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OBJETIVOS:  Analisar os fatores associados ao não recebimento de aconselhamento por ocasião 
da realização do teste rápido anti-HIV. MÉTODO:  Estudo transversal realizado com 955 
parturientes submetidas ao teste rápido anti-HIV internadas em alojamento conjunto em 2006 em 
cinco Hospitais Amigos da Criança no município do Rio de Janeiro. Foram aplicados questionários 
semi-estruturados às mães e obtidos dados do laboratório e do prontuário. Para observação das 
variáveis associadas ao não recebimento de aconselhamento foi utilizada a regressão binomial. 
RESULTADOS: Apenas 26,9% das mulheres entrevistadas foram aconselhadas. Mostraram-se 
como fatores associados ao não aconselhamento: escolaridade inferior ao ensino fundamental 
(RP=1,35; IC95%: 1,13-1,61) e hospitais com menor freqüência de realização do teste-rápido anti-
HIV (RP=1,64; IC95%: 1,38-1,95). CONCLUSÕES: O aconselhamento esteve pouco presente, 
tendo sido mais praticado no hospital onde mais da metade da clientela foi submetida ao teste 
rápido anti-HIV e entre as mulheres maior nível de escolaridade. 
DESCRITORES: Aconselhamento, Sorodiagnóstico da AIDS, Direitos da Mulher. 
 
ABSTRACT 
OBJECTIVE: To assess factors associated to not receiving counseling for the HIV rapid test. 
METHOD:  A cross-sectional study was conducted with 955 rooming-in parturients submitted to 
HIV rapid test in five Baby-Friendly Hospitals in Rio de Janeiro City, 2006. Semi-standardized 
questionnaires were applied to the mothers. Data were also obtained from laboratory and health 
archives. Binomial regression was performed in order to observe the variables associated with non 
counseling. RESULTS: Only 26.9% of the mothers were counseled. Factors associated with not 
receiving counseling for the HIV rapid test were: low level of education (PR=1.35; 95%CI: 1.13-
1.61) and hospitals with a lower frequency of HIV rapid tests (PR=1.64; 95%CI: 1.38-1.95). 
CONCLUSION: Counseling was seldom practiced, being more practiced in the hospital where 
more than half of the parturients were submitted to HIV rapid test and among women with higher 
level of education.  
DESCRIPTORS: Counseling, AIDS Serodiagnosis and Women´s Rights. 
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1.0- INTRODUÇÃO :  
 

1.1 AIDS E TRANSMISSÃO VERTICAL NO BRASIL 
 
A AIDS (SIDA-Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é uma doença que se manifesta 

após a infecção do organismo humano pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). O HIV 
destrói os linfócitos, tornando a pessoa vulnerável a outras infecções e doenças oportunistas. O HIV 
pode ser transmitido através do sexo vaginal sem preservativo, do sexo anal sem preservativo, do 
sexo oral sem preservativo, pelo compartilhamento da mesma seringa ou agulha por mais de uma 
pessoa, através de instrumentos perfurantes não esterilizados, de transfusão de sangue contaminado, 
ou ainda pela contaminação do feto ou bebê pela mãe infectada durante a gravidez, parto ou 
amamentação.  

O primeiro caso de transmissão perinatal registrado no Brasil deu-se em 1985, em 3 pacientes 
no Estado de São Paulo. A maioria das crianças HIV positivas é infectada por via vertical, isto é, de 
mãe para filho (MS, 1995).  

A maior parte dos casos de transmissão vertical do HIV (cerca de 65%) ocorre durante o 
trabalho de parto e no parto propriamente dito, e os 35% restantes ocorrem intra útero, 
principalmente nas últimas semanas de gestação (Bertolli et al, 1996). Além do HIV poder ser 
transmitido da mãe para o filho durante a gestação, o trabalho de parto e o parto, ela também pode 
ocorrer pela amamentação. Uma série de fatores estão associados à maior transmissão ou 
patogênese, entre eles a doença avançada da mãe, a elevada carga viral plasmática do HIV-1, o 
modo de parto, a prematuridade, o tempo de ruptura de membranas e o aleitamento materno. O 
aleitamento materno continuado representa um risco adicional de transmissão de 7% a 22% (Dunn 
et al, 1992). 

No Brasil, a estimativa era de 28 homens HIV positivos para 1 mulher em 1985. Esse risco 
vem aumentando para as mulheres, em 2002 essa relação foi de 1,8 homens para 1 mulher (MS, 
2002). O aumento da transmissão vertical é conseqüência direta do crescimento da população 
feminina infectada (MS, 2000).  

Em 2006, o coeficiente de gestantes infectadas pelo HIV no Rio de Janeiro foi de 2,4 para 
cada 1000 nascidos vivos. No Brasil, a faixa etária mais atingida entre mulheres foi a de 20 a 39 
anos (85,7%), e a faixa de escolaridade, de 4 a 7 anos (37,6%) em 2006 (MS, 2007). De acordo com 
os estudos sentinelas, neste mesmo ano, a prevalência da infecção por HIV em gestantes foi de 
0,6% (MS, 2006).  

A adoção da terapia anti-retroviral, de medidas profiláticas e a prática da distribuição 
universal e gratuita dessas medicações no Brasil pelo Ministério da Saúde culminaram na 
diminuição do índice de mortalidade, redução da transmissão vertical e aumento da sobrevida (MS, 
2000). 

A possibilidade de reduzir a transmissão vertical (TV) por meio de intervenções realizadas no 
pré-natal, no trabalho de parto, no parto propriamente dito e nas primeiras semanas de vida levou o 
Ministério da Saúde a adotar uma política de incentivo à realização de testes anti-HIV por todas as 
gestantes. Foi disponibilizado acesso gratuito aos medicamentos anti-retrovirais para mulheres HIV 
positivas e seus recém-nascidos. Apesar desse esforço, ainda não foi alcançada uma cobertura 
adequada de gestantes submetidas ao teste anti-HIV (AIDS - Boletim Epidemiológico, 2005). Um 
estudo sentinela para parturientes realizado no Brasil estimou a cobertura efetiva de sorologia para 
HIV na gestação em 63% (Swarcwald, 2006).  
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Intervenções preventivas para transmissão materno infantil do HIV, tais como: o uso de anti-
retrovirais combinados promovendo a queda da carga viral materna, cirurgia cesariana eletiva, o uso 
de quimioprofilaxia com o AZT na parturiente e no recém-nascido, e a orientação à não-
amamentação estão disponíveis nas maternidades brasileiras de referência, que compõem o Sistema 
de Gestação de Alto Risco (MS, 2002; 2004).  

As dificuldades da rede em prover diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV, a cobertura 
insuficiente de mulheres testadas no pré-natal, e a qualidade do pré-natal e da assistência ao parto 
ainda aquém do desejável resultaram na administração de zidovudina injetável em menos de 60% 
dos partos do total de mulheres infectadas estimadas/ano pelo Ministério da Saúde (MS, 2006). 
 
1.2 ASPECTOS ÉTICOS DURANTE A TESTAGEM ANTI-HIV NO CICLO GRAVÍDICO-
PUERPERAL 
 

O Ministério da Saúde editou a Portaria n. 675/GM de 30 de março de 2006, aprovando a 
Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, consolidando, num documento único, os direitos e 
deveres do exercício da cidadania na saúde em todo o Brasil. Essa portaria reafirmou que é direito 
do usuário o consentimento ou a recusa de forma livre, voluntária e esclarecida, depois de adequada 
informação, a quaisquer procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, salvo se isso 
acarretar risco à saúde pública (Ribeiro, 2006). 

A palavra ética tem como significado primordial o de abrigo, com sentido de proteção. 
Refere-se sempre aos seres vivos, os quais se relacionam e agem uns sobre os outros. A proteção 
visa dar aos indivíduos as condições necessárias para adquirir a competência da autonomia e poder 
exercê-la (Schramm e Kottow, 2001).  

Os primeiros códigos de ética médica já incluíam os princípios que fundamentam o exercício 
da Medicina e norteiam todas as decisões médicas. São eles: beneficência, não-maleficência, 
autonomia e justiça. O princípio de beneficência significa fazer o bem, ponderando a relação risco e 
benefício, curando quando for possível e aliviando a dor e o sofrimento quando a cura não é 
possível, inclui todas as formas de ação que tenham o propósito de beneficiar outras pessoas 
(Castilho e Kalil, 2005). O segundo princípio, não-maleficência, diz respeito à prevenção do dano. 
A autonomia diz respeito à liberdade das pessoas de decidir sobre o que consideram o melhor para 
si, e ainda que cada indivíduo deve ser respeitado e informado corretamente, para que possa decidir 
sobre o que é de seu interesse. O princípio da justiça fala sobre o acesso a um sistema legal que 
proteja os direitos individuais dos pacientes como cidadãos e que os defenda em sua vulnerabilidade 
com equidade. (Brandt, 2007; Castilho e Kalil, 2005).      

Segundo Dallari, a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade 
de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está 
marginalizado e excluído da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do 
grupo social (Dallari, 1998).  

O trabalho de parto, assim como todas as situações de atenção à saúde, deve ser abordado com 
ética profissional, com a adequada identificação da equipe de saúde e o respeito à intimidade e à 
privacidade da parturiente (MS, 2001).   

Segundo o Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN) as unidades de 
saúde devem receber com dignidade a mulher, seus familiares e o recém-nascido. Isto requer uma 
atitude ética e solidária por parte dos profissionais, organização da instituição de modo a criar um 

2 



 
 

ambiente acolhedor e adotar condutas hospitalares que rompam com o tradicional isolamento 
imposto à mulher (Serruya, Lago e Cecatti, 2004a).  
 
1.3 ACONSELHAMENTO NA TESTAGEM ANTI-HIV DURANTE O P RÉ-NATAL  
 

O Manual de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis ressalta a importância do 
aconselhamento pré e pós-teste anti-HIV. Aborda alguns aspectos éticos que precisam ser 
respeitados a fim de garantir o melhor atendimento à gestante durante este processo. Dentre eles, 
apresentar-se e buscar a construção de vínculo com o cliente; reafirmar o caráter confidencial e o 
sigilo das informações; trocar informações sobre o significado dos possíveis resultados do teste 
anti-HIV e o impacto na vida de cada usuário; explicar inclusive, os benefícios do diagnóstico 
precoce na gravidez, tanto para o controle da infecção materna, quanto para prevenção da 
transmissão vertical; oferecer o teste anti-HIV e solicitá-lo, com o consentimento do usuário. Estes 
princípios devem ser respeitados no aconselhamento (MS, 2006).  

Atualmente, o aconselhamento é uma das prioridades do Programa Nacional de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis e AIDS (PN-DST/AIDS), que tem como meta a incorporação dessa 
prática nas atividades assistenciais já existentes nos serviços de saúde (MS, 2006). O 
aconselhamento pauta-se na escuta ativa, por meio do contato direto, em que o profissional busca 
promover ou estabelecer uma relação de confiança, oferecendo estratégias que facilitem o 
reconhecimento do usuário como sujeito de sua própria condição de saúde (MS, 2006). 

O Ministério da Saúde tem realizado campanhas nacionais e regionais dirigidas às gestantes e 
profissionais de saúde, e treinamento de profissionais envolvidos na assistência materno-infantil 
sobre aconselhamento para realização de teste anti-HIV (MS, 2000). Este treinamento vem sendo 
realizado, pois o Ministério da Saúde reconhece que os programas de pré-natal, de um modo geral, 
não se mostram habilitados a oferecer o teste dentro das prerrogativas éticas preconizadas pela 
Coordenação Nacional de DST e AIDS (MS, 1999). Ele recomenda, no mínimo, 06 (seis) consultas 
de acompanhamento pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no 
segundo e três no terceiro trimestre da gestação (MS 2000a) e vem somando esforços para garantir a 
cobertura do pré-natal e de seus exames. Porém, segundo De Souza Junior (2004), apenas 27% das 
gestantes tem estas condições atendidas: início do pré-natal no primeiro trimestre, seis ou mais 
consultas de pré-natal, pedido de teste de HIV e conhecimento do resultado do teste antes do parto. 

O Plano Operacional para Redução da Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis possui como 
metas específicas aumentar até dezembro de 2011 o percentual de parturientes que relatam terem 
sido testadas para o HIV no pré-natal e terem conhecimento do resultado do exame antes do parto. 
Esta proporção atualmente é de 52% (MS, 2007). 

 
1.4 ACONSELHAMENTO E TESTE RÁPIDO ANTI-HIV POR OCAS IÃO DO PARTO 

 
Em 2002 o Projeto Nascer foi lançado pelo Ministro da Saúde com o objetivo de evitar ao 

máximo a transmissão da AIDS e da sífilis da mãe para o filho durante a gestação. O projeto atua 
em 450 maternidades do Sistema Único de Saúde, em municípios considerados prioritários e que 
atendam a mais de 500 partos por ano. Este projeto amplia a cobertura do Programa de 
Humanização do Pré-natal e Nascimento, garantindo a realização do teste rápido anti-HIV e o teste 
para detecção de sífilis em mulheres que não fizeram os exames no pré-natal da rede do Sistema 
Único de Saúde, além da capacitação de equipes em aconselhamento (MS, 2002). 
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As ações de testagem anti-HIV com aconselhamento pré e pós-teste, no contexto das 
maternidades, dentro do espírito de resgate das oportunidades perdidas, visam: 

• reduzir a transmissão vertical do HIV; 
• oferecer às mulheres a chance de tratamento de sua infecção; 
• possibilitar o entendimento do significado dos resultados da testagem anti-HIV nessas 
condições;  
• preservar a relação de confiança entre a parturiente e a equipe de trabalho 

O projeto Nascer ressalta que em todo o processo de aconselhamento a equipe deve estar 
atenta para: 

• oferecer a cada momento do processo de parto e puerpério, informações precisas e 
pertinentes à paciente; 
• avaliar as condições emocionais e a capacidade de entendimento da parturiente; 
• avaliar o tempo hábil para realização do aconselhamento e das condutas; 
• abordar a mulher com isenção de julgamentos; 
• evitar atitudes coercitivas (não impor decisões); 
• utilizar linguagem mais simples e clara possíveis para garantir a compreensão das 
informações; 
• garantir e informar a confidencialidade / sigilo das informações compartilhadas. 

Este projeto reforça que, ao longo do processo de aconselhamento, a entrega dos resultados 
dos testes deve ser realizada prontamente (MS, 2003). 

O Plano Operacional para Redução da Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis traça como 
meta ainda, aumentar de 52% em 2004, para 90% até dezembro de 2011 o diagnóstico da infecção 
pelo HIV e da utilização do AZT injetável durante o parto em parturientes HIV positivas e enumera 
como algumas de suas atividades (MS, 2007): 

• implantar e disponibilizar o teste rápido para diagnóstico do HIV e sífilis em locais 
previamente pactuados com as secretarias estaduais e municipais de saúde; 
• viabilizar o acesso aos exames laboratoriais para o diagnóstico de HIV e sífilis; 
• estimar as necessidades locais de teste rápido anti-HIV, dentre outras. 

 Os testes rápidos anti-HIV foram inicialmente desenvolvidos no final da década de 80. 
Ganharam maior popularidade a partir do começo dos anos 90 (MS, 2006) passando a ser utilizados 
no Brasil, com fins de diagnóstico da infecção pelo HIV, a partir da publicação da Portaria do 
Ministério da Saúde de nº 34/SVS de 28/07/2005, que regulamentou seu uso após um estudo 
realizado no Brasil (Ferreira, 2005). 

Geralmente os testes rápidos apresentam metodologia simples, utilizando antígenos virais 
fixados em um suporte sólido e são acondicionados em embalagens individualizadas, permitindo a 
testagem individual das amostras (De Carvalho et al, 2004). Apresentam sensibilidade de 100,0% e 
especificidade de 99,5% (Duarte et al, 2001), similares aos ELISA (EIA) e Western Blot (WB) 
(Ferreira, 2005). 

Os testes rápidos são indicados, primariamente, em situações que requerem intervenções 
profiláticas de emergência específicas, tais como a prevenção da transmissão vertical do HIV. As 
testagens deverão ser realizadas por profissionais de saúde devidamente capacitados segundo o 
programa de treinamento do Ministério da Saúde. O resultado do teste rápido é produzido em, no 
máximo, 30 minutos, a sua utilização permite que, em um mesmo período, o paciente receba o 
aconselhamento pré-teste, tenha o seu teste realizado e tome conhecimento do resultado com 

4 



 
 

aconselhamento pós-teste. Seja ele reagente ou não-reagente, deve ser sempre comunicado por 
profissional de saúde devidamente treinado (MS, 2006). 

O momento do parto requer particular atenção devido à fragilidade emocional e física em que 
a mulher se encontra neste período (Dias e Deslandes, 2006; Serruya, Lago e Cecatti 2004), 
reforçando a necessidade da entrega do resultado do teste anti-HIV ser acompanhada de 
aconselhamento individual pós-teste. No entanto, nem sempre o aconselhamento é praticado como 
preconizado.   

 
1.5 SITUAÇÃO DO ACONSELHAMENTO PARA TESTAGEM ANTI-H IV DURANTE O 

CICLO GRAVÍDICO-PUERPERAL NO BRASIL 
 
 Foi realizada uma revisão de literatura no Scielo e no PubMed, utilizando os seguintes 
descritores: aconselhamento e HIV; aconselhamento e teste rápido; aconselhamento e teste rápido e 
HIV; aconselhamento e teste rápido e HIV e gestante; aconselhamento e gravidez; teste rápido para 
HIV;  HIV e gravidez. Foram encontrados 15 artigos elegíveis, porém apenas 6 foram selecionados 
por abordarem a temática do aconselhamento e exame de HIV ou teste rápido anti-HIV no pré-natal 
ou no momento do parto. 

Foi encontrado um Estudo-Sentinela realizado para parturientes no Brasil que não aborda 
diretamente o tema aconselhamento, mas contempla o conhecimento do resultado do teste, que é um 
dos pontos abordados no aconselhamento pós-teste. Este estudo estimou a cobertura efetiva de 
sorologia para o HIV na gestação, considerando-se todas as etapas (pelo menos uma consulta de 
pré-natal; pedido de teste anti-HIV; e conhecimento do resultado antes do parto) em 52%. Apenas 
27% das parturientes satisfizeram a todas as recomendações do Ministério da Saúde relativas à 
detecção precoce da infecção pelo HIV (isto é, início do pré-natal no primeiro trimestre, seis ou 
mais consultas de pré-natal, pedido de teste de HIV e conhecimento do resultado do teste antes do 
parto). Estes resultados variaram de 10 a 42%, entre as regiões brasileiras (De Souza Junior, 2004).  

Um estudo realizado em Recife observou que 154 (38,5%) das 400 mulheres chegaram à 
maternidade para o parto sem o resultado do exame de HIV do pré-natal. Destas, 134 (87,0%) 
tiveram o teste rápido anti-HIV solicitado, no entanto, apenas 130 (84,5%) realizaram este teste. 
Somente 17 (13% das 130 mulheres que fizeram o teste) receberam aconselhamento para a 
realização do teste rápido. Não receberam o resultado do teste rápido anti-HIV 96,2% (125) das 130 
mulheres que colheram o exame (Morimura et al, 2006).  

Em Porto Alegre (Goldani et al, 2003), entre 2000 e 2001, dentre 1.603 mulheres testadas 
antes ou durante a gravidez, 630 (39,3%) foram aconselhadas pelo menos uma vez. Algumas foram 
testadas mais de uma vez, correspondendo a 1,3 testes por mulher. Destas 630 mulheres que 
receberam aconselhamento, 401 (63,6%) consideraram que o aconselhamento foi altamente 
esclarecedor dos benefícios do teste e 31,6% já se consideravam informadas, reportando que 
nenhuma informação adicional foi oferecida durante o aconselhamento. Não foram aconselhadas 
947 (59,1%) mulheres e 26 (1,6%) não informaram. Entre as não aconselhadas, 277 (29,2%) não 
foram informadas sobre a realização do teste e 53 (5,6%) foram informadas que o teste HIV era 
obrigatório. Foram submetidas ao teste rápido anti-HIV 48 mulheres. O estudo mostrou que baixa 
renda, início tardio do pré-natal, ter realizado o teste rápido anti-HIV durante o período perinatal no 
hospital e não ter realizado o pré-natal estiveram associados ao não aconselhamento durante a 
gestação atual. Por outro lado, primigestas foram mais aconselhadas sobre o teste anti-HIV.  
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No Estado de São Paulo foram estudadas 116 mulheres soropositivas de três cidades. 
Verificou-se que o teste anti-HIV foi oferecido no pré-natal para 82% das mulheres que não 
conheciam seu status sorológico. Destas, apenas 56% receberam explicação sobre a importância do 
teste. Uma grande parte (45%) havia descoberto sua soropositividade antes da gravidez, 38% 
descobriu seu status sorológico durante o pré-natal e 17% após o nascimento (Marques et al, 2002).  
 Um estudo conduzido em 12 cidades brasileiras mostrou que 92,5% das mulheres aceitaram 
fazer o exame anti-HIV durante a gestação, porém apenas 37,5% foram informadas de que 
poderiam aceitar ou não realizá-lo. Além disso, somente 47,4% receberam explicação sobre o 
significado do resultado do exame (Veloso et al, 2008). 
 No estado do Amazonas foi realizado um estudo para avaliar a implantação do teste rápido 
para diagnóstico do HIV na atenção básica. O aconselhamento pré e pós-teste não foi registrado por 
nenhum dos profissionais entrevistados e não foi identificado nenhum registro relacionado a 
aconselhamento. Para 75% dos usuários, o teste foi oferecido por profissionais, ocorrendo a 
testagem com o seu consentimento, mas para 22% o teste foi solicitado junto a outros exames como 
rotina, sem ser explicado a que se destinava. Foi possível verificar que 38% dos usuários não 
receberam qualquer aconselhamento para o recebimento do resultado (Okamura, 2006). 
 Existem poucos estudos que abordam o aconselhamento na realização do teste rápido anti-
HIV especificamente durante a internação para o parto. Dentre os estudos encontrados foi possível 
observar que a cobertura efetiva de sorologia para HIV na gestação ainda não é satisfatória, fazendo 
com que os testes rápidos sejam solicitados na proximidade do parto. Foi observado que na maioria 
das vezes o teste rápido anti-HIV é realizado sem aconselhamento, o resultado não é entregue para 
grande maioria das mulheres e algumas delas sequer são informadas sobre a realização do exame. 
Os fatores associados ao não aconselhamento evidenciados foram: baixa escolaridade, baixa renda, 
multiparidade, não ter realizado o pré-natal ou início tardio do pré-natal e poucas consultas de pré-
natal. 
 
1.6  INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA 

 
A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), criada pelo Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) em conjunto com a Organização Mundial da Saúde (OMS), foi implantada 
internacionalmente no início da década passada (WHO/UNICEF, 1990). O Ministério da Saúde a 
incorporou em 1992 a fim de mobilizar os hospitais-maternidade para que modificassem condutas e 
rotinas com vistas à redução dos altos índices de desmame precoce (Lamounier et al 2001). Esta 
iniciativa estabelece “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno” (Anexo 1), os quais 
sintetizam as práticas necessárias para as maternidades promoverem, protegerem e apoiarem o 
aleitamento materno.  

Atualmente existem mais de 19.000 Hospitais Amigos da Criança em todo o mundo e 329 no 
Brasil, sendo 22 na Região Norte, 148 na Região Nordeste, 38 na Região Centro-oeste, 52 na 
Região Sul e 69 na Região Sudeste (MS, 2008; UNICEF, 2008).  

O título de Hospital Amigo da Criança é um reconhecimento do padrão de qualidade destes 
hospitais na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Neles, as mães são orientadas e 
apoiadas para o sucesso da amamentação desde o pré-natal, durante o parto, até o pós-parto, 
aumentando dessa forma a prevalência de aleitamento materno ao nascimento (Murphy et al, 2001) 
e de aleitamento materno nos primeiros meses de vida (Braun et al, 2003), contribuindo para a 
redução da morbimortalidade infantil (WHO, 1998).  
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O 4º passo desta iniciativa recomenda que em pelo menos 80% dos partos normais e em pelo 
menos 50% das cesarianas as mulheres sejam ajudadas a amamentar na 1ª meia hora após o 
nascimento, de preferência na sala de parto (WHO, 1998). O Ministério da Saúde recomenda que o 
profissional de saúde não deva proibir o aleitamento materno no caso da mulher não ter sido testada 
ou do resultado do teste não estar disponível, pois a contra-indicação deve ser baseada em 
diagnóstico de HIV reagente. Não havendo este diagnóstico, o aleitamento materno deve ser 
assegurado a todas as crianças (MS, 2004).  
 
2- JUSTIFICATIVA  
 

O aconselhamento consiste em um instrumento importante que possibilita a reflexão e uma 
tomada de decisão conjunta acerca de medidas urgentes e protetoras: realização do teste rápido anti-
HIV; e no caso de resultado positivo confirmado, da quimioprofilaxia da mãe e bebê com AZT; e 
instituição da fórmula infantil. O aconselhamento não se esgota na simples oferta e consentimento 
para a testagem. Propõe-se a rever crenças, representações, condições de vulnerabilidade, aproximar 
ou reaproximar a mulher dos serviços de saúde, promovendo a construção de alternativas 
individuais e coletivas de proteção e cuidado (MS, 2003). 

Porém, os modelos desenvolvidos pelos serviços de saúde, associados muitas vezes ao 
despreparo dos seus profissionais, geram a carência de uma perspectiva de enfrentamento mais 
eficiente na abordagem das questões relativas à sexualidade, DST/HIV/AIDS, saúde reprodutiva, e 
uso de drogas. Esta lacuna traz como conseqüência dificuldades em proporcionar à clientela um 
acolhimento e aconselhamento adequado (MS, 2003). 

Durante o levantamento bibliográfico realizado, foram identificados vários artigos que 
abordam a realização do exame anti-HIV no pré-natal. Porém, foram encontrados poucos artigos 
que abordassem a realização do teste rápido anti-HIV e o recebimento de explicações acerca dele e 
de seu resultado por ocasião do parto. 

Frente à nova realidade de uma parcela significativa de mulheres serem testadas quanto ao seu 
status de HIV por ocasião do parto, torna-se relevante investigar se o processo da realização do teste 
rápido anti-HIV e a apresentação de seus resultados estão sendo feitos mediante aconselhamento em 
Hospitais Amigos da Criança, segundo as recomendações do Ministério da Saúde (2001; 2002; 
2003). Com isso, este estudo visa contribuir para valorização do aconselhamento enquanto 
instrumento de aproximação entre a equipe de saúde e a mulher, e do aconselhamento como 
instrumento de reflexão e de construção de alternativas, para valorização da mulher e de sua 
autonomia enquanto protagonista na tomada de decisão no que diz respeito à sua saúde e à do seu 
bebê.  
 
3- OBJETIVOS 
 
3.1- OBJETIVO GERAL 
 

� Verificar a realização do teste rápido anti-HIV mediante aconselhamento em Hospitais 
Amigos da Criança e identificar os fatores associados ao não recebimento de 
aconselhamento pela parturiente para a realização do teste rápido anti-HIV. 
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3.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

� Identificar se as mulheres submetidas ao teste rápido anti-HIV em Hospitais Amigos da 
Criança são informadas sobre sua realização no período de internação para o parto.  

� Identificar se as mulheres submetidas ao teste rápido anti-HIV em Hospitais Amigos da 
Criança recebem explicações sobre o porquê da realização deste teste no período de 
internação para o parto.  

� Identificar se as mulheres submetidas ao teste rápido anti-HIV em Hospitais Amigos da 
Criança recebem o seu resultado em Hospitais Amigos da Criança. 

� Analisar os fatores associados ao não recebimento de aconselhamento para a realização do 
teste rápido anti-HIV no período de internação para o parto em Hospitais Amigos da 
Criança. 

 
4- MÉTODO 
 
4.1- CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA  

Estudo integrante do projeto de pesquisa interinstitucional coordenado pelo MEB/UFF e 
financiado pelo CNPq – Edital 045/2005 – Relações de Gênero, Mulheres e Feminismos intitulado 
“Gênero, Poder e Cidadania: a mulher é sujeito no processo decisório da amamentação ao 
nascimento quando o status de HIV é ignorado pelo serviço?”. A equipe de pesquisadores foi 
constituída por professores da área quantitativa e qualitativa da UFF, UFRJ, IFF/FIOCRUZ e 
Secretaria de Estado e de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Este projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e do 
IFF/FIOCRUZ (Anexo 2).  
 A população do estudo original foi composta pelo conjunto de mulheres que realizaram teste 
rápido anti-HIV por ocasião do parto, durante um período de três meses, nos cinco Hospitais 
Amigos da Criança do Sistema de Gestação de Alto Risco, pertencentes ao Sistema Único de 
Saúde, situados no Município do Rio de Janeiro. Para isso, realizava-se um levantamento diário no 
livro do laboratório de todas as mulheres submetidas ao teste rápido. Foram excluídas as mães cujos 
bebês nasceram com APGAR de quinto minuto menor que 7 e as que não permaneceram em 
sistema de alojamento conjunto com suas mães.  

Optou-se por eleger Hospitais Amigos da Criança como cenário deste estudo, pois estes 
hospitais receberam um credenciamento relativo ao cumprimento dos 10 Passos para o Sucesso do 
Aleitamento Materno. Dentre eles destaca-se o 4º passo, cuja recomendação é: “Ajudar a mãe a 
iniciar a amamentação na primeira meia hora após o parto” (Saadeh, 1996), já que o principal 
objetivo da pesquisa que deu origem ao banco de dados foi verificar se a mulher é sujeito no 
processo decisório da amamentação ao nascimento quando o status de HIV é ignorado pelo serviço. 
Foram escolhidas unidades do Sistema de Gestação de Alto Risco por serem consideradas unidades 
de referência para o atendimento a gestantes portadoras de HIV (MS, 2006). 

Foi realizado um estudo piloto em dois hospitais que estavam em processo de tornarem-se 
Hospitais Amigos da Criança, pertencentes ao Sistema de Gestação de Alto Risco do Município do 
Rio de Janeiro, para o aprimoramento dos instrumentos de coleta de dados e definição da estratégia 
de trabalho de campo.  

Foram capacitadas 6 auxiliares de pesquisa, entre elas a autora desta dissertação, alocadas uma 
em cada Hospital Amigo da Criança, e uma suplente para eventuais substituições. Estas auxiliares 
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de pesquisa eram supervisionadas semanalmente por um membro da equipe de pesquisadores, e 
quinzenalmente pela supervisora da pesquisa.  

Os dados foram coletados em trabalho de campo conduzido entre 11 de setembro e 11 de 
dezembro de 2006. Além das entrevistas, foram utilizadas como fontes de dados o livro do 
laboratório, os livros de registro de parto, os prontuários das mães e dos bebês, os livros de 
internação do alojamento conjunto e as Declarações de Nascidos Vivos para a recuperação de dados 
sobre as perdas. Estes dados foram recuperados para comparação do perfil do grupo de mães 
elegíveis entrevistadas e não entrevistadas.  

As auxiliares de pesquisa realizavam diariamente um levantamento no laboratório de cada 
hospital de todas as parturientes submetidas ao teste rápido anti-HIV. No alojamento conjunto estes 
nomes eram confrontados com a relação das mães internadas em alojamento conjunto. Em seguida 
era verificada a elegibilidade de cada mãe, através do formulário de coleta de dados de mães 
(Anexo 3). Neste formulário eram coletados dados do prontuário das mães elegíveis à pesquisa, tais 
como o status prévio de HIV do pré-natal, a data do pedido do teste rápido e seu resultado, bem 
como a enfermaria e o leito onde as mães estavam localizadas. As auxiliares de pesquisa então 
solicitavam autorização das mães para participação na pesquisa mediante assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 4), conforme a Resolução 196, do Conselho Nacional 
de Saúde, e aplicavam os questionários semi-estruturados (Anexo 5). Caso as puérperas fossem 
menores de idade a responsável legal assinava o termo de autorização. 

 
4.2- CARACTERÍSTICAS DO ESTUDO PRESENTE 

 
O presente estudo, de delineamento transversal, investigou fatores associados ao não 

recebimento de aconselhamento por parturientes durante a realização do teste rápido anti-HIV.  
 A variável desfecho foi o não recebimento do aconselhamento por ocasião da realização do 
teste rápido anti-HIV durante a internação para o parto. Neste estudo, entende-se que as mulheres 
foram aconselhadas quando:  

1. a mulher foi informada da realização do teste rápido anti-HIV. Este dado foi obtido 
através da pergunta 45 (Anexo 5): “Depois que você entrou no hospital para ter bebê, foi 
feito o exame de sangue da AIDS?”, tendo como respostas possíveis: “Sim” (informada), 
“Não” (não informada) e “Não sei se foi o da AIDS” (não informada);  

2. a mulher recebeu explicações sobre o porquê da realização do teste rápido anti-HIV. 
Este dado foi obtido através da pergunta 46 (Anexo 5): “Explicaram por que você 
precisava fazer este exame?”; tendo como respostas possíveis: “Sim” (recebeu 
explicação), “Não” (não recebeu explicação); 

3- a mulher recebeu o resultado do teste rápido anti-HIV. Este dado foi obtido através da 
pergunta 48 (Anexo 5): “Você sabe o resultado deste exame?”, tendo como respostas 
possíveis: “Negativo”, “Positivo” (recebeu o resultado), “Não sei” (não recebeu o 
resultado). 

 Caso um destes três itens tenha sido contemplado, considerou-se uma não conformidade no 
aconselhamento. 
 As variáveis de exposição investigadas foram:  

1- características sócio-econômicas e reprodutivas maternas, como idade, cor da pele, 
escolaridade, renda, presença de companheiro e paridade;  
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2- perfil de assistência ao pré-natal: ter realizado pré-natal, trimestre de início do pré-natal, 
número de consultas pré-natais, ter realizado o exame sorológico para HIV no pré-natal, 
ter recebido o resultado do exame anti-HIV do pré-natal; 

3- perfil de assistência ao parto: hospital de realização do parto e tipo de parto. 
 O banco de dados foi criado através do programa Epi-INFO® e a análise dos dados realizada 
através do SPSS®. Inicialmente foi calculada a freqüência simples das variáveis para conhecer o 
perfil das mães, da assistência ao pré-natal e ao parto. Em seguida, foi conduzida uma análise 
bivariada, para verificação da razão de prevalência entre cada variável de exposição e o desfecho e a 
significância estatística respectiva. Para análise dos fatores associados ao desfecho, foi realizada 
regressão binomial log log complementar (McGullagh & Nelder, 1989). A modelagem foi realizada 
com as variáveis que atingiram um nível de significância de 20% e o modelo final composto pelas 
variáveis que atingiram um nível de significância menor que 5%. 
   
5- RESULTADOS 
 
 Os resultados obtidos estão expostos no artigo a seguir, que será submetido aos Cadernos de 
Saúde Pública.  
 
6- ARTIGO 
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RESUMO  
OBJETIVOS:  Analisar os fatores associados ao não recebimento de aconselhamento por ocasião 
da realização do teste rápido anti-HIV. MÉTODO:  Estudo transversal realizado com 955 
parturientes submetidas ao teste rápido anti-HIV internadas em alojamento conjunto em 2006 em 
cinco Hospitais Amigos da Criança no município do Rio de Janeiro. Foram aplicados questionários 
semi-estruturados às mães e obtidos dados do laboratório e do prontuário. Para análise das variáveis 
associadas ao não recebimento de aconselhamento foi utilizada a regressão binomial. 
RESULTADOS: Apenas 26,9% das mulheres entrevistadas foram aconselhadas. Os fatores 
associados ao não aconselhamento foram: escolaridade inferior ao ensino fundamental (RP=1,35; 
IC95%: 1,13-1,61) e hospitais com menor freqüência de realização do teste-rápido anti-HIV 
(RP=1,64; IC95%: 1,38-1,95). CONCLUSÕES: O aconselhamento esteve pouco presente, tendo 
sido mais praticado no hospital onde mais da metade da clientela foi submetida ao teste rápido anti-
HIV e entre as mulheres maior nível de escolaridade. 
DESCRITORES: Aconselhamento, Sorodiagnóstico da AIDS, Direitos da Mulher. 
 
ABSTRACT 
OBJECTIVE: To assess factors associated to not receiving counseling for the HIV rapid test. 
METHOD:  A cross-sectional study was conducted with 955 rooming-in parturients submitted to 
HIV rapid test in five Baby-Friendly Hospitals in Rio de Janeiro City, Southeast Brazil, 2006. Semi-
standardized questionnaires were applied to the mothers. Data were also obtained from laboratory 
and health archives. Binomial regression was performed in order to analyze the variables associated 
with non counseling. RESULTS: Only 26.9% of the mothers were counseled. Factors associated 
with not receiving counseling for the HIV rapid test were: low level of education (PR=1.35; 95%CI: 
1.13-1.61) and hospitals with a lower frequency of HIV rapid tests (PR=1.64; 95%CI: 1.38-1.95). 
CONCLUSION: Counseling was seldom practiced, being more practiced in the hospital where 
more than half of the parturients were submitted to the HIV rapid test and among women with 
higher level of education.  
DESCRIPTORS: Counseling, AIDS Serodiagnosis and Women´s Rights. 



 
 

INTRODUÇÃO: 
Os casos de AIDS na população feminina vêm aumentando desde 2000, acarretando em um 

incremento na transmissão vertical1. Sabe-se que cerca de 65% do risco da transmissão vertical do 
HIV  ocorre durante o trabalho de parto e no parto propriamente dito2 , sendo que o aleitamento 
materno continuado contribui com um risco adicional de 7% a 22% 3. 

O melhor momento para o diagnóstico do HIV durante o ciclo gravídico-puerperal é na 
gestação. O Ministério da Saúde preconiza o aconselhamento pré-teste e a realização de teste anti-
HIV no pré-natal, com consentimento da mulher, na primeira consulta de pré-natal e, quando 
possível, a repetição da sorologia no início do 3º trimestre, utilizando testes rápidos, se necessário4. 
Porém, ainda há mulheres que não fazem o pré-natal ou iniciam-no tardiamente, não recebendo o 
resultado antes do parto ou não levando os exames para o hospital no momento da internação para o 
parto. Um estudo sentinela para parturientes realizado no Brasil estimou a cobertura efetiva de 
sorologia para HIV na gestação em 63%5. Frente a isso, faz-se necessário que as mulheres com 
status de HIV ignorado sejam testadas por ocasião da internação hospitalar, para que possam ser 
instituídas as medidas de prevenção da transmissão vertical oportunamente, como a cirurgia 
cesariana eletiva, o uso de quimioprofilaxia com o AZT na parturiente e no recém-nascido e a 
contra-indicação ao aleitamento materno4. 

Os testes rápidos anti-HIV passaram a ser utilizados no Brasil em 20056. Possuem 
metodologia simples7 e devem ser utilizados em situações que requerem intervenções profiláticas de 
emergência específicas, tais como a prevenção da transmissão vertical do HIV, sendo seu resultado 
produzido em no máximo 30 minutos. Os testes rápidos anti-HIV devem ser realizados por 
profissionais de saúde devidamente capacitados, para que o paciente receba o aconselhamento antes 
e depois do teste, tenha o seu teste realizado e tome conhecimento do resultado ainda antes do 
parto4.  

O processo de realização do teste rápido deve ser acompanhado de aconselhamento, uma 
ferramenta que possibilita a reflexão e tomada de decisão conjunta acerca de medidas urgentes. 
Pauta-se na escuta ativa, por meio do contato direto, em que o profissional de saúde busca 
estabelecer uma relação de confiança, oferecendo estratégias que facilitem o reconhecimento do 
usuário como sujeito de sua própria condição de saúde4.  

Tem-se incorporado cada vez mais o usuário como sujeito do processo saúde doença. Isto se 
deve ao reconhecimento dos direitos do usuário em relação às suas necessidades e à crescente busca 
do resgate ao princípio da autonomia do paciente como precondição para a saúde e para a 
cidadania8. No processo saúde-doença, isto significa defender, não a autodeterminação do paciente, 
mas o fortalecimento das relações entre pacientes e profissionais de saúde no processo terapêutico9. 

Qualquer situação de cuidado à saúde deve ser abordada respeitando os princípios éticos da 
beneficência, não maleficência, autonomia e justiça10, com adequada identificação da equipe de 
saúde, e respeito à intimidade e à privacidade da parturiente11. E especialmente durante o parto, 
devido à fragilidade emocional e física em que a mulher se encontra neste período12,13.  
 Frente à nova realidade das mulheres serem testadas quanto ao seu status de HIV por 
ocasião do parto, torna-se relevante investigar se o processo da realização do teste rápido anti-HIV e 
a apresentação de seus resultados estão sendo feitas de forma ética, segundo as recomendações do 
Ministério da Saúde4.  

O presente estudo tem como objetivo verificar se a realização do teste rápido anti-HIV 
ocorre mediante aconselhamento em Hospitais Amigos da Criança e identificar os fatores 



 
 

associados ao não recebimento de aconselhamento pela parturiente para a realização do teste rápido 
anti-HIV. 
MÉTODO:  
 Estudo transversal integrante do projeto de pesquisa interinstitucional financiado pelo CNPq – 
Edital 045/2005 – Relações de Gênero, Mulheres e Feminismos, intitulado “Gênero, Poder e 
Cidadania: a mulher é sujeito no processo decisório da amamentação ao nascimento quando o status 
de HIV é ignorado pelo serviço?” A população do estudo foi composta pelo conjunto de mulheres 
que realizaram teste rápido anti-HIV por ocasião do parto, de 11 de setembro a 11 de dezembro de 
2006. Foram excluídas aquelas cujos bebês nasceram com APGAR de quinto minuto menor que 7 e 
as que não permaneceram em sistema de alojamento conjunto com seus bebês. Optou-se por eleger 
Hospitais Amigos da Criança como cenário deste estudo, pois estes hospitais receberam um 
credenciamento relativo ao cumprimento dos “10 Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno”, 
sendo o 4º passo: “Ajudar a mãe a iniciar a amamentação na primeira meia hora após o parto” 14,15. 
Foram escolhidas unidades do Sistema de Gestação de Alto Risco por serem consideradas unidades 
de referência para o atendimento a gestantes portadoras de HIV16. Questionários semi-estruturados 
foram aplicados às mães no alojamento conjunto mediante assinatura de Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde 196/9617, caso as 
puérperas fossem menores de idade a responsável legal assinava o termo de autorização. Também 
foram utilizados como fontes de dados o livro do laboratório, os livros de registro de parto, os 
prontuários das mães e dos bebês, os livros de internação do alojamento conjunto e as Declarações 
de Nascidos Vivos para a recuperação de dados sobre as perdas e recusas18. 
 A variável desfecho foi o não recebimento do aconselhamento por ocasião da realização do 
teste rápido anti-HIV durante a internação para o parto. Neste estudo, entende-se que as mulheres 
foram aconselhadas quando: 1- a mulher foi informada da realização do teste rápido anti-HIV e 2- a 
mulher recebeu explicações sobre o porquê da realização do teste rápido anti-HIV e 3- a mulher 
recebeu o resultado do teste rápido anti-HIV durante a internação. Caso um destes itens não tenha 
sido contemplado, considerou-se uma não conformidade no aconselhamento. 
 As variáveis de exposição investigadas foram: 1- características sócio-econômicas e 
reprodutivas maternas, como idade, cor da pele, escolaridade, renda materna, número de bens, ter 
companheiro e paridade; 2- perfil de assistência ao pré-natal: número de consultas pré-natais, 
trimestre de início do pré-natal, ter realizado o exame sorológico para HIV no pré-natal e 3- perfil 
de assistência ao parto: hospital de realização do parto, tipo de parto.  
 Os hospitais de realização do parto foram estratificados segundo a proporção de mulheres 
submetidas ao teste rápido anti-HIV: acima e abaixo de 50% da clientela. 
 O banco de dados foi criado através do programa Epi-INFO® e a análise dos dados realizada 
através do SPSS®. Inicialmente foi calculada a freqüência simples das variáveis para conhecer o 
perfil das mães, da assistência ao pré-natal e ao parto. Em seguida, foi conduzida uma análise 
bivariada, para verificação da razão de prevalência entre cada variável de exposição e o desfecho e a 
significância estatística respectiva. Para análise dos fatores associados ao desfecho, foi realizada 
regressão binomial19. A modelagem foi realizada com as variáveis que atingiram um nível de 
significância de 20% e o modelo final composto pelas variáveis que atingiram um nível de 
significância menor que 5%. 
RESULTADOS: 

Durante os 3 meses de realização da pesquisa, ocorreram 4895 partos nos 5 Hospitais Amigos 
da Criança do Sistema de Gestação de Alto Risco do Município do Rio de Janeiro. Foram 



 
 

submetidas ao teste rápido anti-HIV 28,5% das parturientes, com uma amplitude de 18,4% a 50,7%. 
O hospital com o maior volume de partos foi o que apresentou a menor proporção de mulheres 
submetidas ao teste rápido anti-HIV. Das 1074 mães elegíveis, foram entrevistadas 955, tendo 
havido 11,1% de perdas ou recusas18 (Tabela 1).  

Na Tabela 2 pode-se observar que 26,6% da população estudada eram adolescentes, se 
autodenominaram brancas 27,4% das mães e 56,5% tinham pelo menos o ensino fundamental 
completo. A maior parte das mães (72,4%) não tinha renda ou recebia até 1 salário mínimo e 37,5% 
das residências possuíam de 0 a 3 bens. Tinham companheiro 87,4% das mulheres e 39,3% eram 
primíparas. Na análise bivariada as variáveis sócio-demográficas e reprodutivas associadas com 
significância estatística de até 20% ao não recebimento do aconselhamento durante a realização do 
teste rápido anti-HIV nos hospitais foram: escolaridade, renda materna e número de bens no 
domicílio. 

Não realizaram o pré-natal 8,6% das mães, 35,0% iniciaram o pré-natal no 1o trimestre, 44,9% 
no 2o trimestre e 11,1% no 3o trimestre. A maioria (80,1%) das gestantes realizou 4 ou mais 
consultas de pré-natal. Fizeram o exame anti-HIV no pré-natal 77,8% das mulheres.  O hospital 
com maior freqüência de realização de teste rápido anti-HIV concentrou 41,0% das mulheres 
entrevistadas. Os partos normais representaram 67,2% do total de partos. Em relação às 
características de assistência ao pré-natal e ao parto, mostraram-se associadas ao desfecho: número 
de consultas pré-natais, trimestre de início do pré-natal, ter realizado o exame de HIV no pré-natal e 
hospital de realização do parto (Tabela 3).  

Apesar de todas as mulheres do estudo terem sido submetidas ao teste rápido anti-HIV durante 
a internação para o parto, quando questionadas se realizaram o teste, 2,5% responderam que não e 
22,5% não souberam informar se o teste havia sido realizado. Não receberam explicação sobre a 
realização do teste rápido anti-HIV no hospital 56,5% das mulheres entrevistadas e 52,9% não 
sabiam o resultado do teste. Dentre as mulheres entrevistadas, apenas 26,9% foram informadas da 
realização do teste rápido anti-HIV, receberam explicação sobre o porquê da sua realização e 
receberam o seu resultado, ou seja, 73,1% não receberam aconselhamento (Tabela 4).  
  Na análise multivariada (Tabela 5) mostraram-se como fatores de risco ao não recebimento 
de aconselhamento pela parturiente por ocasião da realização do teste rápido anti-HIV: ter 
escolaridade materna inferior ao ensino fundamental completo e parto ocorrido em hospitais com 
menor freqüência de realização de teste rápido anti-HIV. Possuir de 0 a 3 bens tendeu a aumentar a 
prevalência do não aconselhamento, ao contrário de ter realizado de 0 a 3 consultas de pré-natal, 
que tendeu a reduzir esta prevalência, porém estas associações apresentaram significância estatística 
marginal (p <0,1). O modelo apresentou uma acurácia de 73,1%.  
DISCUSSÃO: 

Apesar do Ministério da Saúde preconizar que a testagem anti-HIV seja realizada no pré-
natal 20, observamos uma alta freqüência de uso do teste rápido anti-HIV no hospital por ocasião do 
parto. O teste rápido deve ser realizado mediante aconselhamento4, mas no presente estudo um 
quarto das mulheres sequer sabia da realização deste exame e 56,5% não receberam explicação 
sobre o porquê da realização do teste rápido anti-HIV. No Amazonas, um estudo realizado em dez 
serviços de saúde verificou que para 22% das entrevistadas o teste foi solicitado junto a outros 
exames, como rotina, sem ser explicado a quê se destinava21. No presente estudo a realidade 
encontrada foi ainda mais desfavorável. Todas as parturientes deveriam ser informadas sobre a 
realização do teste, receber explicação sobre o porquê da sua realização e receber o resultado deste 
teste, pois o aconselhamento pré e pós-teste é prerrogativa fundamental para ajudar a pessoa a lidar 



 
 

com situações de stress que se apresentam diante da necessidade de realizar o teste anti-HIV por 
ocasião do parto22.  

O Ministério da Saúde preconiza que o teste rápido seja realizado por profissionais de saúde 
devidamente capacitados, para que o paciente receba o aconselhamento pré e pós-teste. O resultado 
do teste rápido é produzido em até 30 minutos, propiciando que o paciente tenha o teste realizado e 
tome conhecimento do seu resultado ainda antes do parto4. Porém, no presente estudo, no momento 
da entrevista a maioria das mães (52,9%) ainda não havia recebido este resultado. Nestes hospitais 
não foi observada uma rotina bem estabelecida para a entrega desses resultados e para o 
aconselhamento da mulher. Um estudo realizado em Recife encontrou um cenário ainda mais 
desfavorável, onde 13% das mulheres haviam recebido aconselhamento para a realização do teste 
rápido e apenas 3,8% receberam o resultado do teste rápido anti-HIV23.   

O hospital que submeteu mais de 50% da sua clientela ao teste rápido anti-HIV foi o que mais 
praticou o aconselhamento. Neste hospital 85,5% das mães não amamentaram na primeira hora de 
vida18, sugerindo que o aconselhamento não se constituía em uma forma de ouvir e orientar a 
mulher, mas de justificar a restrição à amamentação enquanto o resultado do teste não estava 
disponível. Os demais hospitais apresentaram um perfil equivalente de não aconselhamento, 
aumentando a sua prevalência em 1,6 vezes.    

O baixo número de consultas pré-natais tendeu a reduzir a prevalência de não aconselhamento 
por ocasião da realização do teste rápido anti-HIV no hospital, a ser confirmada em estudos 
posteriores. As informações sobre as consultas pré-natais da gestante em geral estão disponíveis no 
cartão de pré-natal, no prontuário, ou através da própria mãe. O profissional de saúde costuma 
identificar a mulher que não realizou o pré-natal ou a que fez poucas consultas de pré-natal como 
mais vulnerável, e desta forma oferece mais informações durante os procedimentos hospitalares, 
inclusive durante a realização do teste rápido anti-HIV.  

 Esperava-se que as mulheres em situação socialmente desfavorável recebessem maior 
atenção da equipe de saúde e conseqüentemente recebessem mais aconselhamento, porém, ter baixa 
escolaridade aumentou a prevalência de não aconselhamento, assim como o menor número de bens 
no domicílio, que apresentou tendência de associação no mesmo sentido. A informação sobre a 
baixa escolaridade da mulher, apesar de importante para propiciar uma maior atenção da equipe de 
saúde, ainda é pouco valorizada no âmbito hospitalar, além de ser de difícil acesso aos profissionais, 
por não estar presente no cartão do pré-natal. Outro fator agravante é que a baixa escolaridade da 
clientela dificulta a busca de informações sobre sua condição de saúde e sobre os procedimentos 
hospitalares realizados. Um estudo realizado em Porto Alegre sobre o pré-natal, também encontrou 
associação entre baixa escolaridade e o não recebimento do aconselhamento para realização do 
exame anti-HIV24. 

Por fim, algumas limitações deste estudo que devem ser consideradas, como o potencial viés 
de memória quanto ao recebimento de aconselhamento. O momento do parto é uma ocasião em que 
a mulher encontra-se vulnerável, e é submetida a uma série de procedimentos e informações, que 
podem não ser recordadas no seu conjunto. No entanto, a estrutura do questionário foi delineada 
para auxiliar as mães neste recordatório, o que pode ter contribuído para minorar este viés. Para o 
trabalho de campo da pesquisa foram selecionadas apenas entrevistadoras do sexo feminino, 
visando minorar possíveis constrangimentos no questionamento de temas íntimos para a parturiente, 
como a realização de teste rápido anti-HIV e o aconselhamento recebido.    
 Vale ressaltar também que este estudo restringiu-se a Hospitais Amigos da Criança do Sistema 
de Gestação de Alto Risco, onde o atendimento pré-natal e ao parto é referência para os demais. Se 



 
 

o cenário encontrado nestes hospitais não foi satisfatório, pode-se esperar uma realidade ainda mais 
desfavorável nos demais hospitais da rede. 
 É necessário um trabalho de sensibilização e de capacitação dos profissionais de saúde para a 
realização do aconselhamento pré e pós-teste no ambiente hospitalar e para o fortalecimento das 
relações entre pacientes e a equipe de saúde. Para isso, torna-se fundamental a construção do 
diálogo, que pressupõe a troca de informações, de saberes e a democratização das relações de poder 
no ambiente hospitalar. 
 É urgente a inclusão da mulher como sujeito no processo de assistência à saúde. São inúmeros 
os movimentos em busca do reconhecimento dos direitos do usuário em relação às suas 
necessidades, pois além de ser um princípio ético, o resgate ao princípio da autonomia do paciente é 
precondição para a conquista da saúde e da cidadania.  
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Tabela 1 – Distribuição e prevalência de partos e de mães que realizaram o teste rápido anti-HIV em 5 Hospitais 
Amigos da Criança, Rio de Janeiro/RJ, 11 de setembro a 11 de dezembro de 2006. 

Hospital Partos realizados 
 

Mulheres submetidas ao 
teste rápido anti-HIV 

Mulheres 
elegíveis 

Mulheres 
entrevistadas 

Prevalência de não 
aconselhamento 

 n % n % n n % 

1 1152 23,5 585 50,7 456 392 62,8 

2 1893 38,7 349 18,4 301 276 76,8 

3 1081 22,1 328 30,3 246 220 84,1 

4 159 3,3 60 37,7 34 32 84,4 

5 210 4,3 74 35,2 37 35 80,0 

Total 4895 100,0 1396 28,5 1074 955 73,1 
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 Tabela 2 – Características sócio-econômicas, prevalência e razão de prevalência de não aconselhamento entre mulheres submetidas 
ao teste rápido anti-HIV em 5 Hospitais Amigos da Criança, Rio de Janeiro/RJ, 11 de setembro a 11 de dezembro de 2006 

Variáveis  N % 
Prevalência de não 
aconselhamento  

RP IC 95% p-valor 

Idade *       

13 a 19 anos 254 26,6 73,2 1,007 0,795-1,277 0,953 

20 anos ou mais 701 73,4 73,0 1   

Cor da pele *       

Não branca  693 72,6 72,9 0,971 0,766-1,230 0,805 

Branca  262 27,4 73,7 1   

Escolaridade *       

Até 7 anos de estudo 415 43,5 78,3 1,426 1,142-1,781 0,001 
8 anos ou mais  540 56,5 69,1 1   

Renda materna *       

Até 1 salário mínimo 691 72,4 71,9 0,850 0,664-1,087 0,189 

Mais de 1 salário mínimo 264 27,6 76,1 1   

Número de bens no domicílio**        

0 a 3 bens 358 37,5 76,5 1,241 0,991-1,555 0,057 

4 a 5 bens 594 62,2 70,9 1   

Mãe tem companheiro *       
Não 120 12,6 75,2 1,087 0,782-1,511 0,614 
Sim 835 87,4 72,8 1   

Número de filhos ***        
Primípara  373 39,3 74,0 1,066 0,859-1,323 0,559 
2 ou mais  577 60,7 72,3 1   
* n=955; ** n=952; *** n=950 
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*n=955; **n=951; ***n=946 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3 – Características de assistência pré-natal e ao parto, prevalência e razão de prevalência de não aconselhamento 
entre mulheres submetidas ao teste rápido anti-HIV em 5 Hospitais Amigos da Criança, Rio de Janeiro/RJ, 11 de 
setembro a 11 de dezembro de 2006 

Variáveis  N % 
Prevalência de não 
aconselhamento  

RP IC 95% p-valor 

Trimestre de início do pré-natal **       

1º trimestre  334 35,0 70,4 1 -  

2º trimestre  429 44,9 76,7 1,090 1,000-1,190 0,048 

3º trimestre  106 11,1 73,6 1,050 0,920-1,200 0,520 

Não fez pré-natal  82 8,6 64,6 0,920 0,770-1,090 0,310 

Número de consultas***       

4 ou mais  758 80,1 74,3 1   

0 a 3 consultas 188 19,9 67,0 0,902 0,809-1,006 0,045 

Fez o exame da AIDS no pré-natal*       

Sim 743 77,8 74,4 1   

Não  212 22,2 68,4 0,809 0,641-1,021 0,081 

Hospital de realização do parto*       
Hospital 1 392 41,0 62,8 1   
Hospitais com menor 
frequência de realização do 
teste rápido anti-HIV 

563 59,0 80,3 1,889 1,531-2,332 0,000 

Tipo de parto *       

Normal  642 67,2 73,2 1   

Cesariana 313 32,8 72,8 0,987 0,790-1,232 0,905 
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Tabela 4- Informação, explicação e resultado do teste rápido anti-HIV em 5 Hospitais Amigos da Criança, Rio de 
Janeiro/RJ, 11 de setembro a 11 de dezembro de 2006 
Recebeu informação sobre a realização do teste rápido anti-HIV N % 

Sim 716 75,0 
Não 24 2,5 
Não sei 215 22,5 

Recebeu explicação sobre o porquê da realização do teste rápido anti-HIV   
Sim  416 43,5 
Não 526 55,1 
Não sei  13 1,4 

Sabe o resultado deste exame   
Negativo 444 46,5 
Positivo 6 0,6 
Não sei 505 52,9 

Recebeu aconselhamento   
Sim  257 26,9 
Não 698 73,1 
Total 955 100 
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Tabela 5 – Análise multivariada das características sócio-demográficas, de assistência pré-natal e ao parto em relação ao não recebimento 
de aconselhamento entre mulheres submetidas ao teste rápido anti-HIV em 5 Hospitais Amigos da Criança, Rio de Janeiro/RJ, 11 de 
setembro a 11 de dezembro de 2006 

 
RP IC 95% p-valor 

Escolaridade inferior ao ensino fundamental completo 1,349 1,133-1,607 0,001 

Renda materna de até um salário mínimo 0,914 0,755-1,108 0,361 

0 a 3 bens no domicílio  1,166 0,979-1,388 0,086 

Início do pré-natal  
   

1º trimestre  
1   

2º trimestre 
1,172 0,970-1,415 0,099 

3º trimestre 1,264 0,900-1,775 0,176 

Não fez pré-natal 
1,055 0,651-1,711 0,828 

Ter realizado de 0 a 3 consultas de pré-natal  
0,755 0,549-1,037 0,083 

Não ter realizado o exame anti-HIV no pré-natal  0,881 0,683-1,136 0,328 

Parto ocorrido em hospitais com menor freqüência de realização de teste rápido anti-HIV 1,643 1,384-1,952 0,000 

n=941;  acurácia do modelo= 73,1% 
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8- CONCLUSÃO 
 Apesar do Ministério da Saúde preconizar que a testagem anti-HIV seja realizada no pré-natal 
(MS, 1998), o mesmo reconhece que as instituições hospitalares, de um modo geral, não se 
mostram habilitados a oferecer o teste com a cobertura adequada e dentro das prerrogativas éticas 
preconizadas pela Coordenação Nacional de DST e AIDS (MS, 1999).  Por esse motivo, o 
Ministério da Saúde vem realizando treinamento de profissionais envolvidos na assistência 
materno-infantil sobre aconselhamento para realização de teste anti-HIV (MS, 2000). 

É importante salientar que o aconselhamento é prioridade do Ministério da Saúde, devendo 
ser realizado antes e depois da realização de exames anti-HIV. Visa ajudar a mulher a lidar com 
situações de stress que se apresentam diante da necessidade de realizar o teste anti-HIV por ocasião 
do parto (Araujo, Vieira e Bucher, 2006). Porém, neste estudo verificamos que o aconselhamento 
foi muito pouco praticado, um quarto das mulheres sequer sabia da realização deste exame e 56,5% 
não receberam explicação sobre o porquê da realização do teste rápido anti-HIV.  

O Ministério da Saúde recomenda que o profissional de saúde não deva proibir o 
aleitamento materno no caso da mulher não ter sido testada ou do resultado do teste não estar 
disponível, pois a contra-indicação deve ser baseada em diagnóstico de HIV reagente. Não havendo 
este diagnóstico, o aleitamento materno deve ser assegurado a todas as crianças (MS, 2004). Os 
profissionais da saúde dos Hospitais Amigos da Criança do Sistema de Gestação de Alto Risco, que 
são referência para gestantes soropositivas para o HIV, enfrentam constantemente o conflito de 
apoiar a amamentação ao nascimento e, ao mesmo tempo, proteger o recém-nato do HIV. Na 
prática, esse conflito atravessa as normas e protocolos e os profissionais trabalham balanceando a 
relação risco-benefício em cada caso específico. Nesse conflito, o aconselhamento se faz necessário 
mais do que nunca, pois a mulher deve ser ouvida nesta decisão de amamentar ou não o recém-nato.   

O hospital que mais realizou o teste rápido anti-HIV foi o que mais praticou o 
aconselhamento, e neste hospital 85,5% das mães não amamentaram na primeira hora de vida (De 
Oliveira et al, 2010) sugerindo que o aconselhamento não se constituía em uma forma de ouvir e 
orientar a mulher, mas de justificar a restrição à amamentação enquanto o resultado do teste não 
estava disponível. O aconselhamento necessita se constituir em um diálogo, aproximando a equipe 
de saúde da clientela. O processo de inclusão da mulher como sujeito no processo de assistência à 
saúde é urgente, pois o estímulo à sua passividade é anti-democrático e o resgate ao princípio da 
autonomia do paciente é precondição para a conquista da saúde e da cidadania.    
 Nesse sentido é necessário um trabalho de sensibilização e de capacitação dos profissionais de 
saúde para que o ambiente hospitalar se torne mais acolhedor e democrático. É preciso haver 
diálogo entre os profissionais de saúde e as mães assistidas por estes hospitais, para que os exames 
sejam oferecidos às mães e sejam realizados mediante consentimento informado, a mãe recebendo 
orientação sobre os exames realizados e os resultados dos mesmos.  
  Portanto, para o fortalecimento das relações entre pacientes e a equipe de saúde, torna-se 
fundamental a construção do diálogo, que pressupõe a troca de informações, de saberes e a 
democratização das relações de poder no ambiente hospitalar. 
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ANEXO 1 - Dez Passos Para o Sucesso do Aleitamento Materno da Iniciativa Hospital Amigo 
da Criança 

1 – Ter uma norma escrita sobre aleitamento materno, que deve ser rotineiramente transmitida a 
toda a equipe do serviço.  

2 – Treinar toda a equipe, capacitando-a para implementar essa norma.  

3 – Informar todas as gestantes atendidas sobre as vantagens e o manejo da amamentação.  

4 – Ajudar a mãe a iniciar a amamentação na primeira meia hora após o parto.  

5 – Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem a ser separadas 
de seus filhos.  

6 – Não dar a recém-nascido nenhum outro alimento ou bebida além do leite materno, a não ser que 
tenha indicação clínica.  

7 – Praticar o alojamento conjunto – permitir que mães e bebês permaneçam juntos 24 horas por 
dia.  

8 – Encorajar a amamentação sob livre demanda.  

9 – Não dar bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas.  

10 – Encorajar o estabelecimento de grupos de apoio à amamentação, para onde as mães devem ser 
encaminhadas por ocasião da alta hospitalar.  

 

 
 

 

 



 
 

ANEXO 2 – Aprovação dos Comitês de Ética em Pesquisa 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Parecer no 82A/2006 

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2005. 

Sr(a) Pesquisadora, 

lnformamos a V.Sá. que o Comité de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de 
Sauae - CEP SMS-RJ -. constituído nos Termos da Resolução CNS rv 196/96 e. devidamente 
registrado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, recebeu, analisou e emitiu parecer sobre a 
documentação referente ao Protocolo de Pesquisa, conforme abaixo discriminado: 

PROTOCOLO DE PESQUISA N° 66/06 

TÍTULO: Género, poder e cidadania: a mulher é sujeito no processo decisório da amamentação ao 
nascimento quando o status de H!Vé ignorado pelo serviço? 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Mana Inès Couto de Oliveira. 

UNIDADE ONDE SE REALIZARÁ A PESQUISA: Hospital Maternidade Oswaldo de Nazareth. 
Hospital Maternidade Alexander Fleming e Hospital 'Maternidade Carmela Dutra. 

DATA DA APRECIAÇÃO: 31/07/2006 

PARECER:   APROVADO  

Ressaltamos que o pesquisador responsável por este Protocolo de 
Pesquisa deverá apresentar a este Comité de Ética um relatório das atividades 
desenvolvidas no período de 12 meses a contar da data de sua aprovação (item 
VII. 13.d., dá Resolução CNS/MS N° 196/96).  

Esclarecemos, ainda, com relação aos Protocolos, que o CEP/SMS deverá ser 
informado de fatos relevantes que alterem o curso normal do estudo, devendo o pesquisador 
apresentar justificativa, caso o projeto venha a ser interrompido e/ou os resultados não sejam 
publicados. 

 

 
 

 
Salésia Felipe de Oliveira 

Vice-Coordenadora do Comité de Ética em Pesquisa 

  
 



 
 



 
 

 



 
 

ANEXO 3 – Formulário de Coleta de Dados 



 
 

ANEXO 4 – 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. 

Ou através do CEP SMS-RJ à Rua Afonso Cavalcanti 455/601, Centro. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 5 - Questionário de Entrevista à Mãe   

                                                                                                        QUESTIONÁRIO  |___|___|___| 
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO                         
Preencher 8 ou 88 para não se aplica, 9 ou 99 para não informado. 

PRONTUÁRIO|___|___|___|___|___|___|___| 

I. Identificação do questionário                                            ENFERMARIA |___|___|    LEITO 
|___|___| 

1. Nome da Unidade de Saúde      (HMCD ou MAF ou MON ou IFF ou HUPE)              |___|___|___|___|                                                          

2. Data da entrevista |___|___|/|___|___|/|___|___| 3. Entrevistador_____________________  |___|___| 

4. Revisado por  ___________________________      |___|___|                                                                             5. Data     |___|___|/|___|___|/|___|___| 

6. Data da digitação  |___|___|/|___|___|/|___|___| 7. Digitador _________________________ |___|___|                                               

II. Identificação da mãe  
8. Qual é o seu nome? (completo) 

9. Quantos anos você tem?  |___|___|  

10.Você sabe ler e escrever?  
  0. Não (vá a questão 12)  1. Sim    
|___|  

11.Qual foi a última série que você completou na escola?                                                          
 |___| Série do Ensino   1. fundamental  2.médio 3. superior 
|___|       

12. A sua cor ou raça é? (ler) 1.Branca       2.Preta        3.Amarela        4.Parda       
5.Indígena 
                                                6.Outro __________________________ 

    |___| 

13. Quantas pessoas moram na sua casa, contando com o bebê? |___|___| 

14. Você tem companheiro?                                 0. Não (vá à questão 17)          1. Sim      |___| 

15. É o pai do seu bebê?                                       0. Não                                       1. Sim      |___| 

16. Há quanto tempo você está com ele?                                                      |___|___| anos  e 

|___|___| meses       

17. Você já teve outros relacionamentos, além do pai do seu bebê?     0. Não  (vá à 
questão 19)             .                                                                                                              
1.Sim 

|___| 

18. Quantos relacionamentos você teve neste último ano, além do pai do seu bebê?                 |___|___| 

19. Você trabalha?                                                0. Não                       1. Sim   (vá à 

questão 21)       

|___| 

20. E você estava trabalhando quando ficou grávida?  0. Não  (vá à questão 23)        1. 

Sim    

|___| 

21. Em quê você trabalha(va)?  |___| 

22. Você tem (tinha) carteira assinada?               0. Não                        1. Sim     |___| 



 
 

23. Você tem outro tipo de fonte de renda, como pensão, aposentadoria ou biscate?        
0. Não    
                   1.pensão       2.aposentadoria       3.biscate        4.outro 
_______________________ 

|___| 

24.(caso a mãe não trabalhe, nem tenha outra fonte de renda, vá à questão 25)   
    Quanto você ganha (ou ganhava, quando ficou grávida), ao todo? )         R$ |___|___|___|___| , 
|___|___|                                                                                   
25. Alguém (mais) na sua casa trabalha?           0. Não (vá à questão 27)                       1. 

Sim       

|___| 

26. E quanto esta(s) pessoa(s) ganha(m)? (somar, e anotar o total)   R$ |___|___|___|___|___| , 

|___|___|                                                                                   

       Agora, vou fazer algumas perguntas sobre coisas que você pode ter ou não ter na 
sua casa.            27. Na sua casa tem:  1.rádio?                                             0. Não         1. 
Sim       
                                   2.geladeira?                                       0. Não         1. Sim 
                                   3.máquina de lavar roupa?                0. Não         1. Sim  
                                   4.linha de telefone?                           0. Não         1. Sim  
                                   5.televisão?                                       0. Não         1. Sim                                  

 
1. |___|   
2. |___|  
3. |___|   
4. |___|   
5. |___|   

28. Qual é o nome do seu bebê? _______________ Sexo 1. M     2. 

F 

|___| 

29.  Em que data e hora (nome do bebê) nasceu? |___|___|/|___|___|/|___|___| às |___|___|  h 

|___|___| min 

30. Você tem outros filhos?                                                              0. Não            Sim, 

quantos?       

|___|___| 

 
III Dados sobre o pré-natal  
31. Esta gravidez foi planejada?                                                         0. Não               1. Sim        |___| 

32. Você queria menino ou menina?    0. Menino       1. Menina      2. Tanto fazia     3. Nenhum |___| 

33. Você fez pré-natal?                                                0. Não  (vá à questão 45)         1. 
Sim        

|___| 

34. Com quantos meses de gravidez começou o pré-natal? |___| 

35. Quantas consultas de pré-natal você teve? |___|___| 

36. E você fez algum exame de sangue durante a gravidez?              0. Não              1.Sim        |___| 

37. Fez o exame da anemia?                                          0. Não          1. Sim               2. Não sei                                                                                     |___| 

38. Fez o exame da sífilis?                                             0. Não          1. Sim               2. Não sei                                                                                |___| 

39. Fez o exame da AIDS?   0. Não (vá à questão 45)     1. Sim       2. Não sei (vá à questão 45)                                                                                                           |___| 

40. Em que período da gravidez este exame da AIDS foi feito?       0. Não sei                          |___| 

trimestre 

41. Qual foi o resultado? 0.Negativo (vá à questão 45)   1.Positivo   2.Não sei (vá à 

questão 45)   

|___| 



 
 

42. Foi feito outro exame para confirmar este resultado?   
                                        0. Não (vá à questão 45)         1. Sim         2. Não sei (vá à 
questão 45) 

|___| 

43. Em que período da gravidez este outro exame foi feito?                                                   |___| 

trimestre 

44. Qual foi o resultado deste outro exame?              0. Negativo         1. Positivo       2. 

Não sei 

|___| 

IV. Dados sobre o parto 
45. Depois que você entrou no hospital para ter bebê, foi feito o exame de sangue da AIDS?                        

.                         0. Não (vá à questão 51)            1. Sim                    2. Não sei se foi o da AIDS   
 
|___| 

46. Explicaram por que você precisava fazer este exame?  0. Não (vá à questão 48)        1. Sim        |___| 

47. O que explicaram?  

 

 

 

 

|___| 

48. Você sabe o resultado deste exame?   0. Negativo      1. Positivo      2. Não sei  (vá à questão50)        |___| 

49. Quando você ficou sabendo do resultado deste exame, antes do parto ou depois do parto?   
                                              0. Antes do parto               1. Depois do parto                      2. Não sei    

 
|___| 

50. Como você se sentiu fazendo este exame (novamente) neste momento?  

 

 

 

 

 
|___| 

51. Qual foi o tipo do seu parto?                                     1. Normal         2. Cesariana       3. Fórceps                     |___| 

52. Você foi ajudada a colocar o bebê no peito para mamar na sala de parto?  0. Não       
                                                                                                                          1. Sim (vá à questão 56)  

|___| 

53. Falaram para você por que o bebê não foi colocado no peito?  0. Não  (vá à questão 55)   1. Sim     |___|   

54. O que falaram? (em seguida a esta pergunta, vá à questão 56)    

 

 

 

 

 

|___| 



 
 

55. Mas você sabe por que ele não foi colocado no peito?    0. Não        1. Sim        Por que?  

 

 

 

     

|___| 

56. E perguntaram para você se você queria colocar o bebê no peito para mamar na sala de parto?   
                                                                                      0. Não   (vá à questão 58)                          1. Sim      

|___| 

57. O que você disse?  (em seguida a esta pergunta, vá à questão 59)                
 
 
 
 
 
 

|___| 

58. E você queria?  
 
 
 
 
 
 
 

|___| 

59. Seu bebê já mamou?                                      0.  Não                             1. Sim  (vá a questão 61)                  |___|  

60. Por que não? (em seguida, vá a questão 63)                      

 

 

 

 

1. Status de HIV indefinido      2. Intercorrência materna      3. Intercorrência com RN       4. Outro 

|___| 

61. Quanto tempo depois do parto o seu bebê mamou pela 1a vez?        |___|___| horas  e |___|___| minutos 

62. E como está sendo para você amamentar agora?  
 
 
 
 
 
 
 

|___| 

63.Você acha que nesta Maternidade eles escutam o que você tem a dizer sobre você e o bebê?                                                                                                                                                 

.                                                                           0. Não               1. Mais ou menos            2.Sim    

 

|___|   



 
 

64.Por que?  

 

 

 

 

 

 

 
|___|   

65.Você diria que o acompanhamento seu e do bebê nesta Maternidade está sendo: 

              1. Ótimo            2. Bom            3. Mais ou menos            4. Ruim             5. Péssimo  
 

|___| 

66. Por que?  
 
 
 
 
 
 
Muito obrigada. 

    
 
 
 
 

V. Para ser preenchido pelo entrevistador ao final da entrevistaV. Para ser preenchido pelo entrevistador ao final da entrevistaV. Para ser preenchido pelo entrevistador ao final da entrevistaV. Para ser preenchido pelo entrevistador ao final da entrevista    
67. A cooperação da entrevistada foi:   1.Ótima    2. Boa     3.Mais ou menos    4.Fraca   5.Muito fraca 

OBS: 

 

 

 

|___| 

 

 


