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RESUMO 

 

Introdução: A AIDS é o conjunto de sintomas e infecções em seres humanos, 
ocasionados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), resultantes do dano 
específico do sistema imunológico. Atualmente, ela é considerada um dos 
principais problemas de saúde pública em nosso país, apesar disso, há poucas 
informações epidemiológicas dos órgãos competentes sobre as gestantes e a 
transmissão vertical do HIV. 
Objetivos: O objetivo primário: Avaliar o perfil epidemiológico das gestantes HIV 
positivo, acompanhadas no Ambulatório do Hospital Municipal Carlos Tortelly de 
Niterói – RJ. O objetivo secundário: Caracterizar o perfil sociodemográfico, 
econômico e clínico das gestantes HIV positivo. Descrever o perfil dos seus 
parceiros. Caracterizar o acompanhamento das gestantes. Descrever o perfil dos 
recém-nascidos e seus desfechos. 
Material e métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo, 
quantitativo e descritivo. Consta de 103 gestantes HIV positivo na faixa etária 18 e 
45 anos, atendidas no ambulatório de SIDA/Hospital Municipal Carlos Tortelly 
(HMCT), durante o período de dezembro de 2009 a dezembro de 2015. O Comitê 
de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
Fluminense aprovou este estudo de acordo com as recomendações constantes na 
Resolução CNS 466/2012.  
Resultados: A faixa etária predominante entre 21 a 30 anos (57,3%), sendo que 
40,8% tinham ensino fundamental, 30,1% com renda familiar em torno de um 
salário mínimo, e a maioria 60,2% procedia no Município de Niterói. A detecção do 
HIV, majoritariamente, ocorreu antes da gravidez (57,3%), e apenas 14,6% das 
gestantes não consumia alguma substância química durante a gestação e 45,6% 
não sofreram infecção oportunista durante o acompanhamento, 28,2% já tinham 

dois ou mais filhos. Cesária não eletiva foi a maior forma de escolha para o 
nascimento (53,4%). Os parceiros das gestantes, 46,6% estavam infectados pelo 
HIV. Das 103 grávidas, apenas 69,9% realizaram o pré-natal, 54,45% utilizaram 
ARTV na gestação e 71,8% usaram durante o parto. Os recém-nascidos das 
gestantes HIV positivo 50,5% nasceram com peso adequado, 80,6% fizeram o uso 
de AZT xarope no nascimento e 79,6% usaram por seis semanas. No desfecho do 
acompanhamento dos recém-nascidos o primeiro exame realizado entre o primeiro 
e quarto mês de vida, em 75 das 103 crianças, a carga viral indetectável foi de 
81,3% e detectável 17,3%; já no segundo exame, entre o quinto e décimo segundo 
mês, a não realização do exame se deu em 42,7%; somente 57,3% crianças 
realizou o teste, e foi indetectável para 79,7% e detectável 16,9%. A perda de 
segmento aumentou ainda mais aos 18 meses (após o nascimento), quando 64,1% 
das crianças nascidas destas gestantes não realizaram o anti-HIV. Das 37 crianças 
restantes, 31 (83,8%) obtiveram o sucesso na prevenção da transmissão vertical, 
e infelizmente 6 (16,2%) tiveram o insucesso e foram potencialmente 
contaminadas. 
Conclusão: O perfil se caracteriza por situação socioeconômica vulnerável, com 
baixo nível de escolaridade, e o diagnóstico anterior precedem a gestação atual. A 
realização do pré-natal, e a terapia TARV na gestação e no parto foi alto. Para tanto, 
faz-se necessário o melhoramento das informações e ações direcionadas à 
ampliação da atenção às mulheres, cuja a garantia integral e o diagnóstico precoce 
do HIV constituem artifícios importantes na redução da transmissão vertical. 
Palavras-chave: Transmissão Vertical; Gestantes; Recém-Nascido.   
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ABSTRACT 

Introduction: AIDS is the set of human immunodeficiency virus (HIV) symptoms 
and infections resulting from the specific damage of the immune system. Currently, 
it is considered to be one of the main public health problems in our country, although 
there is little epidemiological information from the competent bodies about pregnant 
women and the vertical transmission of HIV. 
Objectives: The primary objective: To evaluate the epidemiological profile of HIV 
positive pregnant women followed at the Ambulatory of the Municipal Hospital 
Carlos Tortelly de Niterói - RJ. The secondary goal: To characterize the 
sociodemographic, economic and clinical profile of HIV positive pregnant women. 
Describe the profile of your partners. Characterize the follow-up of pregnant women. 
Describe the profile of newborns and their outcomes. 
Material and methods: This is a retrospective, quantitative and descriptive 
epidemiological study. It consists of 103 HIV-positive pregnant women in the age 
group 18 and 45, attended at the AIDS outpatient clinic / Carlos Tortelly Municipal 
Hospital (HMCT) during the period from December 2009 to December 2015. The 
Research Ethics Committee of the Faculty of Medicine of the Federal Fluminense 
University approved this study in accordance with the recommendations contained 
in Resolution CNS 466/2012. 
Results: The predominant age group was between 21 and 30 years old (57.3%), 
with 40.8% having primary education, 30.1% with a family income around a 
minimum wage, and the majority 60.2% in the Municipality of Niterói. The majority 
of the HIV detection occurred before pregnancy (57.3%), and only 14.6% of the 
pregnant women did not consume any chemical during pregnancy and 45.6% did 
not suffer an opportunistic infection during follow-up, 28.2% % already had two or 
more children. Cesária non-elective was the largest form of choice at birth (53.4%). 
The partners of pregnant women, 46.6% were infected with HIV. Of the 103 
pregnant women, only 69.9% performed prenatal care, 54.45% used ARTV during 
pregnancy and 71.8% used it during delivery. The newborns of HIV positive 
pregnant women 50.5% were born with adequate weight, 80.6% made use of AZT 
syrup at birth and 79.6% used for six weeks. In the outcome of the follow-up of the 
newborns, the first test performed between the first and fourth month of life, in 75 of 
the 103 children, the undetectable viral load was 81.3% and detectable 17.3%; 
already in the second examination, between the fifth and twelfth month, the non-
performance of the examination occurred in 42.7%; only 57.3% children tested, and 
it was undetectable to 79.7% and detectable 16.9%. Segment loss increased even 
more at 18 months (after birth), when 64.1% of the children born to these women 
did not receive anti-HIV. Of the 37 remaining children, 31 (83.8%) were successful 
at preventing vertical transmission, and unfortunately 6 (16.2%) were unsuccessful 
and potentially contaminated. 
Conclusion: The profile is characterized by vulnerable socioeconomic situation, 
with low level of schooling, and the previous diagnosis precede the current 
gestation. Prenatal care and ART in pregnancy and delivery were high. It is 
necessary to improve the information and actions aimed at increasing the attention 
to women whose integral guarantee and the early diagnosis of HIV are important 
artifacts in the reduction of vertical transmission. 
 
Keywords: Vertical Transmission; pregnant women; Newborn 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) aconteceu no início da 

década de 80, mais precisamente em 1981 nos Estados Unidos, porém observa-se 

que a quantidade de portadores tem aumentado significativamente nos últimos 

anos1,2. 

É ocasionada pela presença e multiplicação do vírus da imunodeficiência 

humana (HIV), que com o passar dos anos, leva a um quadro clínico que, lentamente, 

compromete o sistema imunológico da pessoa, culminando na AIDS3,4. 

A AIDS e as infecções oportunistas provocadas pela deficiência imunológica 

são sempre o foco de atenção médica em todos os países do mundo. O fato de ser, 

até o presente momento, uma doença incurável e mortal, faz da AIDS um objeto 

importante para o estudo, tanto para as ciências médicas como para as ciências 

sociais e comportamentais. Apesar dos esforços para encontrar a cura da doença, o 

ramo das ciências médicas obteve um avanço considerável em relação ao tratamento, 

assim como, foram aprofundados os conhecimentos sobre os mecanismos de ação 

do vírus no organismo humano4
. 

Esta síndrome é uma das situações clínicas que mais preocupa a população 

mundial nos dias atuais, devido principalmente ao seu caráter endêmico e pelo fato 

de não diferenciar sexo, idade, condições socioeconômicas, além de ser altamente 

letal. Concomitante, a este fato, atitudes, comportamentos de risco e intercorrências 

clínicas comumente associadas à presença do HIV, são alguns fatores complicadores 

difíceis de controlar5
. A transmissão do HIV pode ocorrer por: via sanguínea, relação 

sexual desprotegida ou transmissão vertical (da mãe para o feto). Nesta, o contágio 

pode ocorrer durante o período gestacional, no momento do parto ou através da 

amamentação6
. 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o combate à AIDS (UNAIDS), 

há no mundo 36,7 milhões de pessoas infectadas pelo vírus HIV, sendo que cerca de 

40% são mulheres5. O número de mulheres infectadas pelo HIV vem crescendo, e a 

humanidade encontra um cenário de feminização do HIV/AIDS. No mundo, cerca de 

17,8 milhões de mulheres são HIV positivo, com idade a partir de 15 anos5
. 

Esse número de mulheres infectadas resulta em número também crescente de 

crianças nascendo com o vírus HIV. Desde a década de 80, a transmissão vertical 
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(TV), ou seja, a transmissão do HIV da mãe infectada para o filho por via 

transplacentária, no trabalho de parto, parto ou amamentação, tem predominado de 

forma marcante, sendo o primeiro caso notificado e confirmado de soropositividade 

por este tipo de exposição em 19857
. 

Ao longo dos trinta anos da história da AIDS no Brasil, a epidemia apresentou 

alterações nas características epidemiológicas. A partir da década de 1990, ocorreu o 

aumento no número de casos da doença entre usuários de drogas injetáveis, seguido 

do aumento de casos em homens heterossexuais e mulheres8
. Observou-se a 

interiorização, pauperização e feminização da epidemia, evidenciando a 

disseminação da infecção por HIV para municípios menores e com renda per capita 

mais baixa9
, aumento do número de casos em pessoas com baixa escolaridade e 

maior vulnerabilidade das mulheres à infecção pelo vírus10
. 

No início dos anos 90 a frequência de casos de AIDS entre mulheres cresceu 

consideravelmente quando a transmissão heterossexual passou a ser a principal via 

de contágio5
. A faixa etária que concentra os maiores percentuais de casos de AIDS 

em mulheres é a de 20 a 3411
, levando ao aumento da TV, pois estão em plena idade 

reprodutiva. Atualmente a quase totalidade de casos de AIDS em menores de 13 anos 

de idade tem como fonte de infecção a TV do HIV11
. 

Embora haja no Brasil disponibilidade de testes e medicação profilática, as 

crianças continuam a serem infectadas. Isso se deve ao fato de que muitas mulheres 

chegam às maternidades sem terem frequentado o pré-natal e ao fato de a cobertura 

do teste para a infecção pelo HIV durante o pré-natal estar abaixo de 40% no Brasil12
. 

Isto significa que, para a maioria das mulheres soropositivas para HIV a única 

oportunidade de terem acesso ao aconselhamento, ao teste para a pesquisa do HIV 

e ao tratamento quimioprofilático da TV é por ocasião da internação para o parto13
. 

O Sistema Único de Saúde (SUS), na teoria, não deixa os pacientes 

desassistidos, podendo estes procurar os centros de saúde para o tratamento 

adequado, embora muitas vezes o tempo de espera entre o diagnóstico e início do 

tratamento seja muito longo. Este tratamento para as gestantes portadoras do vírus é 

distribuído de forma gratuita, com medicamentos que melhoram a qualidade de vida14
.
 

A adesão do retroviral em mulheres grávidas é uma das principais variáveis, nas quais 

os serviços de saúde podem intervir para aumentar a eficácia do tratamento, 

auxiliando os usuários na superação das dificuldades relacionadas ao tratamento, 
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especialmente, lidando com os desafios iniciais da terapia15
. 

A TV, também denominada materno-infantil, é a principal via de infecção do 

HIV em crianças e corresponde a 93,1 % do total de casos em menores de 13 anos. 

A TV intrauterina corresponde a 35%, e no parto (trabalho de parto ou no parto 

propriamente dito) ou pelo aleitamento materno em torno de 7% a 22%7
. 

A patogênese da TV do HIV está relacionada a múltiplos fatores. Entre estes 

destacam-se: a) fatores virais, tais como a carga viral, genótipo e fenótipo viral; b) 

fatores maternos, incluindo estado clínico e imunológico, presença de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST) e outras coinfecções e o estado nutricional da 

mulher; c) fatores comportamentais, como o uso de drogas e prática sexual 

desprotegida; d) fatores obstétricos, tais como a duração da ruptura das membranas 

amnióticas, a via de parto e a presença de hemorragia intraparto; e) fatores inerentes 

ao recém-nascido, tais como prematuridade, baixo peso ao nascer e f) fatores 

relacionados ao aleitamento materno16
. 

A infecção pelo vírus HIV desencadeia processo viral ativo que, embora 

podendo ocorrer fases assintomáticas, evolui com imunodeficiência progressiva3
. 

A relação sexual desprotegida é considerada uma das principais formas de 

transmissão do vírus desde o surgimento dos casos. A transmissão do HIV é possível 

durante prática sexual que envolva com contato com fluidos entre os parceiros. 

Presença de outras IST, em especial as com lesões ulcerativas, elevam o risco de 

transmissão sexual do vírus16. 

A via perinatal, depois da sexual e sanguínea, é a terceira via em frequência já 

comprovada e responsável pela infecção pelo HIV. A via transplacentária é a mais 

frequente, mas não é a única na transmissão materno-fetal. Os dados indicam que 

dentre 20 a 25% dos recém-nascidos de mães infectadas irão tornar-se pessoas 

soropositivas. Cerca de 75% dos recém-nascidos soropositivos perdem esses 

anticorpos adquiridos passivamente em 15 meses17
. 

Considerando a importância dos agravos ocasionados pela doença e da 

complexidade do tratamento, a cobertura a qualidade do pré-natal são fatores 

significativos para que as medidas a serem tomadas contribuam consideravelmente 

para minimização da mortalidade materna e frequência da TV do HIV. Assim, o 

objetivo deste trabalho é encontrar maior taxa de sucesso na prevenção da TV nas 

gestantes HIV positivo que fizerem o uso correto da medicação antirretroviral (ARV) e 
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pré-natal completo. Ao mesmo tempo, esperamos achar uma correlação positiva entre 

maior precocidade no início do tratamento com o desfecho positivo na prevenção da 

transmissão do HIV para os recém-natos e, com isso, fornecer subsídios para 

programas multiprofissionais de prevenção. 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Síndrome da Imunodeficiência Adquirida AIDS e HIV 

 

O HIV pertence à família dos Retroviridae, gênero Lentivirus, com significativa 

variabilidade genética. São conhecidos dois tipos do vírus: HIV-1 e HIV-2. Os dois 

tipos causam a AIDS, no entanto, o HIV-1 é o mais prevalente. O HIV-2 mostrou-se 

difundido na África Ocidental, principalmente nos países de língua portuguesa18
. 

A AIDS é a manifestação clínica (manifestação de sinais, sintomas e/ou 

resultados laboratoriais que indiquem deficiência imunológica) da infecção pelo vírus 

HIV que leva, em média, oito anos para se manifestar19
. 

 

 
 
Figura 1: Ciclo de vida do HIV  
Fonte: Rambaut et al.,  2004 - Adaptado de Nat Rev Genet. 2004;5(1):52–6120. 
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O HIV age no interior da célula do sistema imunológico responsável pela defesa 

do organismo. Ao entrar na célula (figura 1), o HIV faz parte de seu código genético. 

As células do sistema imunológico mais atingidas pelo vírus são os linfócitos CD4, 

usadas pelo HIV para fazer cópias de si mesmos. O HIV destrói os linfócitos (células 

responsáveis pela defesa do nosso organismo), tornando a pessoa vulnerável a outras 

infecções e doenças oportunistas, chamadas assim por surgirem nos momentos em 

que o sistema imunológico do indivíduo está enfraquecido. Ter HIV positivo não é a 

mesma coisa que ter AIDS. Significa que, no sangue, foram detectados anticorpos 

contra o vírus. Há muitas pessoas soropositivas que vivem durante anos sem 

desenvolver a doença, no entanto, podem transmitir aos outros o vírus que trazem 

consigo19
. 

 

2.2 Comorbidades e Coinfecções da AIDS 

 

A modificação no perfil da epidemia, devido à queda da mortalidade e da 

morbidade da doença HIV, vem determinando o convívio com o vírus por maior tempo. 

No entanto, algum agravo coexistente, ou seja, presença das coinfecções, 

principalmente as hepatites B e C, impedem a maior redução da morbimortalidade. Já 

no caso da tuberculose, está persiste como maior causa de morte em países 

endêmicos como o Brasil, particularmente, devido ao vírus HIV ser mais transmitido 

em populações de baixa renda. Por outro lado, a condição de conviver com a 

deficiência imunológica por muito tempo impõe à AIDS a caracterização de uma 

doença crônica degenerativa, o que permite o aparecimento de outros agravos como, 

por exemplo, neoplasias21
. 

 

2.3 Epidemiologia da AIDS no Mundo 

 

Apesar de alguns avanços, o mundo está perdendo a guerra contra a AIDS, e 

as regiões mais pobres do planeta são as mais afetadas. Essa foi à constatação obtida 

em estudo elaborado pelo UNAIDS. Os resultados da pesquisa mostram que a 

epidemia pode estar, vagarosamente, diminuindo no mundo, mas as taxas de infecção 

ainda são crescentes5
. 
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Desde o início da epidemia, 66 milhões de pessoas foram infectadas e 35 

milhões de pessoas no mundo morreram em decorrência da doença e, atualmente, 

há uma estimativa de que cerca de 36 milhões de pessoas vivam com o vírus, embora 

muitos nem saibam disso. Na América Latina, mais de 1,8 milhões de pessoas vivem 

com o HIV, e novas infecções atingiram 97 mil pessoas no ano de 20165. Segundo o 

estudo da UNAIDS, cerca de 58% de pessoas vivendo na América Latina receberam 

tratamento TARV. Além disso, houve mil e oitocentos novos casos de infecções por 

HIV entre crianças5
. 

De acordo com relatório conjunto da Organização Mundial de Saúde (OMS), do 

UNAIDS e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), divulgado no início 

de junho de 2017, aproximadamente 1,8 milhões de pessoas infectadas pelo HIV, que 

precisavam de ARV e não tiveram acesso aos medicamentos5.  

 

2.4 Aspectos epidemiologia da AIDS no Brasil 

 

No Brasil, desde a identificação do primeiro caso de AIDS em 1980, até junho 

de 2018, já foram identificados, cerca de 982.129 mil casos da doença11. No período 

de 2007 a junho de 2018, segundo o sexo, nesse período, foi notificado um total de 

68,6% casos em homens e 31,4% em mulheres11
.
 O país tem registrado uma média 

de 40 mil novos casos de AIDS por ano nos últimos cinco anos. 

A distribuição proporcional dos casos de AIDS no Brasil, identificados de 1980 

até junho de 2018, mostra uma maior concentração nas regiões Sudeste e Sul, 

correspondendo cada qual a 47,4% e 20,5% do total de casos; as regiões Nordeste, 

Norte e Centro-Oeste correspondem a 17%, 8% e 7,1% do total dos casos, 

respectivamente11. Nos últimos cinco anos (2012 a 2016), a região Norte apresentou 

uma média de 4,2 mil casos ao ano; o Nordeste, 8,8 mil; o Sudeste, 16,3 mil; o Sul, 

8,5 mil; e o Centro-Oeste, 2,8 mil5. 

A AIDS no Brasil tem se configurado como subepidemia, tendo atingido de 

forma bastante intensa a categoria de exposição em indivíduos menores de 13 anos 

no período 2007 a junho 201811. Entre homens, no período observado, verificou-se 

que 2,6% eram usuários de drogas injetáveis (UDI), 59,4% homossexuais ou 

bissexuais e 36,9% heterossexuais; entre as mulheres, nessa mesma faixa etária, 

notou-se que 96,8% dos casos se inseriram na categoria de exposição heterossexual 
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e 1,6% na de UDI11
.
 Mais recentemente, a taxa de incidência de AIDS manteve-se 

ainda em patamares elevados: 18/100.000 habitantes, basicamente devido à 

persistência da tendência de crescimento entre as mulheres11
. 

No ano de 2017 foram notificados no Brasil 42 mil casos da infecção de HIV, 

sendo 39,7% somente na região Sudeste11. No período de 2002 a 2008, a proporção 

de infectados era de 15 homens para 10 mulheres, no entanto, a partir de 2009, 

observa-se um aumento gradual dos casos de AIDS em homens, que passaram a ser 

de 26 casos de AIDS no homem para cada 10 casos de mulheres em 201611
. 

O Ministério da Saúde (MS) divulgou boletim epidemiológico de AIDS/DST, 

entre os anos 2000 a junho de 2018, revelando um total de 116.292 casos de 

gestantes notificadas infectadas pelo HIV. Verificou-se que 38,6% das gestantes 

residiam na região Sudeste, seguida pelas regiões Sul (30,4%), Nordeste (17,2%), 

Norte (8,0%) e Centro-Oeste (5,8%). Somente no ano de 2017, foram identificadas 

7.882 gestantes, com maior frequência novamente na região do Sudeste. Desde do 

ano 2000 a faixa etária com maior número de casos foi de 20 a 24 anos (28,3% 

casos)11
. 

De acordo com o MS, a taxa de identificação de gestantes com HIV no Brasil 

vem apresentando uma tendência de aumento nos últimos dez anos; considerando 

que em 2007 a taxa observada foi de 2,3 casos/mil nascidos vivos, em 2017, esse 

valor passou para 2,8 a cada mil nascimentos, indicando um aumento de 21,7%11. Já 

no Estado do Rio de Janeiro, em 2016, a taxa de incidência, embora próxima à média 

nacional, foi maior ainda, com cerca de, 2,8 casos/mil nascidos vivos23
. 

Como dito anteriormente, estimativas apontam que, a cada ano, cerca de 

17.200 gestantes são infectadas pelo HIV, fazendo com que a TV seja responsável 

por praticamente todos os casos da infecção em crianças menores de 13 anos. 

Contudo, acredita-se que os indicadores de HIV nas gestantes possam ser 

melhorados com a implantação de ações preventivas propostas na Rede Cegonha 

pelo Governo Federal. Essa proposta, que visa melhorar a qualidade da assistência 

pré-natal e do nascimento, e recomenda além da disponibilização dos testes rápidos 

como estratégia de detecção e tratamento precoce do HIV, a oferta universal de ARV 

para as gestantes durante a gestação e o parto, assim como para os conceptos nas 

primeiras semanas de vida24
. 

Estudos realizados com foco na identificação do perfil epidemiológico de 
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gestantes HIV positivo foram capazes de identificar diversas dificuldades que são 

enfrentadas pelos serviços de saúde na implantação dessas medidas profiláticas. 

Entre elas as condições socioeconômicas das gestantes, bem como as deficiências 

no sistema assistencial, constituíram importantes obstáculos na adesão dessas 

mulheres ao pré-natal e, por conseguinte, ao sucesso do tratamento25
. 

 Ao observar que a epidemia do HIV/AIDS se apresenta de forma diferente 

entre os diferentes segmentos populacionais, faz-se necessário a incorporação de 

estratégias de enfrentamento adequadas ao contexto no qual se insere essa 

população. Para tanto, torna-se necessário conhecer as características 

epidemiológicas das gestantes com HIV a fim de auxiliar na construção de ações que 

efetivamente proporcionem melhoria da qualidade da atenção para essas mulheres. 

 

2.5. Programa Nacional de DST-AIDS 

 

O Programa Brasileiro de Controle do HIV e da AIDS (PNDST/AIDS) é 

reconhecido mundialmente, em que suas características mais marcantes são a 

integração entre a prevenção, assistência e a universalidade. São, por um lado, 

reflexo dos princípios legais do SUS e da evolução dinâmica da resposta de uma 

sociedade ao desafio representado por uma epidemia. Neste sentido, o PNDST/AIDS 

é o produto complexo de uma série de linhas interdependentes que evoluíram ao longo 

destes vinte anos, que tiveram nos órgãos governamentais, nas organizações da 

sociedade civil e na área acadêmica, parceiros em constante cooperação26
. 

O PNDST-AIDS tem como objetivo reduzir a incidência do HIV/AIDS e outras 

IST e melhorar a qualidade de vida dos pacientes através da definição de diretrizes 

de melhoria de qualidade dos serviços públicos oferecidos às pessoas portadoras de 

AIDS, ISTs, na redução da TV e no aumento da cobertura diagnóstica, bem como o 

tratamento dessas infecções27
. Vale ressaltar que as diretrizes buscam reforçar 

incessantemente a adesão ao tratamento, como mais uma dimensão ao cuidado 

integral e da construção da equidade no âmbito do SUS15
. 

Nas “Recomendações para Terapias Antirretrovirais em Adultos e 

Adolescentes infectados pelo HIV 2007 e 2008” e seu posterior suplemento (2009) 

observa-se os avanços no campo do tratamento ARV, no manejo da toxidade dos 

medicamentos atualmente registrados na Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA)22
. 
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Em 2008, também foram pactuadas as responsabilidades do MS, dos Estados e 

Municípios, para aquisição e distribuição de medicamentos antirretrovirais e para 

tratamento de outras ISTs21
. 

O Projeto Nascer, lançado pelo MS, foi criado como uma das estratégias de 

ampliar o acesso das gestantes ao diagnóstico do HIV, em que a ação principal é o 

aconselhamento e testagem rápida para HIV nas parturientes que não tivessem sido 

avaliadas durante o pré-natal27
. 

 

2.6. Abordagem inicial para as gestantes infectado pelo HIV  

 

A partir de 1997, o País adotou uma política universal para o oferecimento do 

teste anti-HIV para gestantes no pré-natal, não somente às mulheres com risco 

identificado para infecção pelo HIV, embora a realização do teste ainda seja 

facultativa, deve ser solicitado o consentimento da gestante, além de disponibilizar o 

acompanhamento/aconselhamento pré e pós-teste26
. 

O pré-natal é fundamental para verificar se a gestante é soropositiva, 

assintomática ou se, clinicamente, já pode ser considerada aidética28
. Conforme o 

alerta do MS16
, é fundamental que a eficácia da terapia antirretroviral (TARV) na 

mulher grávida seja monitorada com a realização de mensurações dos níveis de carga 

viral e contagem de células T-CD4+, para a identificação precoce de possíveis falhas 

terapêuticas ou adequação do esquema terapêutico. Quanto à fase de amamentação, 

a política do MS recomenda a substituição do aleitamento materno pelo leite artificial 

ou leite humano pasteurizado disponível nos bancos de leite16
. 

 O aconselhamento deve incluir o esclarecimento junto às gestantes infectadas, 

no que tange os aspectos da saúde, sociais, éticos e legais, como a inclusão de 

alimentação adequada, medidas de prevenção de TV do HIV e de outras ISTs21
.
  

Ainda em relação ao tratamento do HIV, em 1994, os resultados do estudo 

“Protocolo 076” do Pediatric Aids Clinical Trial Group (PACTG) demonstraram que o 

uso da zidovudina (AZT) reduziu em cerca de 67,5% a TV quando administrada 

durante a gestação e trabalho de parto (e parto) e aos recém-nascidos que não foram 

amamentados. A TV no grupo sem intervenção quimioprofilática com AZT foi de 

25,5% e de 8% no grupo que usou o AZT29,30
. 

Tendo como referência estudos científicos e a experiência de especialistas da 
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área, o MS publicou (em 2003) o Consenso Nacional com as seguintes 

recomendações profiláticas para prevenção da TV do HIV: 

a) Oferecer teste anti-HIV, com aconselhamento pré e pós-teste, para todas as 

gestantes nos serviços de pré-natal, devendo a testagem ser sempre voluntária 

e confidencial; 

b) Ministrar nas gestantes HIV + o AZT oral (a partir da 14ª sem.); o AZT 

endovenoso nas parturientes, durante o trabalho de parto e parto até o 

clampeamento do cordão umbilical; e o AZT oral por seis semanas ao recém-

nascido. (segundo diretrizes do Protocolo 076 do ACTG); 

c) Escolher a via de parto de acordo com os critérios abaixo:  

c.1) recomenda-se parto por cesariana eletiva quando a carga viral é 1000 

cópias / mL ou desconhecida e idade gestacional de 34 semanas.  

c.2) recomenda-se parto vaginal quando a carga viral for < 1000 cópias / mL ou 

indetectável e idade gestacional e 34 semanas; 

d) Orientar a gestante/puérpera à substituição da amamentação com a 

introdução de leite artificial e outros alimentos, de acordo com a idade da 

criança, garantindo seu adequado crescimento e desenvolvimento16
. 

Em novembro de 2002, por meio da publicação da Portaria número 2104/02, 

foi instituída mais uma recomendação para prevenir a TV do HIV, a “oferta do teste 

rápido anti-HIV, com aconselhamento pré e pós-teste para todas as parturientes não 

aconselhadas e testadas durante o pré-natal, ou sem pré-natal, devendo a testagem 

ser igualmente sempre voluntária e confidencial”31
. 

Entretanto, mesmo que os estudos venham comprovando a redução da TV do 

HIV, e a despeito da disponibilidade de recursos terapêuticos capazes de reduzir a 

infecção no recém-nascido, está continua representando um problema de saúde 

pública pela precariedade da organização dos serviços de saúde do país. 

Desde a publicação do “Protocolo 076” do PACTG, o MS considera como 

prioridade a prevenção da TV do HIV, em virtude da continuidade de elevadas taxas 

no país. Assim, observa-se a vital importância do diagnóstico e início do tratamento 

precoce, além das características inerentes da população a ser tratada, a fim de 

amenizar a cadeia de proliferação do vírus no organismo dessas gestantes e evitar a 

transmissão via placentária para o feto e a alta prevalência de infecção em crianças 

com menos de 13 anos16
. 
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3 - JUSTIFICATIVA 

 

A importância dos estudos epidemiológicos sobre as características 

populacionais dos indivíduos infectados com o HIV e AIDS para os programas de 

prevenção, associada às poucas informações epidemiológicas em Niterói, RJ, o 

presente trabalho buscou conhecer o perfil das gestantes HIV-positivo que são 

acompanhadas em Hospital Municipal de Niterói – RJ; atualmente considerado polo 

de tratamento de HIV pelo Ministério da Saúde, através do Programa IST/AIDS. 

 

4 – OBJETIVO 

 

4.1. GERAL 

 

Avaliar o perfil epidemiológico das gestantes HIV positivo acompanhadas no 

Ambulatório do Hospital Municipal Carlos Tortelly de Niterói – RJ. 

 

4.2. SECUNDÁRIOS 

 

 Caracterizar o perfil sociodemográfico, econômico e clínico das gestantes HIV 

positivo e AIDS, atendidas no ambulatório SIDA/HMCT; 

 Caracterizar o acompanhamento das gestantes;  

 Descrever o perfil dos seus parceiros; 

 Descrever o perfil dos recém-nascidos e os seus desfechos;  
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5 – MÉTODOS 

 

5.1. Delineamento do estudo 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo, descritivo e qualitativo. 

 

5.2. Local, período e população do estudo 

 

O estudo foi realizado no Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT), em Niterói, 

Rio de Janeiro. Esta unidade ambulatorial possui sete consultórios adultos e dois 

infantis. Atende pacientes vítimas de estupros ou que foram contaminadas por 

parceiros dependentes de drogas e/ou com Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs), e pacientes com agravos decorrentes de suas condições clínicas. O Hospital 

Municipal Carlos Tortelly é considerado um centro de referência do Município de 

Niterói em IST e HIV/AIDS. 

A população do estudo compreendeu as gestantes HIV positivo, entre 18 e 45 

anos, que estiveram em acompanhamento no ambulatório de SIDA/HMCT, durante o 

período de dezembro de 2009 a dezembro de 2015.  

 

5.3. Critérios de inclusão e exclusão 

 

Os critérios de inclusão no estudo foram mulheres grávidas HIV positivo com 

faixa etária18 a 45 anos, independentemente do desfecho, isto é, do sucesso ou 

insucesso da TV.  

Foram excluídas as gestantes HIV positivo cujos os dados não estavam 

devidamente preenchidos nos prontuários. 
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5.4. Instrumento da pesquisa 

 

A partir de levantamento bibliográfico nacional e internacional acerca do HIV 

em gestantes, foi desenvolvido um instrumento para coleta de dados (anexo 1), do 

tipo formulário semiestruturado, sendo que as variáveis foram obtidas a partir da 

análise documental dos registros de consultas, realizadas pela equipe 

multiprofissional do serviço, sendo os dados compilados para um instrumento 

elaborado pelos autores.  

  

5.5.  Variáveis consideradas no estudo 

 

Foram avaliadas as seguintes variáveis: Gestantes, recém-nascidos e 

parceiros. 

 

a)  Variáveis socioeconômicas e demográficas 

* Renda familiar: variável numérica estratificada em: R$100,00 a R$600,00, 

R$700,00 a R$1.200,00, R$1.300,00 a R$1.800,00, R$1.900,00 a R$2.200,00, 

R$ 2.300,00 a R$2.800,00 e R$2.900,00 a R$3.500,00. 

* Faixa etária: variável numérica estratificada em décadas (10, 20, 30, 40 ou 

mais). 

* Escolaridade: variável categórica ordinal estratificada em: Analfabeta, Ensino 

fundamental, Ensino Médio e Nível superior.  

 

b)  Perfil clínico das gestantes 

* Data de atendimento: variável numérica estabelecida em anos completos. 

* Procedência: variável nominal. 

* Números de gestações: variável numérica. 

* Momento do diagnóstico do HIV em relação ao pré-natal: variável nominal 
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categorizada em antes, durante, no parto, sem informação. 

* Utilização de drogas injetáveis: variável nominal categorizada em sim, não e 

sem informações. 

* Abortos anteriores: variável numérica. 

* Outras IST: variável nominal categorizada em nenhuma, Sífilis, Herpes e sem 

informação. 

* Uso do antibiótico: variável nominal categorizada em sim, não ou dado não 

encontrado.  

* Tipo de parto: variável nominal categorizada em cesárea eletiva, cesárea não 

eletiva e parto normal.  

 

c) Perfil dos parceiros 

* Sorologia do parceiro: variável nominal categorizada em não infectado, 

infectado e sorologia desconhecida. 

* Comportamento sexual: variável nominal categorizada em múltiplos, 

bissexual, múltiplos parceiros e bissexuais, e opção sexual desconhecida. 

* Uso de drogas injetáveis: variável nominal categorizada em sim, não e sem 

informações.  

 

d) Características do acompanhamento das gestantes 

* Acompanhamento no programa de IST/AIDS: variável nominal categorizada 

em sim e não. 

* Procedimentos clínicos: variável nominal categorizada em realizou o pré-natal 

e uso do ARTV durante a gestação em, sim e não. O uso de AZT endovenoso 

durante o parto em sim, não e não realizado. 
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e) Perfil dos recém-nascidos 

* Peso do RN ao nascer: variável numérica, categorizada de acordo com a 

classificação da Organização Mundial de Saúde, sendo: RN baixo peso - todo 

bebê nascido com peso igual ou inferior a 2.500 gramas; muito baixo peso -  

menos que 1,500g; Peso normal - > 2.501g a < 4000g; Macrossômico – acima 

de 4.001g. 

* Uso de AZT xarope no nascimento: variável nominal categorizada em sim, 

não e sem informação. 

* Período de uso de AZT xarope após nascimento: variável numérica 

categorizada em: menos de uma semana, quatro semanas, seis semanas e 

sem informações. 

* Utilização do antibiótico: variável nominal categorizada em sim, não e sem 

informação. 

* Aleitamento materno: variável nominal categorizada em sim, não e sem 

informação.  

 

f) Acompanhamento dos recém-nascidos 

* Primeira carga viral RN (1 a 4 meses): variável categorizada nominal 

estratificada em Realizado e Não realizado, de acordo com o protocolo de 

crianças e adolescente notificadas de gestantes HIV positivo – MS. 

 

* Segunda carga viral RN (1 a 4 meses): variável categorizada nominal 

estratificada em Realizado e Não realizado, de acordo com o protocolo de 

crianças e adolescente notificadas de gestantes HIV positivo – MS. 
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* Teste Anti-HIV (18 meses): variável categorizada nominal estratificada em 

Realizado e Não realizado, de acordo com o protocolo de crianças e 

adolescente notificadas de gestantes HIV positivo – MS. 

 

5.6. Amostragem e coleta de dados 

 

A amostra do estudo foi composta por 103 prontuários cadastrados no 

ambulatório de SIDA/HMCT. Os procedimentos referentes à coleta de dados iniciaram 

imediatamente após a aprovação do comitê de ética (anexo II). A coleta de dados 

ocorreu no período de março de 2017 a 2018. 

 

5.7. Aspectos éticos  

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense, em 20 de março de 2017, sob Parecer 

nº 1.972.883, seguindo as recomendações constantes na Resolução CNS 466/2012.  

 

5.8. Análises estatísticas  

 

Os dados obtidos foram digitados em planilha do Microsoft Excel® e submetidos 

à análise descritiva, utilizando-se o programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), versão 22.0. Na análise estatística foi realizada distribuição de 

frequência absoluta e relativa para a construção do perfil das gestantes, parceiros e 

recém-nascidos. Os resultados foram apresentados por meio de tabelas. 
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6 - RESULTADOS 

 

Foram avaliadas 103 gestantes HIV positivo, acompanhadas no Hospital 

Municipal Carlos Tortelly, no período de 2009 a 2015. Houve maior número de 

atendimentos nos anos de 2009 (27,2%) e 2015 (20,4%). As pacientes eram 

procedentes, prevalentemente, de Niterói (60,2%), com idade entre 21 a 30 anos 

(57,3%), ensino fundamental (40,8%) e renda entre R$700,00 e R$1.200,00 (30,1%) 

(Tabela 1). 

 

Conforme demonstrado na Tabela 2, o número de gestações variou de um a 

sete, com prevalência de primípara (27,2%) ou multípara (28,2%) gestações. A 

maioria das mulheres (57,3%) recebeu o diagnóstico de HIV antes do pré-natal. 

Embora 12,6% tenham sido identificadas como usuárias de drogas injetáveis, grande 

parte dos prontuários (72,8%) não possuía registro claro sobre esta variável. Setenta 

e sete porcento das mulheres (77,7%) não apresentava histórico de aborto anterior. 

Observou-se que 45,6% das mulheres não tiveram outra IST, no entanto, 15,5% 

tiveram sífilis congênita. Cesárea não eletiva foi a forma de escolha para o nascimento 

(53,4%), seguido de cesárea eletiva e parto normal, com 22,3 e 24,3%, 

respectivamente. 
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Tabela 1: Perfil sociodemográfico e econômico das 

gestantes HIV positivo atendidas no Hospital Municipal 

Carlos Tortelly, Niterói, RJ, 2009-2015.  

Variáveis n % 

Ano do Atendimento 

2009 28 27,2 

2010 6 5,8 

2011 11 10,7 

2012 11 10,7 

2013 17 16,5 

2014 9 8,7 

2015 21 20,4 

   

Procedência 

Niterói 62 60,2 

São Gonçalo 14 13,6 

Maricá 15 14,6 

Sem informação  12 11,7 

 

Faixa Etária 

18 a 20 anos 13 12,6 

21 a 30 anos 59 57,3 

31 a 40 anos 29 28,2 

41 anos ou mais 2 1,9 

 

Escolaridade 

Analfabeta 3 2,9 

Ensino fundamental 42 40,8 

Ensino Médio  15 14,6 

Nível superior  1 1,0 

Sem informação 42 40,8 

   

Renda  

R$100,00 a R$600,00 15 14,6 

R$700,00 a R$1.200,00 31 30,1 

R$1.300,00 a R$1.800,00 13 12,6 

R$1.900,00 a R$2.200,00 1 1,0 

R$ 2.300,00 a R$2.800,00 3 2,9 

R$2.900,00 a R$3.500,00 3 2,9 

Sem informação 37 35,9 
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Tabela 2: Perfil clínico das gestantes HIV positivo, 

atendidas no Hospital Municipal Carlos Tortelly, Niterói, 

RJ, 2009-2015. 

 

Variáveis n % 

Número de Gestações 

Uma 28 27,2 

Duas 29 28,2 

Três 17 16,5 

Quatro 18 17,5 

Cinco 10 9,7 

Sete 1 1,0 

   

Momento do Diagnóstico de HIV em Relação ao Pré-
Natal 

Antes 59 57,3 

Durante 29 28,2 

No parto 14 13,6 

Sem informação 1 1,0 

   

Uso de Drogas Injetáveis 

Não 15 14,6 

Sim 13 12,6 

Sem informação 75 72,8 

   

Abortos Anteriores 

Não 80 77,7 

Um 18 17,5 

Dois 4 3,9 

Três 1 1,0 

   

Outra IST 

Não 48 45,6 

Sífilis 14 15,5 

Herpes 3 2,9 

Sem informação 38 38,8 

   

Uso de Antibiótico 

Não 21 20,4 

Sim 11 10,7 

Dado não encontrado 71 68,9 

   

Tipo de Parto 

Cesárea eletiva 23 22,3 

Cesárea não eletiva 55 53,4 

Parto normal 25 24,3 
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Nos resultados pode-se observar que 46,6% dos parceiros das gestantes 

estavam infectados pelo HIV, 25,2% possuíam múltiplas parcerias sexuais e 15,5% 

faziam uso de drogas injetáveis. Destaca-se, no entanto, 44,7% tinha sorologia 

desconhecida, 68,0% tinham opção sexual desconhecida e 72,8% não tinham registro 

sobre uso de drogas injetáveis (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Perfil dos parceiros das gestantes HIV positivo 

atendidas no Hospital Municipal Carlos Tortelly, Niterói, 

RJ, 2009-2015.  

 

Variáveis n % 

Sorologia do Parceiro 

Não infectado 9 8,7 

Infectado 48 46,6 

Sorologia desconhecida 46 44,7 

   

Comportamento Sexual do Parceiro 

Múltiplos 26 25,2 

Bissexual 3 2,9 

Múltiplos parceiros e bissexuais 4 3,9 

Opção sexual desconhecida 70 68,0 

   

Uso de Drogas Injetáveis pelo Parceiro 

Não 12 11,7 

Sim 16 15,5 

Sem informação 75 72,8 

 

 

Em relação ao acompanhamento das gestantes, a maioria (68,0%) não era 

paciente do Programa de IST/AIDS, no entanto, 69,9% realizaram acompanhamento 

pré-natal, 54,4% fizeram uso de ARV durante a gestação e 71,8% usaram AZT 

endovenoso durante o parto (Tabela 4). 
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Tabela 4: Características do acompanhamento das 

gestantes HIV positivo atendidas no Hospital Municipal 

Carlos Tortelly, Niterói, RJ, 2009-2015.  

 

Variáveis n % 

Acompanhamento no Programa de IST/AIDS 

Sim 33 32,0 

Não 70 68,0 

   

Realizou Pré-Natal 

Sim 72 69,9 

Não 31 30,1 

   

Uso de Antirretroviral durante a Gestação 

Sim 56 54,4 

Não 44 42,7 

Sem informação 3 2,9 

   

Uso de AZT Endovenoso durante o Parto 

Sim 74 71,8 

Não 29 28,2 

 

 

Conforme demonstrado na Tabela 5, quase a metade dos recém-nascidos das 

gestantes HIV positivo nasceram com baixo peso (37,9%) ou muito baixo peso (9,7%); 

80,6% fizeram uso de AZT xarope no nascimento por um período que variou de menos 

de uma (15,5%) a seis semanas (79,6%). Ainda, 74,8% fizeram uso de antibióticos e 

87,4% não receberam aleitamento materno. 
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Tabela 5: Perfil dos Recém-nascidos das gestantes HIV 

positivo atendidas no Hospital Municipal Carlos Tortelly, 

Niterói, RJ, 2009-2015. 

 

Variáveis n % 

Peso do RN ao Nascer 

Muito Baixo Peso 10 9,7 

Baixo Peso 39 37,9 

Peso Normal 52 50,5 

Macrossômico 2 1,9 

   

Uso de AZT Xarope no Nascimento 

Sim 83 80,6 

Não 16 15,5 

Sem informação 4 3,9 

   

Período de Uso de AZT Xarope no Nascimento 

Menos de uma semana 16 15,5 

Quatro semanas 1 1,0 

Seis semanas 82 79,6 

Sem informação 4 3,9 

   

Uso de Antibióticos 

Sim 77 74,8 

Não 24 23,3 

Sem informação 2 1,9 

 

Aleitamento Materno 

Sim 12 11,7 

Não 90 87,4 

Sem informação 1 1,0 

 

 

Na Tabela 6 observa-se o desfecho do acompanhamento dos recém-nascidos 

das gestantes HIV positivo. No primeiro exame, realizado entre o primeiro e o quarto 

mês de vida em 75 das 103 crianças, a carga viral foi indetectável em 81,3%, 

detectável em 17,3%, indeterminada em apenas uma criança (1,4%), no entanto 

27,2% não realizaram o exame conforme recomendado. Já no segundo exame, 
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realizado entre o quinto e décimo segundo mês, a não realização do 

acompanhamento se deu em 42,7%. Em relação aos exames realizados nas 59 

crianças restantes, o teste foi indetectável em 79,7%, detectável em 16,9% e foi 

indeterminado em 3,4% das crianças em acompanhamento. 

A perda de seguimento aumentou ainda mais aos 18 meses após o nascimento, 

quando 64,1% das crianças nascidas das gestantes HIV positivo não realizaram o 

teste anti-HIV. Das 37 crianças restantes, 83,8% tiveram o teste negativo, e foi positivo 

em 13,5% e, indeterminado em 2,7%. Em relação ao sucesso na prevenção da TV, 

apesar dos 83,8% de frequência de sucesso, vale ressaltar que 6 das 37 crianças 

tiveram o resultado desfavorável e que, da população inicial de 103 crianças, 66 

abandonaram o acompanhamento, não realizando os testes necessários, podendo 

ser potenciais crianças contaminadas. 

Tabela 6: Acompanhamento dos Recém-nascidos das 

gestantes HIV positivo atendidas no Hospital Municipal 

Carlos Tortelly, Niterói, RJ, 2009-2015. 

 

Variáveis n % 

Primeira Carga Viral RN (1 a 4 mês) 

Não realizado 28 27,2 

Realizados 75 72,8 

Indetectável 61 81,3 

Detectável 13 17,3 

Indeterminado 1 1,4 

   

Segunda Carga Viral RN (5 a 12 mês) 

Não realizado 44 42,7 

Realizados 59 57,3 

Indetectável 47 79,7 

Detectável 10 16,9 

Indeterminado 2 3,4 

   

Resultado do Teste de anti-HIV (18 meses) 

Não realizado 66 64,1 

Realizados 37 35,9 

Negativo 31 83,8 

Positivo 5 13,5 

Indeterminado 1 2,7 

   

Sucesso na prevenção da transmissão vertical 

Sim 31 83,8 

Não 6 16,2 
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7 – DISCUSSÃO 

 

Estudos que apontam a real situação do tratamento e acompanhamento de 

crianças e da TV do vírus HIV no Brasil mostram que o assunto ainda é pouco 

explorado, uma vez que os dados apresentados refletem somente as crianças que 

tiveram o acompanhamento completo. Embora a notificação, das grávidas HIV 

positivo tenha sido introduzida no Brasil a partir do ano 2000, em Niterói, até 2014, 

observava-se ainda um processo lento de registros em decorrência a subnotificação. 

Não há dados recentes sobre a frequência de abandonos ou perdas de 

acompanhamento deste grupo de pacientes, sendo o último dado epidemiológico 

oficial fornecido pelo Ministério da Saúde datado de 2014. Em Niterói entre os anos 

de 2000 a 2012 foram notificados 5873 casos gestantes HIV positivo, sendo que a 

maior parte se encontrava na faixa etária de 20 a 29 anos perfazendo 52,9% do total 

de grávidas notificadas2.  

No Estado do Rio de Janeiro, de 2000 até 2018, foram identificados 10.936 

casos de gestantes infectadas pelo HIV, sem distinção entre Municípios, e este 

número vem se mantendo estável nos últimos 10 anos. No ano de 2017 foram 

notificados 497 novos casos com uma taxa de TV detectada de 2,3 casos a cada 1000 

nascidos vivos11. 

O presente trabalho teve como foco principal gerar dados demográficos e 

socioeconômicos das gestantes HIV positivo atendidas na região metropolitana II, 

mais especificadamente na cidade de Niterói e adjacências, acompanhadas no 

Hospital Municipal Carlos Tortelly, atualmente considerado polo de tratamento de HIV 

pelo Ministério da Saúde, através do Programa IST/AIDS. Com estes dados 

pretendeu-se observar as pendências de acompanhamento, com ênfase nas etapas 

do pré-natal e o desfecho deste tratamento antiviral nas crianças nascidas.   

Nossos resultados revelam um aumento na frequência absoluta de gestantes 

soropositivas atendidas nos anos de 2009 e de 2015. Entre os anos 2010 e 2014 

observou-se uma queda drástica no atendimento. Essas variações ao longo dos anos 

demonstram a necessidade de intensificação da elaboração de estratégias sob o 

enfoque à prevenção e à redução do aumento crescente da TV.  

Quando a origem geográfica das gestantes é verificada, o município de Niterói 

apresenta o maior número de gestantes HIV positivo, seguido do município de Maricá 
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e de São Gonçalo. Observa-se uma grande ausência destas informações nos 

prontuários dos pacientes, e também nos registros oficiais. 

O perfil sociodemográfico referente à faixa etária mostrou a maior frequência 

de grávidas infectadas pelo HIV com idade entre 21 a 30 anos, o que consiste em um 

dado esperado, pois trata-se do ápice do período reprodutivo. O respectivo resultado 

aproxima-se dos dados encontrados na literatura, em uma pesquisa por Assis e 

colaboradores32, sobre conhecimento e prática sexual de gestantes HIV positivo 

atendidas em um Hospital Universitário Federal localizado no Município do Rio de 

Janeiro, que observou uma faixa etária de 30 e 34 anos. Da mesma forma, 

pesquisadores ressaltaram em uma pesquisa no Hospital das Clínicas da 

Universidade de São Paulo (USP), identificando uma média de idade de 25 a 34 

anos33. Por outro lado, Menezes e colaboradores23, no estado do Pará, em um serviço 

de referência em saúde à mulher e da criança, foi avaliado em sua maioria, jovens 

com idade entre 18 e 23 anos. 

No Brasil, de uma forma geral, a faixa etária mais acometida pelo HIV/AIDS em 

mulheres está compreendida entre 20 a 24 anos11. Tais observações mostram que a 

faixa etária das grávidas infectadas pelo HIV, atendidas no HMCT, segue a tendência 

nacional, com predomínio de mulheres jovens, demonstração a “juvenilização” da 

epidemia35. Com relação aos países latino-americanos, há discordância quanto à faixa 

etária. Em um estudo realizado no Chile, por Wu e colaboradores36, identificaram uma 

prevalência de gestantes infectadas entre 14 e 24 anos, quanto à Colômbia, segundo 

Gómez, Carrillo e Rodríguez37 a maioria das mulheres estava na fase reprodutiva (15 

a 49 anos), porém, o percentual de gestantes infectadas neste estudo foi baixo, 

alcançando um percentual de 1%. Coincidentemente, na Argentina, uma pesquisa 

realizada mostrou uma redução na incidência de mulheres infectadas pelo HIV na 

idade reprodutiva38, e em Honduras, a média de idade foi de 26 anos e a faixa etária 

reprodutiva foi evidenciada com idades entre 19 a 38 anos, semelhantes aos nossos 

dados39. 

Quanto à escolaridade, nossas investigações constataram que a 

predominância nos casos registrados ocorreu em grávidas HIV positivo com menos 

de oito anos de estudo, o que demonstra baixo nível educacional. O mesmo foi 

encontrado por Silva e colaboradores25, em um estudo epidemiológico desenvolvido 

no nordeste brasileiro, encontraram que 30,5% das gestantes infectadas pelo HIV 
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tinham baixa escolaridade. Resultados semelhantes em Passos (MG), quando os 

autores Souza e colaboradores40 evidenciaram baixo nível escolar em 80% das 

grávidas investigadas. De igual maneira, no estudo em grávidas HIV positivo 

atendidas em uma maternidade pública de referência no Estado do Pará34, foi 

observado que 50,4% de sua amostra total cursou o Ensino Fundamental e apenas 

38,2% o Ensino Médio. Segundo o MS34, que ao investigar a AIDS na população de 

gestantes no Brasil, observou que 30,1% das mulheres possuíam de 5 a 8ª série 

incompleta. 

Desse modo, o grau de escolaridade vem sendo utilizado como um importante 

indicador comparativo as variáveis socioeconômicas. Dessa maneira, o aumento da 

proporção de casos de AIDS em indivíduos com menor grau de instrução tem sido um 

indicativo de extravasamento da epidemia para camadas desfavorecidas da 

sociedade, descritas como pobres23.  

Quanto à renda, observou-se que a prevalência de gestantes HIV positivo 

declarou renda família, em torno de um salário mínimo. Foi identificado o mesmo 

achado, num estudo realizado em um centro de referência em saúde da mulher do 

município de Santarém42. 

No presente estudo, observamos que a multigestação foi mais frequente que a 

gestação única, assim como não houve relatos de abortos anteriores, estes dados 

encontrados são diferentes, com relação a outro estudo de variáveis epidemiológicas, 

por Silva e colaboradores25, evidenciaram que 21,75% das gestantes eram 

primigestas e possuíram abortamentos em gestações anteriores.  

Quando se analisa o momento do diagnóstico de HIV em relação ao pré-natal, 

pode-se constatar que o maior número de diagnósticos confirmatórios do HIV ocorreu 

antes do pré-natal. A cobertura de 57,3% de identificação da infecção pelo HIV no pré-

natal, neste grupo, mostra-se inferior ao encontrado no norte do Brasil, que foi de 

75,1%43. Já na maternidade pública de Vitória, no Espírito Santo, certificou-se que 

89,7% das gestantes tiveram o diagnóstico precoce44. 

Todavia, nossos dados superaram as expectativas das pesquisas nacionais 

que, de acordo com as informações coletadas a partir do Estudo Sentinela de 

Parturientes infectadas pelo HIV realizado no Brasil, revelaram que a cobertura efetiva 

de sorologia para o HIV na gestação foi de 52%45. Sabe-se que entre 30 a 40% das 

mulheres soropositivas brasileiras, já obtiveram conhecimento acerca da própria 
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infecção (HIV) antes da gravidez46.  

Infelizmente, ainda há taxa considerável de mulheres sem o diagnóstico 

durante o pré-natal e parto, como há registro as nossas investigações, provavelmente 

devido a não realização do exame ou relacionado à própria conduta da assistência 

pela equipe de saúde. Entre os possíveis fatores que contribuem para a não totalidade 

da cobertura de detecção do HIV durante a gestação, ressalta-se: a ausência de pré-

natal, a ausência do pedido do teste, a negação das gestantes e o desconhecimento 

do resultado no parto45. Nesse último caso, a ausência ou desconhecimento do 

diagnóstico contribui para a manutenção das taxas de TV do HIV, embora, as 

intervenções preconizadas pelo Programa Nacional de IST e AIDS serem 

reconhecidamente efetivas44.  

Mesmo que, a disponibilidade do teste anti-HIV na assistência pré-natal da rede 

pública exista desde 1998, verificou-se que grande parte das mulheres desconhecem 

a possibilidade de realização do teste47. Esta é uma circunstância delicada, uma vez 

que demonstra a necessidade de alcançar um maior número de pessoas, por causa 

do risco de transmissão direta e repercussões importantes para o binômio mãe-filho, 

igualmente para a saúde pública, e indica uma lacuna na implementação desta prática 

na atenção básica48. 

Nos nossos estudos a maioria das gestantes não possuía registro claro de 

drogas injetáveis, embora uma pequena parte era usuária de drogas. Em 

contrapartida, o estudo por Barbosa e colaboradores49, envolvendo os fatores de risco 

relacionados à TV do HIV apontou que 10% delas relataram uso de drogas injetáveis 

durante o período gestacional, e esse é um importante fator na caracterização dos 

hábitos de saúde dessas mulheres. É relevante o número de usuárias de substâncias 

psicoativas nessa situação, e estas tendem a apresentar deficiência no autocuidado. 

O tratamento adequado diante as condutas de profilaxia da TV, tem probabilidade de 

diminuir a cadeia de transmissão do HIV por meio do uso de drogas parenterais ou 

injetáveis.  

A existência concomitante do HIV com outras infecções durante a gravidez gera 

muitas intercorrências durante a gestação e parto. No presente estudo, observa-se 

uma prevalência para sífilis, dado relevante, uma vez que a sífilis apresenta risco de 

dano placentário e aumento da TV do HIV intrauterino, e também risco da sífilis 

congênita16. Os dados apresentados ainda foram mais significativos do que um estudo 
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transversal no serviço de referência em Ambulatório de Moléstias Infectocontagiosas 

em Ginecologia e Obstetrícia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), no qual encontrou-se 5,3% de 

sífilis diagnosticada33. 

Quanto ao tipo de parto realizado nestas mulheres, os resultados nos 

prontuários mostram que, no HMCT, 24,3% foram submetidas ao parto vaginal, 22,3% 

à cesárea eletiva e 53,4% à cesárea não eletiva. Burges e Weiser50 sugerem como 

melhor opção a cesariana eletiva antes do trabalho de parto, ou mesmo nos primeiros 

estágios do mesmo. A escolha da forma de nascimento tem influência na transmissão 

do HIV para a criança, devido ao tempo de contato com o sangue e fluidos maternos 

contaminados. 

Em um estudo de metanálise, realizado por The International Perinatal HIV 

Group51, foi destacado que os procedimentos que envolvem o parto possuem extrema 

relevância na TV. Inicialmente, os resultados de 15 estudos revelaram que a cesariana 

eletiva, realizada antes da rotura das membranas amnióticas, diminuiu o índice de 

transmissão do HIV em 50%, quando comparado com as demais formas de partos. 

Além disso, propôs que a cesariana eletiva, juntamente ao uso de protocolo que 

associa a terapia TARV até o parto à dose intravenosa administrada antes e durante 

o parto, propiciou a redução da transmissão em até 90%51. Em seguida, outra 

metanálise publicada pelo grupo Cochrane, em 200852, analisou 26 estudos que 

certificaram a eficácia e a segurança da cesariana eletiva na prevenção da TV do HIV.  

Todos os estudos corroboraram que a cesariana eletiva foi eficaz para a 

prevenção da TV do HIV nas mulheres que não fizeram uso de ARV na gestação, e 

naquelas que usaram apenas zidovudina (AZT). Porém, esta mesma análise verificou-

se uma maior probabilidade de morte para a mãe devido às complicações da 

cesariana eletiva, tais como sepse, endometrite e tromboembolismo52. Tess e 

colaboradores em 199853, ao pesquisarem em São Paulo 553 crianças identificadas 

como filhos de gestantes HIV positivo, provaram que não houve de fato, associação 

entre o tipo de parto e a transmissão do HIV para a criança. Conforme o protocolo 

para a prevenção de TV de HIV e sífilis, a via de parto será decidida baseada em 

situações obstétricas e/ou da carga viral, de acordo com a avaliação do obstetra e do 

clínico/infectologista responsáveis pela gestante. Se a carga viral for menor que 1.000 

cópias/mL ou indetectável, recomenda-se parto normal, exceto se quando houver 
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indicação obstétrica para o parto por cirurgia cesariana54. Logo, se a carga viral for 

maior ou igual a 1.000 cópias/mL, desconhecida ou verificada antes da 34ª semana 

de gestação e, em tais casos, a gestante estiver em trabalho de parto, com dilatação 

cervical menor que 4 cm e as membranas amnióticas íntegras, há recomendação 

cirúrgica é de cesariana eletiva54. 

No que concerne ao perfil dos parceiros das gestantes HIV positivo, notou-se 

que, não raro, a maior parte da contaminação ocorreu através de relação sexuais com 

parceiros infectados, que muitas vezes são também usuários de drogas injetáveis. 

Concomitante a isso, em grande parte desses casos, o diagnóstico apontou gestantes 

com parceiro regular, indicando que havia exposição a outros fatores de riscos. Tal 

comprovação evidencia quão vulnerável é a mulher que, embora encontra-se em 

relacionamento estável, está propensa a ser contaminada por seus parceiros. No que 

se refere a esse percentual de mulheres expostas, está claro que a transmissão por 

esta forma contribui com a mudança na distribuição epidemiológica do HIV, e assim 

no crescente número de casos nas mulheres em relacionamento estável55. 

Chama-se atenção neste trabalho o fato de que a maior parte das grávidas não 

fez acompanhamento do programa IST/HIV. A quantidade elevada dessas mulheres 

que não participaram do programa é um fato preocupante, pois significa o não 

desenvolvimento das medidas profiláticas para redução TV do HIV/AIDS. Dessa 

forma, é possível questionar se as mesmas também foram orientadas quanto aos 

contraceptivos e à prevenção de ISTs, o que representaria uma violação nos direitos 

sexuais e reprodutivos e de saúde desses indivíduos16.  

Sabidamente, um dos principais fatores para prevenir a transmissão perinatal 

do HIV é o pré-natal56. O começo do pré-natal feito tardiamente, depois do primeiro 

trimestre da gestação, se revela como obstáculo para a prevenção da TV 57
.
 No 

presente estudo, observamos que a maior incidência tinha realizado o pré-natal, 

embora apenas algumas gestantes fizeram o acompanhamento no programa 

IST/AIDS. Com isso, em muitos casos não houve o diagnóstico antes do parto e, ainda 

que o diagnóstico tenha sido realizado, as intervenções disponíveis se mostraram 

menos eficazes com relação às iniciadas mais precocemente na gestação58,59,60. Por 

esse ângulo, entendemos que otimizar a cobertura e conquistar precocemente as 

gestantes tendo em vista o pré-natal de qualidade é essencial para tomar, em tempo 

hábil, ações de prevenção relativas à TV do HIV.  
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As mulheres tiveram que ultrapassar obstáculos de viés econômico para 

conseguir chegar até o serviço de alto risco; viagem longa para ter em mãos os 

resultados laboratoriais, ausência de parentes disponíveis ou cuidadores dos demais 

filhos no tempo em que estiverem nas consultas e exames, pouco interesse também 

por parte das próprias gestantes61, 62. Frente a isto, outros fatores ocorrem e culminam 

em dificuldades de realização do pré-natal: os meios de se obter os serviços de saúde, 

a quebra da continuidade na realização das consultas e evasão ao tratamento. Isto 

explica-se por causa do meio social e econômico precário a que estão submetidas, e 

isso acarreta certa submissão ao parceiro e a prevalência indevida das decisões do 

gênero masculino que (infelizmente) ainda existe na sociedade61,63. 

Quanto ao uso do ARV, podemos ver que mais da metade das gestantes 

usaram ARV durante a gestação, e a maior parte usou só na ocasião do parto. Estes 

dados podem sugerir, em Niterói, que o uso do ARV é mais tardio do que precoce, 

não obedecendo às diretrizes do protocolo AIDS Clinical Trial Group 076 (ACTG 076), 

que são o uso do AZT no pré-natal e no parto. Nossos dados ainda foram melhores 

do que os encontrados por Cavalcante, em 200464, que observou no período de 2002 

a 2003, em Fortaleza/CE, que 87,5% das 138 gestantes HIV positivo não utilizaram o 

ARV nem no pré-natal, nem durante o parto.  

Outro trabalho realizado no Estado de Santa Catarina mostrou que 96% das 

gestantes HIV utilizaram o ARV no pré-natal e 72% no durante o parto65. Ao examinar 

em conjunto esses percentuais e os de Niterói, constata-se que, no município, o 

número de gestantes que não utilizou o ARV, de acordo com o protocolo ACTG 076, 

foi menor do que no Sul do País, entretanto, acima dos percentuais encontrados em 

Fortaleza.  

Alguns estudos que tratam sobre a TV do HIV revelam que o uso do ARV, 

durante a gestação, trabalho de parto e parto reduz significativamente o risco de 

transmissão do HIV para a criança66,67. O uso do Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Crianças e Adolescentes elabo-

rado pelo AIDS Clinical Trial Group, em 1994, destacou uma redução de 67,5% da TV 

com uso correto de ARV66. Na Europa um estudo com 4525 gestantes, evidenciou 

que as taxas de transmissão do HIV da mãe, com carga viral ativa, para o filho eram 

muito baixas em razão do uso de terapia ARTV67. Segundo o MS, através de suas 

recomendações para profilaxia da TV do HIV e terapia TARV em gestantes, a TARV 
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deve ser administrada a todas as gestantes infectadas pelo HIV, com junção de três 

antirretrovirais, independentemente da situação virológica, clínica ou imunológica, 

uma vez que além de impedir a replicação viral diminui o risco de resistência à curto 

prazo68. 

Embora exista a recomendação de registro do tempo de início da zidovudina 

endovenosa no período intraparto63, certificou-se neste campo de consulta uma 

insuficiência de apontamento na ficha de notificação no HMCT.  

Foi possível observar o perfil clínico dos recém-nascidos das mães HIV 

positivo. Os dados encontrados em relação ao peso de nascimento mostraram que o 

número maior dos recém-nascidos nasceu com o peso normal, porém quase a metade 

apresentou baixo peso ou muito baixo peso, de acordo com os parâmetros das 

categorias para classificação de extremo/muito baixo peso (<1.500 g): baixo peso 

(1.500 a 2.499 g) e peso normal (com 2.500 g ou mais)69. No entanto, Verissimo e 

colaboradores em 201270 encontraram 77,8% dos recém-nascidos com peso entre 

2.500 e 3.500g, 14,8% com peso superior a 3.500g e apenas 7,4% apresentaram 

baixo peso ao nascer. Os dados de Verissimo e colaboradores (2012)70 se mostraram 

superiores aos encontrados no presente estudo.  

De acordo com alguns estudos, no que concerne à situação nutricional, esta 

pesquisa aponta para mais um desafio, quando o foco de atenção se volta para 

mulheres infectadas pelo HIV e revela que elas estão mais expostas a riscos, 

somando-se ao quesito desnutrição no período gestacional, aumenta a probabilidade 

de interferência no fator peso ao nascer, tanto na gestação quanto nas taxas de 

morbidade e mortalidade neonatal, respectivamente. Com isso, as condições sociais 

e econômicas, bem como a qualidade da assistência pré-natal, além de outros 

indexadores, definem o plano dessas variáveis conjugadas ao estado nutricional 

materno71, 72
.
 Há também a possibilidade de o fator desnutrição se agravar por causa 

de infecções oportunistas, mudanças hormonais ou metabólicas, minimização da 

ingestão de alimentos e pouca absorção nutricional73, 74.  

De acordo com o MS56, ainda que a mãe não tenha recebido antirretrovirais, 

recomenda-se a quimioprofilaxia do recém-nascido de puérpera portadora de HIV com 

a AZT tão logo o nascimento ocorra (ainda na sala de parto ou nas duas primeiras 

horas de vida), havendo possibilidade de ser iniciada no prazo das primeiras oito horas 

de vida; se a parturiente tiver sido ministrada com esse medicamento no transcurso 
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do trabalho de parto. Não é possível comprovar o índice de benefícios do início da 

quimioprofilaxia com AZT após 48 horas do nascimento. 

Quanto ao início da profilaxia ARV no recém-nascido exposto ao HIV, a maioria 

iniciou o tratamento nas primeiras 24h. Outro dado identicamente importante, é que 

não há informações acerca do uso do ARV em quatro dos recém-nascidos esse 

procedimento não ocorreu. Esses resultados mostram a falha dos serviços de saúde 

que são responsáveis por acompanhar e registrar as ações de prevenção de TV do 

HIV, ou ainda, a falha no manejo do recém-nascido exposto ao HIV.  

Ao constituir um paralelo entre os resultados do nosso trabalho, em relação ao 

uso do ARV no recém-nascido exposto ao HIV com outros dois estudos da literatura, 

verifica-se em ambos o baixo percentual de crianças que iniciaram o tratamento nas 

primeiras 24h. Em Belo Horizonte/MG, Melo e colaboradores75, por exemplo, 97,8% 

das crianças iniciaram o tratamento nas primeiras 24h. Já no município de Fortaleza64 

a frequência de início recomendado do tratamento foi de 93,9%. Porém, nosso estudo 

apresentou um percentual bem melhor do que no Sul do Brasil65, em que apenas 67% 

das crianças iniciaram o tratamento precocemente. Houve, na Universidade Federal 

do Ceará60, uma avaliação da prevenção da TV, e certificou-se que 71,48% das 

crianças expostas iniciaram a profilaxia ARV em 24 horas do nascimento, dados 

inferiores do que achado no nosso estudo. 

Como é recomendado pelo MS16, as medidas de prevenção para ser eficaz, o 

recém-nascido precisa ser monitorado pelo serviço de infectologia pediátrica até a 

definição da condição sorológica dele em relação ao HIV.  O ACTG 076 preconiza o 

uso do AZT xarope, ocorrer nas primeiras 24 horas de vida, sendo administrada por 

seis semanas (42 dias), com seguimento ambulatorial regular e não amamentação 

dessas crianças há, de fato, ligação direta com a responsabilidade da mãe em atender 

à prescrição da administração do medicamento prescrito, por isso, mostra-se urgente 

o acompanhamento e o controle do serviço de saúde, no intuito de se cumprir 

adequadamente tais medidas28. No presente estudo, o maior número fez  uso do AZT 

xarope no recém-nascido no período de seis semanas, porém uma quantidade 

considerável  não utilizou nem por uma semana, e alguns  deles foram amamentados 

pela mãe, fato este condenado do ponto de vista profilático. Nestes casos, em 

especifico, não houve aderência por parte das mães ao uso da terapia TARV. Os 

dados do nosso trabalho foram melhores do que os encontrados por Brandão e 
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colaboradores (2016)76, realizado em Petrolina-PE e Juazeiro-BA, que verificaram que 

apenas 60,5% das crianças iniciaram AZT xarope na maternidade76. Centros urbanos 

mais desenvolvidos como a capital do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 

mostram maior cobertura na profilaxia antiviral realizada na maternidade, em que 

foram observados que 91% das crianças foram tratadas. Baseados nestes trabalhos 

verificamos que nossas crianças tiveram uma cobertura profilática na maternidade 

razoável.  

Como dito anteriormente, verificamos que algumas das crianças erroneamente 

amamentadas. Veríssimo e colaboradores77 apontam que o aleitamento materno está 

associado com a TV do HIV, somando um risco adicional de transmissão de até 22%. 

Objetivando a prevenção da transmissão do HIV, a World Health Organization (WHO) 

recomenda que, para bebês de mães portadoras do HIV, seja suspensa a 

amamentação e se faça uso dos substitutos do leite materno quando forem aceitáveis, 

factíveis, acessíveis, seguros e sustentáveis5. Disponibiliza-se, no Brasil, a fórmula 

láctea infantil a todos os RN expostos ao HIV, desde que nascem até o sexto mês de 

vida, objetivando promover adequadamente o desenvolvimento pôndero-estatural do 

bebê78. 

Da mesma forma, é sabido que o uso de antibiótico logo após o parto minimiza 

as taxas de infecções concomitantes nos recém-nascidos79. Nossas crianças tiveram 

predominância na cobertura de antibióticos, dados estes considerados satisfatórios 

segundo as recomendações de profilaxia de TV do HIV do MS16. 

Embora a preconização das intervenções seja, notadamente, responsável pelo 

índice na redução da TV do HIV, está claro que há pouca cobertura em relação às 

ações recomendadas5.  

 Nossa pesquisa mostra que das 103 crianças nascidas, apenas 72,8% 

realizaram a primeira carga viral, recomendada a ser realizada entre o 1º e 4º mês de 

vida, em contraste com 27,2% que não compareceram na consulta. Das 75 crianças 

que realizaram o exame, a carga viral foi indetectável em 81,3%. Para o segundo 

exame, realizado entre o 5º e 12º mês de vida, foi indetectável para 79,7%, embora 

tenha havido perda de seguimento de 16 crianças. No presente estudo, também se 

observa que não foi realizado o teste de anti-HIV nas crianças, conforme 

recomendado no 18º mês de vida, em mais de 60% das crianças. Dados estes que 

mostram uma significativa perda de seguimento no acompanhamento dos nascidos 
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de mães HIV positivo. Infelizmente, os nossos registros de pesquisa assim como de 

outros trabalhos, revelam que a TV não condiz com a realidade declarada nos boletins 

oficiais e, necessariamente, uma vez que as perdas de seguimento não são 

contabilizadas80. 

As informações supracitadas revelam preocupação extrema, porque aponta 

para estimativas negativas no desfecho do acompanhamento das gestantes com HIV. 

Um índice como este, de não aderência, preocupa sobremaneira, visto que se deve 

realizar um acompanhamento das crianças através da análise sequencial da detecção 

do vírus e da sorologia anti-HIV até completarem um ano e seis meses81. Os testes 

realizados antes dos 18 meses de vida são baseados na detecção do vírus por meio 

de reação de PCR, que quando positivo aponta uma provável infecção80. Dois ou mais 

testes negativos em crianças com idade inferior a seis meses, com intervalo mínimo 

de um mês entre os exames e sem evidências clínicas de infecção pelo HIV, excluem 

a infecção. Será considerada infectada se a criança continuar soropositiva após 

daquele um ano e seis meses de idade, acima referido. Tal lentidão no diagnóstico de 

TV pode acarretar a perda de seguimento destas crianças. Estes dados reforçam a 

pesarosa informação sobre índice alto de (64,1%) de perda de seguimento registrado 

acerca dessa população. 

A literatura mostra que ao se fazer o tratamento de forma correta, a taxa de TV 

pode reduzir de 25% a níveis entre 1% e 2%16. Nossos resultados mostram que das 

103 crianças nascidas, 37 crianças concluíram o acompanhamento. Destas, 83,8% 

obtiveram o sucesso na prevenção da TV, e infelizmente, 6 (16,2%) tiveram de 

insucesso e foram potencialmente contaminadas. Vale lembrar que durante os 

diferentes estágios de acompanhamento, no primeiro exame 14 crianças de 75 foram 

positivas ou inconclusivas. No segundo exame 12 de 59 crianças, e no terceiro 6 de 

37 crianças. Muitas destas mães, ao verem os resultados positivos simplesmente não 

compareciam mais, não finalizando o acompanhamento. 

Com isso, observa-se que a verdadeira necessidade de informar a população 

sobre HIV/AIDS, no intuito de otimizar a adesão das mulheres ao pré-natal, bem como 

ao tratamento.  
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8- CONCLUSÃO 

 As gestantes HIV positivo acompanhadas no Ambulatório do Hospital 

Municipal Carlos Tortelly de Niterói – RJ estão incluídas na faixa etária 21 a 30 anos, 

predominando grávidas de procedência local, em situação socioeconômica de 

vulnerabilidade, com baixo nível de escolaridade, e o diagnóstico anterior precedem a 

gestação atual. 

Em relação à forma de contágio, a utilização de drogas e de abusos não foi 

significativa. A contaminação foi mais evidente através das relações sexuais com 

parceiros únicos e múltiplos infectados. 

O número de gestantes que realizou o pré-natal, e à terapêutica TARV na 

gestação e no parto foi alto, apesar de não terem participado do acompanhamento no 

programa de IST/AIDS. A frequência de doenças sexualmente transmissíveis 

concomitantes foi elevada.  

A maioria dos recém-nascidos nasceram de cesariana não eletiva, com peso 

normal, e receberam nas primeiras 24 horas e nas seis primeiras semanas o AZT 

xarope. Houve uma grande perda de seguimento (abandono) de tratamento, que 

culminou em alta frequência de crianças sem diagnóstico definitivo, configurando seu 

estado como indeterminado.  Nas crianças cujas mães fizeram o Protocolo ACTG 076 

observou-se 84% de sucesso na prevenção da TV.  
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9- LIMITAÇÕES DO ESTUDO E PERSPECTIVAS FUTURAS  

 

A abrangência dos resultados deste estudo refere-se à fonte secundária das 

informações, além disso, o elevado número de subregistros em alguns itens 

compromete a qualidade da avaliação e reafirma o alcance de estudos documentais. 

Há nítida necessidade do melhoramento das informações adquiridas por esses 

bancos de dados assim como a capacitação dos profissionais de saúde que suprem 

as medidas essenciais para a avaliação mais adequada da prevenção da TV do HIV. 

Mostra-se relevante a realização de pesquisas epidemiológicas desse tipo, pois 

evidenciam a realidade local, viabilizando aos gestores e profissionais envolvidos, 

como os multiprofissionais, a avaliação das questões em análise e o planejamento e 

execução de medidas preventivas guiadas.  
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11- ANEXO (S) 

ANEXO 1: FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS DOS PRONTUÁRIO 
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ANEXO 1: CONTINUAÇÃO 
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ANEXO 2: PARECER COMITÊ DE ÉTICA DA UFF 

 

 
 
 
 
 


