3 35,0 1,28 1,04-1,57 0,017 

Número de bens       

4 a 5 548 63,0 27,6 1   

Até 3  322 37,0 40,1 1,45 1,20-1,76 0,000 

Renda per capita       

> 1 salário mínimo 134 16,6 17,2 1   

 1 salário mínimo 675 83,4 35,0 2,04 1,39-3,00 0,000 

Gravidez planejada       

Sim 289 33,1 26,6 1   

Não 584 66,9 34,9 1,31 1,05-1,64 0,014 

Trimestre início do PN       

1º e 2º trimestre 763 87,8 28,0 1   

3º trimestre 106 12,2 62,3 2,22 1,84-2,68 0,000 

Nº de Consultas de PN       

6 a 23 577 66,8 23,4 1   

0 a 5 287 33,2 49,1 2,10 1,74-2,54 0,000 
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4.11. Tabela 2 – Razão de Prevalência (RP) bruta e ajustada do desconhecimento do status 

sorológico de HIV do pré-natal segundo características maternas, da família e de assistência 

pré-natal (PN), Município do Rio de Janeiro, 2006.  

Variáveis RP bruta RP ajustada IC95% p-valor 

Escolaridade materna     

≥ Ensino Médio completo  1 1   

Ensino Médio incompleto  1,66 1,34 1,10-1,64 0,004 

Renda materna     

≥ 1 salário mínimo 1 1   

 1 salário mínimo 1,65 1,44 1,15-1,81 0,002 

Número de bens     

4 a 5 1 1   

Até 3 1,45 1,23 1,01-1,49 0,037 

Trimestre do início do PN      

1º e 2º trimestre 1 1   

3º trimestre 2,22 1,53 1,22-1,90 0,000 

Número de consultas de PN     

6 a 23 1 1   

0 a 5 2,10 1,66 1,33-2,08 0,000 

n = 859 
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5. CONCLUSÕES 

 

Apesar do Ministério de Saúde (2005) preconizar a realização de uma assistência pré-

natal qualificada e humanizada a todas as gestantes, verificou-se que 8,6% das puérperas 

submetidas ao teste rápido anti-HIV não receberam assistência pré-natal, indicando uma falha 

na captação destas gestantes. É preconizada, também, a realização de um mínimo de seis 

consultas pré-natais durante a gestação, no entanto, quase um terço das gestantes realizou um 

número insuficiente de consultas pré-natais, denotando também uma falha neste cuidado.  

Durante este período devem ser realizados exames complementares, entre eles o exame anti-

HIV, com aconselhamento pré e pós-teste, para o cuidado materno e a prevenção da 

transmissão vertical. No entanto, 32,2% das puérperas possuíam status sorológico de HIV 

ignorado do pré-natal, pela falta de realização deste exame, ou pelo não recebimento de seu 

resultado em tempo oportuno. A não realização deste exame no pré-natal esteve relacionado a 

fatores socioeconômicos como a baixa escolaridade (menor que 8 anos de estudo), baixa 

renda materna (menor que um salário mínimo, vigente naquela época) e baixo número de bens 

na residência da mãe.  

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde é a equidade, ou seja, a prioridade na 

oferta de ações e serviços aos segmentos populacionais que enfrentam maiores riscos de 

adoecer ou morrer em decorrência da distribuição desigual de renda, bens e serviços 

(Vasconcelos & Pasche, 2006). Portanto, a clientela que deveria ser cuidada com mais 

atenção é justamente a que vem tendo menos acesso à sorologia de HIV na gestação.  

Os fatores que mais aumentaram o desfecho foram a realização de um número 

insuficiente de consultas pré-natais e o início tardio do pré-natal.  

Há, portanto, a necessidade de políticas voltadas para a captação precoce das gestantes 

para o pré-natal e de assistência humanizada com vistas à fixação desta clientela no pré-natal.   

Recomenda-se, também, que seja estendida a cobertura da testagem anti-HIV no pré-natal, 

com a entrega dos resultados em tempo hábil, para que a parturiente chegue ao hospital com 

status de HIV conhecido. 
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ANEXO 3 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezada 
___________________________________________________________________ 

 
você está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa: “Gênero, Poder e Cidadania: 

a mulher é sujeito no processo decisório da amamentação ao nascimento quando o status 

de HIV é ignorado pelo serviço?”, de responsabilidade da pesquisadora Maria Inês Couto de 

Oliveira, da Universidade Federal Fluminense.  

 O estudo pretende entender como as mulheres vêem o atendimento dos hospitais 

em relação à amamentação, quando ainda não saiu o resultado do teste HIV na hora do 

parto.  

 Queríamos pedir o seu consentimento para fazer uma entrevista, quando serão feitas 

perguntas sobre você, sobre a gravidez, sobre seus exames de HIV, sobre o parto e sobre  

a amamentação. Suas respostas serão anotadas num papel pelo entrevistador. 

 Suas respostas serão confidenciais, e o seu nome não será divulgado em qualquer 

hipótese. Os resultados do estudo serão apresentados em conjunto, em eventos ou 

publicações científicas, não sendo possível identificar as pessoas que participaram da 

pesquisa.  

 Você tem direito de pedir outros esclarecimentos sobre a pesquisa e pode se recusar 

a participar, ou parar de participar dela a qualquer momento, sem que isto prejudique você 

em nada.  

Eu, ____________________________________________________________________, 

RG no ________________________________, declaro ter sido informada e concordo em participar, como 

voluntária, desta pesquisa. 

Representante legal, em caso de mãe adolescente (menor de 18 anos) não emancipada  

_______________________________________________ RG no ___________________. 

 

Assinatura da paciente ou seu responsável legal 

 
Rio de Janeiro, _______ / _______ / _______ . 

__________________________________________________________________________ 
Em caso de dúvida, entrar  em contato com Maria Inês Couto de Oliveira, telefone 2629-9342. 
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