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10-SPG - Importância do teste anti-HIV e aconselhamento na prevenção 

da transmissão vertical da AIDS

Thais Fonseca SANTIAGO, Karina Tonini dos SANTOS,  

Artênio José Isper GARBIN, Cléa Adas Saliba GARBIN

Uma das preocupações, no âmbito da saúde materno-infantil, é a transmissão da AIDS da mãe 
para criança. Para possibilitar a implementação de medidas profiláticas e terapêuticas em busca de 
minimizar ou erradicar a transmissão vertical do HIV é importante conhecer o status sorológico 
das gestantes e parturientes. O objetivo dessa pesquisa foi verificar se o teste anti-HIV é oferecido 
a todas as gestantes da rede pública de dois municípios da região Noroeste do estado de São Paulo, 
incluindo a realização do aconselhamento. Além disso, objetivou-se analisar o conhecimento das 
gestantes a respeito da prevenção da transmissão vertical da AIDS. Para definição da amostra, 
levou-se em consideração o total de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o registro das gestantes, 
a partir do banco de prontuários em cada UBS, totalizando assim, 141 gestantes. Os dados foram 
coletados por meio de entrevista, seguindo um roteiro semi-estruturado com perguntas abertas e 
fechadas. Ao todo foram entrevistadas 119 gestantes. 92,4% delas relataram ter sido informada 
sobre a necessidade de se fazer o teste de AIDS durante o pré-natal. 94,1% haviam realizado o 
exame, e dessas, 70% fizeram apenas um. Somente 6,1% foram orientadas de como agir em caso 
de exame positivo e 20,2% relatou conhecer como prevenir a transmissão vertical da AIDS, citando, 
em maior freqüência, a supressão do leite materno e a prescrição de medicamentos. Portanto, é 
notável o desconhecimento das gestantes a respeito da prevenção da transmissão vertical do HIV 
e a falta do aconselhamento por parte do profissional. Apoio financeiro: FAPESP


