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transmissão vertical do
HIV, que pode ocorrer de
mãe para filho durante a
gestação, trabalho de par-
to e por meio da ama-

mentação, é responsável pela quase
totalidade de casos de Aids em crian-
ças no Brasil. Para evitar esse tipo de
transmissão, o Ministério da Saúde
(MS) recomenda a realização do teste
de HIV pelas mães em consultadas pré-
natais ou no momento do parto. No
entanto, apesar da aceitação do teste
ser alta, a baixa oferta nos postos de
saúde é um dos principais fatores as-
sociados à sua não realização. Isso é o
que aponta a tese de doutorado em
saúde pública da médica Valdiléa
Veloso, diretora do Instituto de Pes-
quisa Clínica Evandro Chagas (Ipec/Fio-
cruz). Defendido na Escola Nacional
de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp),
também da Fiocruz, o estudo avaliou
como se dá, no Brasil, a testagem para
HIV na gravidez e no parto, além de
ter analisado a viabilidade da utiliza-
ção do teste rápido e dos fatores as-
sociados à infecção em mães que des-
conheciam sua situação sorológica
quando admitidas na maternidade.

“A identificação das gestantes in-
fectadas pelo HIV é uma etapa fun-
damental na estratégia de prevenção
da transmissão dessa infecção para os
filhos dessas mulheres”, afirma a pes-
quisadora. “Essa transmissão pode ser
reduzida para menos de 1% com a
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Teste rápido de HIV pode
auxiliar a redução da
transmissão de mãe para filho
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administração de antirretrovirais du-
rante a gravidez, no momento do par-
to ou no recém-nascido em suas pri-
meiras horas de vida, combinada com
a substituição do aleitamento mater-
no pelo uso da fórmula infantil”. Se-
gundo Valdiléa, o ideal é que o teste
seja realizado o mais cedo possível na
gravidez, se possível, antes do tercei-
ro trimestre de gestação, quando ocor-
re a maior parte das transmissões. Por
isso, uma boa estratégia seria a am-
pliação de sua realização nas primei-
ras consultas pré-natais.

Resistência a transformar
o exame em rotina

A pesquisadora aponta que ocor-
rem anualmente no país cerca de 12,5
mil partos de mulheres infectadas por
HIV, mas que, em média, apenas
51,7% são cobertos com a adminis-
tração da zidovudina (AZT) injetável,

como recomenda o MS. O estudo de
Valdiléa consultou 2.234 grávidas em
12 cidades localizadas nas regiões Cen-
tro-Oeste, Sudeste e Sul. Diversos fo-
ram os fatores encontrados que estão
funcionando como obstáculos a esse
processo de testagem para HIV, dentre
eles a falta de ofertas do teste pelos
médicos no exame pré-natal e a difi-
culdade da rede laboratorial em reali-
zar o exame e retornar seu resultado
para o médico em tempo hábil, seja
por problema de recursos humanos ou
pela falta de kits de diagnóstico. “A
maior parte das mulheres, inclusive as
de renda mais baixa, fazem pré-natal,
mesmo que não façam um número
grande de consultas”, comenta Valdi-
léa. “No entanto, observa-se uma re-
sistência dos profissionais a transformar
o exame em um procedimento de roti-
na, já que a incorporação do serviço
demanda treinamento, além de ser

A amamentação é uma
das formas pelas quais
pode ocorrer a transmissão
do HIV de mãe para filho
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uma tarefa a mais. Mas não é razoável
que isso demore tanto tempo para
acontecer”.

Segundo Valdiléa, a ampliação da
disponibilização de testes rápidos de
HIV, como o produzido pelo Instituto
de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-
manguinhos/Fiocruz), para o uso pré-
natal ou no momento do parto pode
contribuir para diminuir o risco de trans-
missão. “O teste é simples de fazer,
pode ser realizado por qualquer pes-
soa da equipe médica, inclusive por
enfermeiras, e elimina uma etapa com-
plicada, mais cara e demorada que é o
envio para laboratórios”, explica a pes-
quisadora. “No Brasil, há um sistema
de saúde de acesso universal, ampla
disponibilidade de antirretrovirais e um
teste rápido de HIV nacional, ou seja,
já temos todos os recursos. Precisamos
reduzir rapidamente o atraso em rela-
ção aos países mais desenvolvidos”.

Além disso, a pesquisadora desta-
ca a possibilidade de que a população
com menor número de cuidados pré-
natal e, por consequência, com menor
acesso ao teste de HIV, seja justamen-
te a que concentra uma proporção
maior de mulheres infectadas pelo ví-
rus. “Há toda uma necessidade de fa-
zer um aconselhamento, caso o resul-

tado seja positivo, e isso pode compli-
car bastante se a mulher ainda faz seu
tratamento pré-natal em um lugar e
dá a luz em outro diferente, o que é
bastante comum em classes mais bai-
xas”, esclarece Valdiléa. De acordo com
ela, todos esses fatores combinados re-
sultariam em uma proporção significa-
tiva de mulheres infectadas pelo HIV
chegando ao parto sem conhecimento
da sua situação sorológica e, portanto,
sem oportunidade de receber as inter-
venções para a redução da transmissão
vertical e os cuidados necessários à con-
servação da sua própria saúde.

Mais consultas no pré-
natal estão associadas a

maior oferta do teste

Uma outra questão destacada pela
pesquisadora é o fato de que a realiza-
ção do teste de HIV no momento do
parto pode ter consequências proble-
máticas para a amamentação das cri-
anças. “Muitas vezes, o resultado de-
mora a chegar, o que impede o início
do aleitamento”, diz Valdiléa. “O efei-
to disso é muito negativo, pois um per-
centual bem pequeno das mulheres em
relação ao todo vai estar infectado,
acarretando em problemas para a ama-
mentação de bebês que não são posi-

tivos e precisam ser alimentados pelo
leite materno nas primeiras horas de
vida”. A pesquisadora explica ainda que
a transmissão por meio do aleitamento
está associada a um risco adicional de
cerca de 14% de o bebê adquirir HIV.

O estudo de Valdiléa ainda verifi-
cou como se dá a identificação de mu-
lheres infectadas pelo HIV por ocasião
do parto em maternidades no Rio de
Janeiro e em Porto Alegre. Ao todo,
foram avaliadas 5.193 grávidas e os re-
sultados diferiram nas duas capitais. No
Rio, a maior parte das mulheres foi tes-
tada no pós-parto (66%), enquanto em
Porto Alegre a quase totalidade (92,5%)
foi testada no trabalho de parto. A
prevalência de infecção pelo HIV foi
maior em Porto Alegre (6,5%) do que
no Rio (1,3%). “Conhecer a importân-
cia do teste de HIV para a prevenção da
transmissão vertical e ter frequentado
um maior número de consultas pré-na-
tal se mostraram associados a maior
chance de receber a oferta do teste”,
elucida a pesquisadora. “Além disso, fi-
cou claro que é preciso sensibilizar e
mobilizar os profissionais de saúde para
que os serviços possam contribuir para
diminuir as iniquidades determinadas
pelas desigualdades sociais no acesso a
estes procedimentos”.

Profissionais de saúde sensibilizados e mobilizados ajudam a diminuir as iniquidades


