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prefácio
O Pacto pela Saúde, aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde em fevereiro de 2006, fortalece a gestão compartilhada entre os diversos níveis de governo, cabendo aos estados e municípios o desenvolvimento de ações necessárias para o cumprimento das metas, de acordo com a realidade local, de
maneira que as prioridades estaduais e municipais também possam ser agregadas à agenda nacional.
Um dos três eixos do Pacto pela Saúde é o Pacto pela Vida e, entre as prioridades básicas enumeradas,
está a redução da mortalidade materna e infantil. Um dos componentes para a execução dessa prioridade é a redução das taxas de transmissão vertical do HIV e da sífilis.
Legislação, tecnologia e insumos para a redução da transmissão vertical do HIV e sífilis já existem e são
disponibilizados pelos governos federal, estaduais e municipais. A análise dos dados, porém, vem demonstrando marcantes diferenças regionais nas taxas de incidência e de transmissão vertical, num claro
reflexo de que são necessárias medidas mais efetivas para a sua redução a índices aceitáveis.
Apesar da elevada cobertura de pré-natal no país, nota-se com freqüência a inobservância da realização da rotina preconizada, não ocorrendo a testagem para o HIV e o VDRL, nem a tomada das condutas
adequadas, que, no caso da sífilis, incluem o tratamento do parceiro.
É imprescindível o desenvolvimento de um trabalho conjunto com os estados, municípios, organizações não-governamentais, sociedades científicas, entidades de classe e outras instituições envolvidas
com o tema para o aprofundamento dessas ações.
Dentro desse contexto, o guia “Como Prevenir a Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis no Seu Município” é uma parceria entre o UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância, e o Programa Nacional de DST e Aids, do Ministério da Saúde, a fim de oferecer dicas importantes aos(às) profissionais e
gestores(as) da saúde de todos os municípios brasileiros sobre como prevenir a transmissão do HIV e da
sífilis das mães para seus bebês.
Este trabalho foi inspirado no manual “Como Trabalhar o HIV/Aids no seu Município – Guia para Profissionais de Saúde e de Educação”, originalmente produzido para atender às necessidades de orientação
aos inscritos no Selo UNICEF – Município Aprovado – Edição 2008. A presente edição utiliza os indicadores do manual original, porque servem como referência para ajudar a construir, passo a passo, estratégias locais para a prevenção da sífilis congênita e do HIV, que podem ser evitadas quando detectadas
no pré-natal, por meio da instituição de tratamento adequado.
O acesso a um pré-natal de qualidade é um direito de todas as mulheres e seus bebês, o que inclui o
acesso a políticas de prevenção tanto da infecção pelo HIV, quanto da sífilis. Vale ressaltar que, ao implementar as políticas adequadas de prevenção, cada município poderá reduzir as chances de transmissão
vertical do HIV e da sífilis para praticamente zero.

INTRODUÇÃO
Quem deve usar esta cartilha

O Secretário de Saúde, o Coordenador Municipal de DST e Aids (quando houver), os gerentes e diretores de unidades de saúde e as organizações da sociedade civil que lidam com
questões relacionadas à transmissão vertical do HIV e da sífilis.
Mas, lembre-se: mudar atitudes, construir novas rotinas de saúde e conscientizar a população são objetivos que só podem ser atingidos com o envolvimento de toda a comunidade
– veículos de comunicação, escolas, universidades, instituições de saúde privadas, grupos
religiosos. Assim, todos podem contribuir para a garantia de se ter:
“Todas as crianças e adolescentes protegidos do HIV/aids, da sífilis e sífilis congênita!”
Desta maneira, será possível garantir o direito das crianças a nascer sem o HIV (o vírus que
causa a aids) e sem a sífilis congênita.
Vale ressaltar que, apesar de o Programa Nacional de DST e Aids do Brasil ser
conhecido como uma das melhores respostas governamentais perante a epidemia de aids em todo o mundo, o mesmo
reconhece que o país ainda tem desafios
importantes no combate à epidemia na
área da infância e da adolescência.
Entre esses desafios está a prevenção da
transmissão vertical do HIV e da sífilis, a
prevenção da transmissão sexual entre
adolescentes e a garantia dos direitos
das crianças e adolescentes vivendo e
convivendo com HIV/aids. Existe também o desafio de alcançar os diversos
contextos de vulnerabilidade, como em
mulheres e nas adolescentes.
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Para a criança, um dos maiores riscos de infecção
pelo HIV e pela sífilis está na transmissão vertical,
ou seja, passagem da infecção de mãe para filho.
Fazer com que 100% das gestantes brasileiras tenham acesso ao teste do HIV e aos dois exames de
sífilis (VDRL), ao aconselhamento durante o prénatal e incluir a abordagem de parceiros no caso
da sífilis são direitos das mulheres, que são violados quando não cumpridos.
A prevalência de sífilis em parturientes é de 1,6%,
aproximadamente quatro vezes maior que a infecção pelo HIV, representando cerca de 50 mil gestantes infectadas no ano. Estima-se que no Brasil
ocorram aproximadamente 12 mil casos ao ano de
sífilis congênita, mas são notificados ao Ministério
da Saúde apenas cerca de 5 mil.
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A realidade da epidemia
entre os jovens brasileiros
Mais da metade das novas infecções pelo HIV que
ocorrem no Brasil afetam adolescentes e jovens com
idade entre 15 e 24 anos.
É possível que mais de 300 mil jovens tenham HIV. Desses,
a maior parte ainda não sabe que é soropositiva.
Nos últimos dez anos aumentou muito o uso do
preservativo entre jovens. Contudo, cerca de 40% ainda
não utilizam o preservativo com parceiros eventuais.
As meninas são especialmente vulneráveis à infecção pelo
HIV. Em 1985 (início da epidemia), havia 23 homens para
cada mulher infectada. Hoje, a proporção é de 1,5 homem
para cada mulher, e, entre adolescentes, já se reverteu,
sendo de 1,5 menina para cada menino.
Na população negra, tanto em jovens quanto adultos,
o crescimento da aids tem sido mais acelerado que na
população branca.
Os dados sobre prevalência de DST entre a população
adolescente e jovem são ainda insuficientes. Todavia,
pode-se presumir que o início da vida sexual mais cedo e
os dados sobre a inconsistência no uso de preservativos
indicam a vulnerabilidade de adolescentes e jovens a
essas infecções, destacando-se o herpes genital e o HPV
– 17% e 25% dos casos registrados na faixa dos 10 aos
24 anos, respectivamente (BRASIL, 2008). O Estudo de
Prevalência das DST, realizado no período de 2003 a 2005,
identificou sífilis em 2,6% das gestantes avaliadas.
Uma em cada quatro adolescentes de 14 a 19 anos
apresenta algum tipo de DST. Estima-se que 3,2 milhões
de jovens apresentem pelo menos uma das DST: HPV,
clamídia, herpes e tricomoníase (CDC, 2008). O pré-natal
é, muitas vezes, o primeiro momento em que as mulheres,
principalmente as jovens, procuram o serviço de saúde,
representando uma oportunidade para a interrupção do
ciclo de transmissão das DST.
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INDICADORES
O que são indicadores?

Indicadores são instrumentos para monitorar se você está próximo ou não de atingir
um objetivo.
Nesta cartilha, apresentamos alguns indicadores importantes para que cada município
ofereça políticas adequadas para a prevenção à transmissão vertical do HIV e da sífilis
à sua população, especialmente às mulheres,
às crianças e aos adolescentes.

Indicador

1

Disponibilidade de teste anti-HIV e VDRL
para gestantes (Unidade de Laboratório)

Este indicador mede se o município disponibiliza ou não os testes para todas as suas
gestantes. O teste anti-HIV e o exame da sífilis (VDRL) fazem parte de um pré-natal
de qualidade, que é um direito de toda gestante. Para poder prevenir a transmissão
do HIV e da sífilis da mãe para o bebê, é importante que as gestantes façam o teste
anti-HIV e os dois exames de sífilis durante o pré-natal. Caso a gestante não tenha
feito o teste anti-HIV no pré-natal, é importante fazer o teste rápido na hora do parto,
podendo assim ainda prevenir a transmissão do HIV para o bebê. Caso a gestante não
tenha feito o VDRL durante o pré-natal, este exame (ou o teste rápido) deve ser solicitado na hora do parto para diagnosticar a doença, porém o bebê já será considerado
caso de sífilis congênita.
É importante que a “disponibilidade” do teste anti-HIV e da sífilis signifique que a gestante tenha fácil acesso aos testes e aos seus resultados antes do momento do parto,
e que o teste anti-HIV e VDRL sejam parte dos exames de rotina das gestantes. De
acordo com os protocolos e normas nacionais, os testes têm de ser oferecidos às gestantes no momento do aconselhamento, e elas têm o direito de se negar à realização
dos testes. Portanto, a responsabilidade do município é oferecer os testes a todas as
gestantes, com aconselhamento de qualidade antes e depois de realizados.
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Para assegurar o acesso aos testes e monitorar este indicador, municípios deverão
elaborar uma proposta de organização da rede para o diagnóstico do HIV e da
sífilis e apresentá-la ao Programa Estadual de DST e Aids.
A proposta do Plano Municipal de Prevenção da Transmissão Vertical do HIV e
da Sífilis (indicador 3) deve explicitar as referências para o município, para outros
municípios e para a rede estadual, de tal forma que estejam delineadas as relações entre as unidades/municípios solicitantes e os laboratórios de referência e,
no caso destes, quando necessário, sua relação com laboratórios de referência
secundária, para realização dos testes confirmatórios, definindo suas responsabilidades e atribuições nesse sistema de referência e contra-referência. Para elaboração da proposta citada deve-se considerar o Plano Diretor de Regionalização
(PDR) e a Programação Pactuada Integrada (PPI), devendo ser formalizada na Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
É importante que sejam incluídas ações de prevenção da transmissão vertical
do HIV e da sífilis no Plano Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) terá de elaborar um Plano Municipal de Prevenção da Transmissão Vertical
(TV) do HIV e da Sífilis, apresentado e pactuado no Conselho Municipal de Saúde
(CMS) (conforme explicado no indicador 3).
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Saiba mais sobre o teste anti-HIV e da sífilis
O diagnóstico da infecção pelo HIV

O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito em laboratórios, a partir da realização
de testes sorológicos. Outra opção é utilizar o teste rápido, que pode ser utilizado fora do laboratório e dá o resultado em aproximadamente trinta minutos. No
Brasil, o diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV é regulamentado por meio
da Portaria 59/GM/MS, de 28 de janeiro de 2003.
Para o diagnóstico correto do HIV, o vírus que causa a aids, deve-se considerar a
fase da doença, em razão da sua grande capacidade de manifestar-se de diferentes formas em cada pessoa. Na fase aguda, assemelham-se às patologias virais.
Na fase inicial da aids propriamente dita, deve ser analisado o quadro clínico do
paciente e o órgão atingido, como, por exemplo, meningites bacterianas para
afecções do Sistema Nervoso Central ou pneumonias para doenças do trato respiratório.
O tempo necessário para que o exame detecte a presença do HIV no sangue é
geralmente de 3 a 12 semanas depois de adquirido o vírus, com período médio
de aproximadamente dois meses. Esse tempo decorrido entre a infecção pelo
HIV e a detecção de anticorpos pelos testes sorológicos (positivação da sorologia para o HIV) é chamado de janela imunológica. Por isso, é preciso estar atento
a esse período em casos de risco de infecção recente e resultado negativo de
sorologia anti-HIV.
Os testes realizados em laboratórios para detecção da infecção pelo HIV são denominados testes sorológicos. Esses testes baseiamse na detecção de anticorpos contra o HIV
presentes ou não na amostra do paciente.
Em adultos, esses anticorpos aparecem no
sangue dos indivíduos infectados, em média
de 3 a 12 semanas após a infecção.
Em crianças com até 18 meses, o resultado
dos testes sorológicos é de difícil interpretação. Um resultado positivo em amostras de
crianças com idade inferior a 18 meses pode
ou não significar infecção. Nesse caso, os anticorpos detectados nos testes sorológicos
podem ser da mãe e não do bebê.
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Os testes sorológicos utilizados no diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV são o
ELISA, a Imunofluorescência indireta, o Imunoblot e o Western blot.
REAÇÃO DE ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO
O principal teste utilizado no diagnóstico sorológico do HIV é o ensaio imunoenzimático, conhecido como ELISA (do inglês, enzime linked imunossorbent assay). Esse teste utiliza antígenos virais (proteínas) produzidos em cultura celular (testes de primeira geração) ou por meio
de tecnologia molecular (recombinantes). Os antígenos virais são absorvidos nas cavidades
existentes das placas de plástico dos kits, onde o soro do paciente é adicionado a seguir. Se
o soro possuir anticorpos contra o HIV, estes se ligarão aos antígenos (proteínas do HIV). Tal
fenômeno pode ser verificado com a adição de reagente denominado conjugado. Em caso
positivo, ocorre uma reação corada ao se adicionar um substrato. Essa técnica é amplamente
utilizada como teste inicial (triagem) para detecção de anticorpos contra o vírus, em função
de sua alta sensibilidade.

IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA PARA O HIV-1
Fixadas em lâminas de microscópio, as células infectadas pelo HIV-1 (portadoras de antígenos) são incubadas com o soro que se deseja testar, ou seja, onde é feita a pesquisa de anticorpos. A presença dos anticorpos é revelada por meio de microscopia de fluorescência. A
imunofluorescência é utilizada como teste confirmatório da infecção pelo HIV.

IMUNOBLOT
Nesse teste, proteínas recombinantes e/ou peptídeos sintéticos, representativos de regiões
antigênicas do HIV-1 e do HIV-2 são imobilizados sobre uma tira de nylon. Além das frações
virais, as tiras contêm regiões de bandas controle (não-virais) que são empregadas para estabelecer, por meio de comparação, um limiar de reatividade para cada banda viral presente.

WESTERN BLOT
Esse teste envolve, inicialmente, a separação das proteínas virais por eletroforese em gel de
poliacrilamida, seguida da transferência eletroforética dos antígenos para uma membrana
de nitrocelulose.
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O diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV no Brasil pode ser feito por meio
da realização de testes sorológicos seqüenciados dispostos pela Portaria 59/GM/
MS, de 28 de janeiro de 2003, na qual é preconizado inicialmente a realização de
um imunoensaio, denominado ELISA e, posteriormente, dos testes confirmatórios
como Imunofluorescência indireta, Imunoblot e Western blot.
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Teste Rápido para a infecção pelo HIV

O diagnóstico da infecção pelo HIV também pode ser feito por testes rápidos, utilizando o conjunto de procedimentos seqüenciados definidos na Portaria 34/SVS/MS,
de 28 de junho de 2005, uma estratégia para indicação de profilaxia na transmissão
vertical do HIV em gestantes no final do terceiro trimestre da gestação, em parturientes
e em mulheres no pós-parto imediato, que não tenham sido testadas para o anti-HIV
no pré-natal ou que não disponham desse resultado na admissão para o parto, ampliando também a testagem em populações de difícil acesso e que não disponham de
infra-estrutura laboratorial.
É importante ressaltar que a Portaria 34 não altera qualquer conduta a ser adotada
pelos laboratórios clínicos no país. A portaria tem por objetivo a regulamentação de
uma nova estratégia para ampliação do acesso ao diagnóstico da infecção pelo HIV em
situações especiais: nos locais de difícil acesso e nas maternidades em que parturientes
não tenham sido testadas para o anti-HIV, durante o pré-natal.
Entendemos por locais de difícil acesso aquelas regiões que não dispõem de uma rede
de serviços de saúde – aí incluídos os laboratórios – que permita o atendimento eficiente e integral da demanda existente, dificultando, com isso, a assistência à saúde da
população. Sabe-se que na Região do Semi-Árido, por exemplo, várias comunidades
vivem em locais muito distantes de serviços especializados de saúde.
Em locais com essas características, nada mais adequado do que a utilização do teste
rápido, com o objetivo de possibilitar o acesso da população ao diagnóstico da infecção
pelo HIV, promovendo a pronta assistência a pacientes identificados como portadores
da infecção. Adicionalmente, os dados daí obtidos podem fortalecer o monitoramento
da interiorização da epidemia no país, reforçando com isso a necessidade de implementação das ações de prevenção nesses locais.
É importante enfatizar que cabe ao Ministério da Saúde (MS), juntamente com estados
e municípios, a implantação dos testes rápidos nos serviços de saúde prioritários e de
acordo com um cronograma de implantação a ser definido. Além disso, é de responsabilidade do MS a aquisição e a distribuição dos insumos. Portanto, deve haver uma
articulação entre os níveis municipal, estadual e federal para implantação dos testes
rápidos.
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O diagnóstico da sífilis

O diagnóstico laboratorial da sífilis se faz por técnicas variadas, também dependentes da
fase da infecção. A pesquisa direta só se aplica a lesões das fases primária (cancro duro)
e secundária (roséolas, pápulas, condiloma plano, lesões elevadas em mucosas). Exige
colher a linfa em lâmina, adicionar algumas gotas de soro fisiológico e observar por microscopia em campo escuro o movimento dos treponemas.
Os testes sorológicos não-treponêmicos como VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) e RPR (Rapid Plasm Reagin) são testes quantitativos, importantes para o diagnóstico
e seguimento pós-terapêutico. Devem ser solicitados sempre que se suspeitar de sífilis
em qualquer de suas fases, para todos os pacientes portadores de DST e na rotina do
pré-natal. Tendem a se tornar reativos a partir da segunda semana após o aparecimento
do cancro (sífilis primária) e estão mais elevados na fase secundária da doença. Os títulos
sofrem redução natural no primeiro ano de evolução. Instituído o tratamento correto, esses testes tendem a negativar-se em 6-12 meses, podendo, no entanto, permanecer com
títulos baixos por longos períodos de tempo ou até por toda a vida; é o que se denomina “memória” ou “cicatriz” sorológica. Títulos baixos podem também representar reação
falso-positiva (pesquisar doença do colágeno), sífilis muito recente (em ascensão) ou até
muito antiga, tratada ou não.
As sorologias treponêmicas incluem a imunofluorescência com o FTA-Abs (Fluorescent
Treponema Antibody Absorvent Test), o MH-TP (Microemaglutinação para Treponema
pallidum) ou TPHA, ELISA (teste imunoenzimático) e, atualmente, os testes rápidos. São
testes específicos e qualitativos, importantes para a confirmação da infecção. Em geral,
tornam-se reativos a partir do 15° dia da infecção. O FTA-Abs é o que positiva mais rapidamente. A sorologia com anticorpos treponêmicos, que tendem a permanecer no soro
mais longamente do que os anticorpos não-treponêmicos, são úteis para o diagnóstico,
não para o acompanhamento.
As dúvidas de interpretação da sorologia poderão ser esclarecidas pela anamnese, pelo
exame físico e pela repetição periódica dos testes não-treponêmicos. Dois títulos baixos
em intervalo de 30 dias excluem sífilis recente. Se as provas de sorologia treponêmica
qualitativas (FTA-Abs ou TPHA) forem negativas, excluem-se sífilis atual ou prévia, e o
diagnóstico é de reação falso-positiva que pode ocorrer quando há hanseníase, malária,
mononucleose, leptospirose, lúpus eritematoso sistêmico. Se ambas as técnicas forem
positivas (não-treponêmicas e treponêmicas), a dúvida sobre doença antiga ou adequadamente tratada permanece, sendo recomendável, então, repetir o tratamento.
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Para as gestantes com teste não-treponêmico positivo, o tratamento deve ser implementado o mais precocemente possível, não sendo necessário aguardar o resultado do teste
treponêmico. As gestantes tratadas requerem seguimento sorológico quantitativo mensal
durante a gestação, devendo ser novamente tratadas se não houver resposta ou se houver
aumento de pelo menos duas diluições na titulação. As gestantes com história comprovada de alergia a penicilina devem ser dessensibilizadas. Na impossibilidade, deve ser administrada a eritromicina na forma de estearato, mas o feto será considerado não-tratado e
deverá ser notificado caso de sífilis congênita.

Teste rápido para sífilis

São exames treponêmicos bastante práticos e de fácil execução, podendo ser utilizada
amostra de sangue total colhida por punção digital ou venosa e obtenção de resultado
em período de 10 a 15 minutos, sem o uso de equipamentos. Análises da Organização
Mundial de Saúde (OMS), em 2003, apontam para resultados semelhantes aos testes treponêmicos (TPHA) usados como referência para comparação.
Os critérios para a realização do teste rápido para sífilis, quando não-disponível o teste de
triagem (VDRL) ou o resultado indisponível, são:
gestante, em qualquer visita para seguimento pré-natal, desde que não tenha reali1 Toda
zado exames treponêmicos com resultado reagente na gestação atual ou anterior, ou que
estes tenham sido negativos em gestações anteriores, comprovado em prontuário ou no
Cartão da Gestante;

2 Apresentação de sinais e sintomas de qualquer DST durante o período gestacional;
no pré-natal com resultado do VDRL indisponível, mesmo que tenha sido coleta3 Gestantes
da amostra de sangue para sua realização;
4 Em parceiros de gestantes que apresentaram teste rápido positivo;
3ª trimestre gestacional, quando o primeiro teste realizado no início da gestação tiver
5No
sido negativo.
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Critério de exclusão para realizar teste rápido para sífilis: gestantes que apresentaram
sífilis em qualquer fase da vida, documentada com tratamento adequado e seguimento
com VDRL comprovados (prontuário, receituário, cartão da gestante). Vale ressaltar que é
obrigatória a coleta do VDRL para diagnóstico de reinfecção.

PossívEL situação
do Município

A
B
C

D
E
F
G

Os testes para diagnóstico da infecção
pelo HIV não são rotina do pré-natal
para as gestantes do município.
Os dois testes para diagnóstico da sífilis
não são rotina do pré-natal para as
gestantes do município.
O município não possui a rede de
diagnóstico laboratorial da infecção
pelo HIV e da sífilis, não definindo suas
responsabilidades e atribuições no sistema de referência e contra-referência
laboratorial pactuada na Comissão
Intergestores Bipartite (CIB).
O município não oferece o diagnóstico
laboratorial da infecção pelo HIV e da
sífilis.
O município obtém o diagnóstico
laboratorial da infecção pelo HIV e da
sífilis em mais de 30 dias.
O município não realiza a triagem nas
maternidades com o teste rápido para
o HIV e com o VDRL para sífilis.
O município não realiza o diagnóstico
por meio dos testes rápidos para o HIV.

Como melhorar os
indicadores a partir da
situação do município

• Por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS),
estabelecer uma referência formal, pactuada em Comissão
Intergestores Bipartite (CIB), na rede estadual, para o
diagnóstico laboratorial do HIV das gestantes do município,
assim como para o exame confirmatório da sífilis.
SITUAÇÕES A B C D E F G

• Os municípios que não tenham laboratório para o
diagnóstico do HIV e da sífilis podem garantir o fluxo
contínuo das amostras no ato de melhorar o transporte
para os laboratórios da rede de referência regional/
estadual para o diagnóstico do HIV e da sífilis. O município
pode aperfeiçoar o transporte dessas amostras e a
redução da burocracia nesse trâmite, possibilitando o
retorno dos resultados em tempo adequado para as
pacientes, garantindo o manejo clínico das gestantes,
reduzindo a transmissão vertical do HIV e da sífilis.
SITUAÇÕES A B C D E

• Os municípios que não tenham laboratórios para o
diagnóstico laboratorial do HIV podem garantir o acesso
ao teste de HIV utilizando os testes rápidos, segundo o
fluxograma da Portaria 34/SVS/MS, de 28 de junho de 2005.
Caso não tenham equipe capacitada para realização do
diagnóstico da infecção utilizando os testes rápidos, devem
entrar em contato com a Coordenação Estadual de DST
e Aids e, se necessário, com o Programa Nacional de DST
e Aids, solicitando o treinamento, para posteriormente
implantar os testes sorológicos nos serviços prioritários.
SITUAÇÕES A C D E

• Cabe ressaltar que é meta do Governo Federal centralizar
as aquisições de testes rápidos para HIV e distribui-los para
estados e municípios, para reduzir a transmissão do HIV da
mãe para o bebê e ampliar a cobertura do diagnóstico em
populações vulneráveis e de difícil acesso. Portanto, para
ter o teste rápido no município, será necessário pactuar
com o Programa Estadual de DST e Aids, que entrará
em contato com o Programa Nacional de DST e Aids.
SITUAÇÃO G

Indicador

2

Disponibilidade de tratamento anti-retroviral
para gestantes soropositivas e profilaxia
para evitar a transmissão vertical

mo me Teste rápido para sífilis

Como interpretar este indicador

Disponibilidade de tratamento significa que deve haver acesso à assistência e ao
medicamento anti-retroviral (ARV) no município.
Se no município não houver um SAE (Serviço de Atenção Especializada) para o
acompanhamento de gestantes soropositivas e UDM (Unidades Dispensadoras de Medicamentos), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deverá garantir
o transporte dessas gestantes, para que elas tenham atendimento clínico e/ou
para obter os ARV em outro município, assim como deverá garantir os meios para
obtenção das informações geradas por esse atendimento fora do município de
residência.
A Secretaria Municipal de Saúde também deverá garantir os meios para que as
gestantes saibam onde podem encontrar atendimento qualificado e os medicamentos disponíveis.
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Ações esperadas

A SMS terá de estabelecer ações em seu município ou estabelecer articulações
intermunicipais com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) para que as medidas
básicas de prevenção da transmissão vertical do HIV sejam contempladas. Uma
vez feito o teste anti-HIV pela gestante, e confirmado um diagnóstico mostrando que ela é soropositiva para o HIV, é importante que ela tenha acesso ao tratamento anti-retroviral para cuidar da sua própria saúde, e, também, nesse caso,
para prevenir a transmissão vertical do HIV. A disponibilização aos ARV estará
vinculada ao atendimento no Serviço de Atenção Especializada (SAE). A adoção da profilaxia nesse contexto significa utilizar medicamentos, além de outras
intervenções muito importantes, com o propósito de prevenir que o HIV seja
transmitido para o bebê. A profilaxia é feita durante o pré-natal, no momento
do parto e após o parto, envolvendo a gestante e o bebê. Disponibilidade de
profilaxia significa que os medicamentos estarão disponíveis no local onde será
realizado o pré-natal e o parto nas mulheres soropositivas para o HIV, seja no
município ou se referenciadas a outro município. Nesse caso, o município de
residência deve providenciar meios para a locomoção adequada, de forma que
essas mulheres cheguem às cidades onde serão atendidas. Outras ações fundamentais de profilaxia envolvem: ter disponíveis, no município de residência da
gestante ou no município de referência, o AZT em solução oral para uso durante
seis semanas pelo recém-nascido, a inibição mecânica/medicamentosa da lactação (assim como orientações sobre a razão da não-amamentação) e a disponibilização da fórmula infantil para alimentação e nutrição da criança.
Com o objetivo de conhecer a realidade epidemiológica do município, as notificações dos casos são necessárias, além de ser uma ação obrigatória para todo
profissional de saúde. Assim, todos os casos de gestantes soropositivas para o
HIV e das crianças expostas ao HIV, ou seja, aquelas nascidas de mães soropositivas, devem ser informados à Vigilância Epidemiológica Municipal.
Com o conjunto dessas ações espera-se obter a redução da incidência de aids
em menores de 13 anos por transmissão vertical, assim como reduzir a morbimortalidade materno-infantil determinada pela imunodeficiência induzida
pelo HIV.
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Composição, como é calculado, fontes dos dados

O INDICADOR COMPOSTO apresentado a seguir mostra passo a passo todas as ações necessárias à implementação de uma política de prevenção à transmissão vertical pelo HIV.
Em seguida, no item “Memória de Cálculo”, temos como calcular os percentuais de execução das ações propostas. As informações necessárias para aplicação nas fórmulas serão
obtidas nas planilhas e sistemas descritos no item “Fonte dos Dados”.
INDICADOR COMPOSTO
DURANTE A GESTAÇÃO
I. Tratamento para gestante HIV+: o município disponibiliza antiretrovirais (ARV) para 100% das gestantes HIV+ ou tem referência
de serviço para disponibilização dos ARV (Unidade Dispensadora
de Medicamentos – UDM) em outro município formalmente identificado.
II. Acompanhamento de gestante HIV+: o município realiza acompanhamento especializado para 100% das gestantes HIV+ em serviço de referência (no próprio município ou outro formalmente
identificado).
O PARTO
III. Parto especializado para gestante HIV+: o município realiza
parto para 100% das parturientes HIV+ adotando as medidas de
profilaxia da TV do HIV normatizadas para o periparto/parto (inclui AZT intravenoso, via de parto adequadamente indicada, inibição da lactação, cuidados com o recém-nascido na sala de parto,
início do AZT solução oral em 2 horas para o recém-nascido). Esta
ação é realizada no próprio município ou município formalmente
identificado.
APÓS O PARTO
IV. Substituto da amamentação: município disponibiliza fórmula
infantil para 100% das crianças expostas ao HIV.
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V. Notificação de gestantes e crianças expostas ao HIV: o município notifica 100% dos casos de gestantes HIV+/crianças expostas
ao HIV residentes (ação realizada no próprio município ou em município formalmente identificado).

MEMÓRIA DE CÁLCULO
I.

Gestantes HIV+ em uso de TARV
X 100
Gestantes HIV+ diagnosticadas no período

II.

Gestante HIV+ em acompanhamento em serviço especializado
X 100
Gestantes HIV+ diagnosticadas no período

III.

Parturientes HIV+ adequadamente assistidas para profilaxia da TV HIV
X 100
Parturientes HIV+ admitidas para parto no período

IV.

Crianças expostas ao HIV recebendo fórmula infantil
X 100
Crianças expostas ao HIV notificadas no período

V.

Gestantes diagnosticadas no pré-natal ou
parturientes identificadas na maternidade notificadas X 100
Gestantes diagnosticadas no pré-natal ou
parturientes identificadas na maternidade
para a infecção para o HIV

FONTE DOS DADOS

• Planilhas de acompanhamento das ações de profilaxia em
gestantes/parturientes HIV+/crianças expostas ao HIV (Anexo 1 – Planilha de acompanhamento de gestantes e parturientes HIV+/ crianças expostas ao HIV)
• SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação)
• SISCEL (Sistema de Controle de Exames Laboratoriais)
• SICLOM (Sistema de Controle e Logística de Medicamentos)

Obs.: Caso o município não disponha dos sistemas informatizados (SINAN, SISCEL, SICLOM), poderá obter as informações no município de
referência ou no Programa Estadual de DST e Aids. A planilha de acompanhamento das ações de profilaxia em gestantes/parturientes HIV+/
crianças expostas ao HIV será preenchida nas unidades de saúde do município ou nos serviços de saúde de outro(s) município(s) de referência.
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Possível situação
do Município

A
B
C
D
E
F
G
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Município com Serviço de Atenção Especializada (SAE) e Unidade
Dispensadora de Medicamentos (UDM) anti-retrovirais.
Município com UDM e sem SAE, mas com referência formal de
SAE em localidade próxima.
Município sem UDM e com SAE, mas com referência formal de
UDM em localidade próxima.
Município sem UDM e sem SAE e sem referência formal desses
serviços.
Município que realiza partos de gestante soropositiva para o HIV.
Município que não realiza partos de gestante soropositiva para
o HIV, mas que tem pactuação com outros municípios para o
encaminhamento formal das gestantes.
Município que não realiza partos de gestantes soropositivas
para o HIV e não tem referência formal para partos em outro(s)
município(s).

Como melhorar o indicador
a Partir da situação do município

• Avaliar a situação do município com relação • A SMS deve preencher a planilha do Anexo 1
à existência do SAE, ou referências formais
de SAE em outros municípios e a demanda
por serviços que atendam pessoas vivendo
com HIV na Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), utilizando as possíveis situações na
página anterior.
SITUAÇÕES

A

B

C

D

• Avaliar a situação do município com relação
à existência de maternidades para realização
de parto de gestantes soropositivas para o
HIV, ou referências formais de maternidades
em outros municípios na SMS, utilizando as
possíveis situações já descritas.
SITUAÇÕES

E

F

G

• Estabelecer uma referência formal de SAE
e/ou UDM para atendimento das gestantes
soropositivas para o HIV, em localidade
próxima, na Secretaria Estadual de Saúde/
Coordenação Estadual de DST e Aids.
SITUAÇÕES

B

C

D

• Para municípios com grande demanda
de atendimento às pessoas vivendo com
o HIV/aids, articular a possibilidade de
implantação de um SAE e/ou UDM na
Coordenação Estadual (CE) de DST e Aids.
SITUAÇÕES

B

C

D

(planilha de acompanhamento de gestantes
e parturientes HIV+/crianças expostas ao HIV)
para acompanhar o acesso ao tratamento e
profilaxia de gestantes HIV+.
SITUAÇÃO

E

• A SMS deve pedir ao município de referência
para preencher a planilha do Anexo 1(planilha
de acompanhamento de gestantes e
parturientes HIV+/crianças expostas ao HIV)
para acompanhar o acesso ao tratamento e
profilaxia de gestantes HIV+ a cada 3 meses.
SITUAÇÃO

F

• Estabelecer uma rede formal de serviços para a
realização de partos das gestantes soropositivas
para o HIV, na CE de DST/Aids, incluindo a
garantia de transporte dessas pacientes à(s)
localidade(s) onde se darão os partos.
SITUAÇÃO

G

• Implantar uma planilha de acompanhamento de gestantes e parturientes HIV+/crianças
expostas ao HIV nas unidades de saúde de
referência municipais ou estabelecer fluxo de
dados com o(s) município(s) de referência para
o atendimento às gestantes /parturientes HIV+/
criança exposta ao HIV.
SITUAÇÕES

A

B

C

D

E

F

G

• Em municípios em que as gestantes não

• Fortalecer as articulações e ações coordenadas

tenham acesso ao atendimento médico e
aos anti-retrovirais, garantir o transporte
dessas pacientes à localidade onde haja
serviço que forneça tais medicamentos.

entre as Áreas da Saúde da Mulher, da Criança e
do Adolescente e a Atenção Básica, assim como
a Média e Alta Complexidade, visando ampliar
a implementação das ações, com eficiência e
eficácia nos resultados obtidos.

SITUAÇÕES

C

D

SITUAÇÕES

A

B

C

D

E

F

G
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Dicas para melhorar a disponibilidade
de tratamento para sífilis e para
reduzir a sífilis congênita
Como aplicado para a infecção pelo HIV, disponibilidade de tratamento significa que o município garante o acesso à assistência e ao
tratamento para sífilis. A penicilina, primeiro antibiótico a ser fabricado, ainda é o tratamento de escolha para sífilis e apresenta excelente relação custo–benefício. Essa medicação deve ser dispensada
e administrada nas unidades básicas de saúde. O encaminhamento de pacientes para unidades hospitalares, prontos-atendimentos
e prontos-socorros por conta do receio de administrar a penicilina
acarreta perda de oportunidade de implementar o tratamento imediato e adequado.
A maioria das reações anafiláticas à penicilina ocorre em 1040/100.000 injeções aplicadas, com aproximadamente 2 óbitos por
100.000 tratamentos. A Portaria 156/GM/MS, de 19 de janeiro de
2006, dispõe sobre o uso da penicilina na atenção básica à saúde e
nas demais unidades do Sistema Único de Saúde (SUS).
Objetivando reduzir a transmissão vertical da sífilis, faz-se necessário
instrumentalizar as unidades básicas de saúde não apenas para distribuir adequadamente o medicamento, mas também para administrá-lo com segurança. Devem existir insumos suficientes nos serviços
para realizar os procedimentos terapêuticos com segurança, e profissionais capacitados para lidar com os eventuais casos de anafilaxia.
Medidas como essas tornam os serviços básicos de saúde mais resolutivos, aumentam sua credibilidade perante a população e vinculam os usuários aos serviços, permitindo o acesso mais fácil das
gestantes e do(s) seu(s) parceiro(s) sexual(is) ao tratamento da sífilis
e à eliminação da sífilis congênita.

20

SUGESTÃO DE INDICADOR COMPOSTO PARA SÍFILIS
Durante a gestação
I. Tratamento para gestante com sífilis e seu(s) parceiro(s) sexual(is): o município

disponibilizará penicilina para 100% das gestantes com sífilis e seu(s) parceiro(s)
sexual(is).
II. Acompanhamento de gestante com sífilis / Notificação das gestantes com sífilis:

o município realizará o acompanhamento pré-natal e os dois exames VDRL para
100% das gestantes com sífilis e seu(s) parceiro(s) sexual(is), bem como realizar a
notificação de 100% dos casos de sífilis em gestantes.
O parto
III. Exame para a parturiente: o município realizará VDRL no parto para 100% das

parturientes e iniciará os cuidados com 100% dos recém-nascidos de mães não-tratadas até 30 dias antes do parto ou tratadas inadequadamente e/ou com parceiro(s)
sexual(is) não-tratado(s), adotando o tratamento preconizado pelo Ministério da
Saúde.
Após o parto
IV. Notificação das crianças com sífilis congênita: o município notificará 100% dos

casos de sífilis congênita.

FONTE DOS DADOS
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O município deverá notificar os agravos de notificação compulsória e poderá desenvolver
ações de prevenção e redução da transmissão
vertical da sífilis com:
• Os dados do Cartão da Gestante;
• Número de VDRL realizados no pré-natal;
• Número de VDRL positivos em gestantes e em seu(s) parceiro(s) sexual(is);
• Número de tratamentos adequados;
• Mapeamento das unidades básicas de saúde que realizam as ações preconizadas pelo
Ministério da Saúde.

Obs.: Caso o município não disponha dos sistemas informatizados (SINAN), poderá obter as informações no município de referência ou no Programa Estadual de DST e Aids. Poderá também acompanhar o SIS-Pré-natal e o SIH
(Sistema de Internação Hospitalar), gerando planilhas de acompanhamento do número de exames realizados em
gestantes/parturientes, preenchidas nas unidades de saúde do município ou nos serviços de saúde do(s) município(s)
de referência.
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Indicador

3

Protocolo de prevenção da transmissão vertical
do HIV e da sífilis implantado

Como interpretar este indicador

Este indicador mede a existência de um plano ou protocolo dentro do plano municipal de saúde ou protocolo, que guiará gestores, incluindo diretores de serviços de
saúde e profissionais de saúde, no nível ambulatorial e hospitalar, para a prevenção da
transmissão vertical do HIV e da sífilis.
O documento deverá ser o marco referencial à implantação/implementação das ações
de controle da transmissão vertical do HIV e da sífilis no município. Por isso, faz-se
necessário que esteja adequadamente detalhado, com prazos definidos e com metas,
atividades e produto esperado descritos.
O indicador será atingido quando o documento em questão for avaliado, discutido e
finalmente aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.
O protocolo passo a passo
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O plano vai detalhar um fluxo de ações e procedimentos que devem estar implantados
no município para garantir que o risco de um bebê ser infectado pelo HIV ou pela sífilis
seja mínimo. Tão logo uma gestante seja diagnosticada com HIV ou com sífilis, uma
série de ações devem ser realizadas, como, por exemplo, a utilização de medicamentos
anti-retrovirais pela mãe e a inibição da lactação, no caso da infecção pelo HIV, e o tratamento com penicilina benzatina pela gestante e pelo parceiro, no caso da sífilis, com
o objetivo de prevenir que essas infecções sejam transmitidas para o bebê. A participação ativa das lideranças comunitárias e da sociedade civil organizada é recomendável,
para que estejam cientes do processo e possam acompanhar sua execução.

O plano deverá conter as seguintes informações e ações a serem desenvolvidas:

1ª PARTE:

GERAL

a. Dados demográficos e epidemiológicos das gestantes e, se disponível, de gestantes
portadoras do HIV e/ou com diagnóstico de sífilis, por município, além de dados de
nascidos vivos e de mortalidade em menores de 1 ano, incluindo número de indivíduos e perfil (sexo, raça/cor, etc.).

b. Mapeamento da rede de:

• laboratórios municipais e regionais para o diagnóstico da infecção pelo HIV e da sífilis;
• serviços de pré-natal;
• serviços de assistência especializada às gestantes soropositivas para o HIV;
• serviços de assistência para crianças expostas ao HIV ou com sífilis congênita;
• maternidades.

c. Disponibilidade de recursos humanos na área da saúde para atenção ao pré-natal,

para atendimento especializado (para gestantes portadoras do HIV, crianças expostas ao HIV ou com sífilis congênita), necessidade de capacitação e, se necessário, proposta de capacitação/atualização permanente de RH.

2ª PARTE:

a.
•
•
•

•
•

DETALHAMENTO

Estabelecimento de cronograma de capacitação, se necessário, para a equipe de
profissionais de saúde, em especial médicos e enfermeiros, cujo conteúdo deverá
conter minimamente:
Aconselhamento pré e pós-teste anti-HIV nos serviços de pré-natal e parto.
Diagnóstico da infecção pelo HIV e da sífilis.
Gestante HIV+: condutas clínico-laboratoriais para o seguimento no pré-natal; condutas de profilaxia da transmissão vertical do HIV no trabalho de parto e parto, via
de parto, cuidados com o recém-nascido na sala de parto, uso do AZT solução oral
pela criança exposta, inibição da lactação, alimentação da criança exposta, orientações sobre o seguimento da criança exposta e da mulher HIV+.
Gestante com sífilis: condutas clínico-laboratoriais para o seguimento no pré-natal;
via de parto; cuidados com o recém-nascido na sala de parto; conduta clínico-laboratorial na criança com suspeita de sífilis congênita; terapêutica e seguimento da
criança com sífilis congênita.
Vigilância epidemiológica da gestante soropositiva para o HIV, da gestante com sífilis, da criança exposta ao HIV e da sífilis congênita: notificação dos casos.
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b.

c.
d.

Estabelecimento da rede de referência e contra-referência: definição dos serviços
municipais que vão realizar o diagnóstico sorológico e o monitoramento da infecção pelo HIV e da sífilis em gestantes, do(s) serviço(s) que vai(ão) realizar o acompanhamento clínico, além da(s) maternidade(s) para a assistência ao parto, serviços
para o seguimento da mulher no pós-parto, da criança exposta ao HIV ou com sífilis
congênita.
Estabelecimento das unidades municipais que vão disponibilizar os ARV às gestantes e parturientes HIV+ e para as crianças expostas ao HIV.
Estabelecimento das unidades municipais que disponibilizarão a fórmula infantil,
para um período mínimo de 6 meses, indicando claramente endereço e horários de
funcionamento.

OBS.:
1) As maternidades responsáveis pelo parto das mulheres HIV+ deverão dispor de um
quantitativo de latas de fórmula infantil para dispensação no momento da alta hospitalar até que a mulher possa receber o quantitativo destinado a todo o período mensal na unidade acima descrita.
2) O quantitativo mensal dispensado para cada criança exposta ao HIV é de 10 latas.
3) Material técnico de apoio para alimentação e nutrição das crianças que não podem
ser amamentadas, denominado “Guia prático de preparo de alimentos para crianças
menores de 12 meses que não podem ser amamentadas”, encontra-se disponível no
site www.aids.gov.br/documentos e publicações/lista completa, letra “G”.

e. Estabelecimento de rotina de preenchimento da planilha de acompanhamento das
ações de controle da transmissão vertical do HIV (anexo).

f. Implantação da vigilância epidemiológica dos casos de gestante HIV+, gestante com

sífilis, sífilis congênita e crianças expostas ao HIV (SINAN), assim como estabelecimento de rotina de verificação das notificações em relação aos dados da planilha
de acompanhamento das ações de controle da transmissão vertical do HIV, referida
anteriormente.

NOTAS
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As recomendações acima descritas referem-se à implantação de meios para qualificar a
atenção pré-natal, ao parto e puerpério quanto ao diagnóstico e manejo clínico-obstétrico da gestante com infecção pelo HIV ou com sífilis, e ao recém-nascido em situação de
infecção pelo HIV e/ou com sífilis congênita, com vistas ao controle da transmissão vertical do HIV e da sífilis, no âmbito do município. Se a opção for não pela implantação ou implementação de serviços e sim pela definição de referências, estas devem ser claramente
identificadas no plano, incluindo o detalhamento do transporte das gestantes e crianças
aos serviços de referência para assistência médico-hospitalar no outro município; o cronograma de atividades deve ser anexado ao plano para que o acompanhamento “físico”
seja facilitado, podendo ser ajustado de acordo com fatores condicionantes locais.

Composição, como é calculado, fonte dos dados

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) terá de elaborar um Plano Municipal de Prevenção da Transmissão da Vertical do HIV e da Sífilis. O plano deve ser parte do Plano
Municipal de Saúde.
INDICADOR
I. Ter um Projeto de Implementação do Protocolo de TV
do HIV aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.

MEMÓRIA DE CÁLCULO
I.

Plano Municipal de Prevenção da TV do HIV e da Sífilis aprovado pelo CMS
Plano Municipal de Prevenção da TV do HIV e da Sífilis elaborado

x 100

FONTE DOS DADOS
• Plano Municipal de Prevenção da TV do HIV e da Sífilis aprovado pelo CMS, disponível
em formato impresso.

25

Possível situação
do Município

A
B

O município tem um Plano Municipal de Prevenção da Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis.
O município não tem um Plano Municipal de Prevenção da Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis.

Como melhorar o indicador
a partir da situação do município

• Apoiar a SMS, baseado no Protocolo para a Prevenção da Transmissão Vertical de HIV e
Sífilis, na revisão do Plano Municipal de Prevenção da Transmissão Vertical do HIV e da
Sífilis. A revisão servirá para verificar se todas as ações recomendadas para a prevenção
da transmissão vertical do HIV e da sífilis estão contempladas no plano. O referido
protocolo está disponível na internet, no site http://www.aids.gov.br (opção de procura
Documentos e Publicações – lista completa, letra “P”).
SITUAÇÃO

A

• Apoiar a SMS, baseado no Protocolo para a Prevenção da Transmissão Vertical de HIV e
Sífilis, no desenvolvimento de um Plano Municipal de Prevenção da Transmissão Vertical
do HIV e da Sífilis. O referido protocolo está disponível no endereço eletrônico acima
descrito.
SITUAÇÃO

B

• É altamente recomendável que todas as ações que envolvam capacitação de recursos
humanos, implantação/implementação de serviços, formação de redes de referência
assistencial e/ou laboratorial e outras que se façam pertinentes sejam discutidas e
acordadas com o Programa Estadual de DST e Aids.
SITUAÇÕES A
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B

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Políticas públicas, programas
e projetos relacionados

Programa de Humanização do parto no
Pré-Natal e Nascimento (PHPN), em especial a Port. 569/GM/MS (1º/6/2000).
Informações podem ser obtidas na
Área Técnica de Saúde da Mulher do
Ministério da Saúde, pelo telefone (61)
3315-2553 – em especial na Port. 569
(1º/6/2000).

Port. 05/SVS/MS (21/2/2006) – estabelece
sífilis em gestante como doença de notificação compulsória.

Projeto Nascer: Portarias 2.104/GM/MS
(19/11/2002), 1.071/GM/MS (9/7/2003),
2236/GM/MS (6/12/2002), 822/GM/MS
(27/6/2003).

Port. 2076/GM/MS (30/09/2008) – Estabelece recursos a serem incorporados ao
Teto Financeiro da Assistência Ambulatorial e Hospitalar (Média e Alta Complexidade) dos Estados e do Distrito Federal.

Port. 59/GM/MS (28/1/2003) – estabelece os procedimentos seqüenciados para
o diagnóstico sorológico da infecção
pelo HIV.
Port. 34/SVS/MS (28/7/2005) – estabelece os procedimentos seqüenciados para
o diagnóstico do HIV utilizando testes
rápidos.

Port. 156/SVS/MS (19/1/2006) – dispõe sobre o uso da penicilina na atenção básica à
saúde e nas demais unidades do Sistema
Único de Saúde (SUS).

Políticas públicas relacionadas à Atenção
Básica.
Obs.: a Secretaria de Saúde de seu município é a responsável pela implementação
de todas as políticas, programas e projetos
aqui relacionados.

Port. 766/SAS/MS (21/12/2004) – estabelece a obrigatoriedade da realização
do VDRL no parto.
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Boas práticas que
deram resultados

Programa de Controle da
Transmissãodo HIV e da Sífilis
Materno-Infantil (Santos-SP)
Implantação do projeto
• Em 1997, com a capacitação dos profissionais da rede.
Objetivos
• Cobertura de 100% no oferecimento do
teste anti-HIV no pré-natal da rede pública de saúde da cidade de Santos.
• 100% das gestantes identificadas como
positivas para HIV devem ter acesso ao
uso de anti-retrovirais para a redução da
TMI (transmissão materno-infantil).
• 100% dos profissionais da rede pública
de saúde devem ter acesso às normas de
prevenção da transmissão vertical do HIV.
• 100% das maternidades da cidade de
Santos (públicas e privadas) devem cumprir as normas de profilaxia.
• Garantia de oferecimento de leite (fórmula infantil) para a totalidade das mães
soropositivas da cidade.
Características
• Começou com atendimento descentralizado, mas logo mudou para centralizado.
• Foi implantado um sistema de monitoramento e acompanhamento: do teste no
pré-natal ao nascimento da criança,
e também incluindo o desenvolvimento
da criança.
• Fluxo de informações implantado e
operacional.

Ações integradas implantadas
• Ampla divulgação das medidas de prevenção da transmissão vertical do HIV
para profissionais de saúde e população
em geral.
• Promoção do uso do preservativo masculino e feminino.
• Oferecimento do teste no pré-natal e
garantia de aconselhamento.
• Oferecimento de tratamento contra as
DST.
• Disponibilização de medicamentos para
profilaxia (gravidez, parto e recém-nascido).
• Orientação, encaminhamento e possibilidade de práticas de parto seguras (incluindo a cesárea eletiva).
• Aconselhamento para aceitação do diagnóstico e adesão ao tratamento.
• Aconselhamento para a não-amamentação/oferecimento do leite em pó.
• Oferecimento de cuidados multiprofissionais a mulher/gestante e criança portadores do HIV.
Dificuldades encontradas
• Aconselhamento inadequado ou inexistente no oferecimento do teste nas unidades básicas de saúde.
• Demora no resultado dos exames anti-HIV
e nos confirmatórios.
• Inexistência de orientação sobre uso do
preservativo.
• Necessidade de implantação de aconselhamento processual (iniciado na
solicitação do teste e acompanhando a
mulher até após o nascimento do bebê,
que acontecerá quando ela vai realmente entrar em contato com a realidade do
diagnóstico).
• A maioria das mulheres não faz uso de
métodos anticoncepcionais.
• Início tardio do pré-natal.
• Dificuldades de revelar o diagnóstico à
família.

• Dificuldades de adesão.
• Dificuldade de aceitar a não-possibilidade da amamentação.
• Uso inconsistente do preservativo.
• Desconhecimento do preservativo feminino.
• Dificuldades econômicas de acesso ao
serviço (falta de recursos para condução).
Resultados
Ano Nascidos vivos
Transmissão 		
				
vertical
1997		
59		
14
1998		
46		
7
1999		
53			
2
2000		
48			
4
2001		
52			
1
2002		
53			
0

Conclusões
• Facilitar acesso ao teste aumenta a
possibilidade de redução da transmissão
vertical do HIV (por meio dos centros de
testagem e aconselhamento, testes nas
UBS e teste rápido na maternidade).
• A melhoria da qualidade do aconselhamento à gestante ainda é um desafio.
• É necessário investimento em capacitação das equipes para um atendimento
mais humanizado.
• O monitoramento das ações requer
organização e empenho na melhoria das
ações de vigilância epidemiológica.
• A relação próxima entre prevenção da
transmissão vertical do HIV e a assistência ao pré-natal e ao parto impõe que
ações conjuntas sejam implementadas
pelos programas de DST/aids e Saúde da
Mulher, tendo continuidade no acompanhamento à criança.
• Os programas de prevenção da transmissão materno-infantil devem cuidar
não apenas da criança, mas também da
mulher e seus familiares.

ANEXO 1
Planilha opcional Para acompanhamento
de gestantes e parturientes HIV+/crianças
expostas ao HIV no município

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES
E PARTURIENTES HIV+/CRIANÇAS EXPOSTAS AO HIV
CONSOLIDADO MENSAL - PREENCHIMENTO PELO MUNICÍPIO

(1) Ano:
(3)

___________

(2)

Período: de _____ / _____ a _____ / _____

MUNICÍPIO/UNIDADE FEDERADA: ______________/_____________
GESTANTES NO PRÉ-NATAL

(A)

(B)

( C)

(4) nº de
gestantes 1ª
consulta de
P-N

(5) nº de
gestantes em
P-N testadas
para o HIV

(6) nº de
gestantes
testadas com
resultado HIV+

(D)

(E)

(F)

(7) nº de
(8) nº de
(9) nº de
gestantes HIV+ gestantes HIV+ gestantes HIV+
em acompaem uso de
notificadas
nhamento em
anti-retrovirais
serviço de
referência

Nº
%

100
PARTURIENTES
(G)

(H)

(10) nº de
parturientes
HIV+

(11) nº de
parturientes
HIV+
medicadas
com AZT IV

Nº
%

100
CRIANÇA EXPOSTA AO HIV
(I)

(J)

nº de RN
expostos ao
HIV

nº de RN
expostos ao
HIV medicados
com AZT
solução oral

(12)

(13)

(L)
nº de RN
expostos ao
HIV em uso
de FI

(14)

(M)
(15) nº

de RN
expostos ao
HIV notificados

Nº
%

100

OBSERVAÇÕES: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(16)

(17) RESPONSÁVEL

PELO PREENCHIMENTO
(NOME POR EXTENSO): __________________________________________
(18) CARGO/FUNÇÃO: ________________________________________________
(19) ASSINATURA: ___________________________________________________

(20) DATA:

/

/

INSTRUCIONAL PARA PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO
DE GESTANTES/PARTURIENTES HIV+/CRIANÇA EXPOSTA AO HIV
1) Informe o ano da coleta de dados.
2) Informe o período de coleta dos dados; corresponde ao intervalo de 30 dias.
3) Informe o nome do Município, com Unidade da Federação.
4) Coluna (A): informe o número de gestantes do município que fizeram a primeira consulta de pré-natal no período.
5) Coluna (B): informe o número de gestantes no pré-natal testadas para o HIV no período.
6) Coluna (C ): informe o número de gestantes com resultado positivo para o teste anti-HIV, dentre as gestantes testadas no prénatal no período. 					
7) Coluna (D): informe o número de gestantes com resultado anti-HIV positivo em uso de anti-retrovirais (TARV), para profilaxia
da TV do HIV no período. Inclui as que já estavam em tratamento no momento do diagnóstico da gestação.8) Coluna (E):
informe o número de gestantes HIV+ que estão em acompanhamento em serviço especializado, no próprio município ou em
município de referência. 					
9) Coluna (F): informe o número de gestantes HIV+ notificadas, dentre todas as gestantes diagnosticadas no período. A notificação desses casos é obrigatória.
10) Coluna (G): informe quantas mulheres HIV+ grávidas foram admitidas para parto no período. 				
11) Coluna (H): informe o número de parturientes HIV+ que receberam AZT IV no período do trabalho de parto e parto.
12) Coluna (I): informe o número de crianças recém-nascidas de mulheres HIV+ no período.
13) Coluna (J): informe o número de crianças recém-nascidas de mulheres HIV+ que iniciaram o AZT solução oral, para fins de
prevenção da TV do HIV no período.
14) Coluna (L): informe o número de crianças expostas ao HIV que estão recebendo fórmula infantil para prevenção da transmissão vertical do HIV no período.
15) Coluna (M): informe o número de crianças recém-nascidas expostas ao HIV que foram notificadas à vigilância epidemiológica
no período. A notificação de expostas ao HIV é obrigatória.
16) Espaço livre para que o responsável pelo preenchimento escreva qualquer observação pertinente, relativa ao período de
preenchimento.
17) Nome completo do responsável pelo preenchimento do relatório.
18) Descrever cargo ou função do responsável pelo preenchimento do relatório.
19) Assinatura do responsável pelo preenchimento.					
20) Colocar a data do preenchimento do relatório.					
OBSERVAÇÕES:
i) Esta planilha pode ser preenchida diretamente no computador; para isso deve-se “salvar” o arquivo no computador, em uma
pasta exclusiva para eles;					
ii) Nesse caso, ao digitar os números solicitados nos campos (células) da linha “Nº”, o cálculo dos percentuais será automático;
iii) Outra opção é copiar a planilha em papel, preenchendo-a de acordo com os dados obtidos no mês;
iv) As planilhas devem ser arquivadas, seja em formato impresso, seja em formato digital; recomenda-se que sejam feitas cópias
de segurança (em papel ou no formato digital).					
Glossário:					
a) TV do HIV: transmissão vertical do HIV é a forma mais comum de infecção pelo HIV em crianças; pode ocorrer durante a gestação, no parto e também pela amamentação.					
b) HIV+: pessoas com resultado positivo no teste anti-HIV.					
c) AZT IV: AZT intravenoso, medicamento anti-retroviral em apresentação injetável que deve ser administrado no trabalho de
parto e parto de gestantes HIV+.
d) AZT solução oral: apresentação em formulação líquida adequada para a administração aos recém-nascidos expostos ao HIV
e) Criança exposta ao HIV: assim é denominada a criança nascida de mãe HIV+; o diagnóstico definitivo da infecção somente se
dará aos 18 meses com a realização de exames anti-HIV.					
f) FI: fórmula infantil – leite em pó com adição de elementos importantes para a alimentação e nutrição adequada da criança
exposta, já que ela não poderá ser amamentada.					
g) RN: recém-nascido.
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PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES
E PARTURIENTES HIV+/CRIANÇAS EXPOSTAS AO HIV
PREENCHIMENTO PELA UNIDADE DE SAÚDE
(1) Nome
(2) Ano:
(4)

do seu município: ______________________________________

___________

(3)

Período: de _____ / _____ a _____ / _____

MUNICÍPIO/UNIDADE FEDERADA: ______________/_____________
GESTANTES NO PRÉ-NATAL

(A)

(B)

( C)

(5) nº de
gestantes
1ª consulta

(6) nº de
gestantes
testadas para
o HIV

(7) nº de
gestantes
testadas com
resultado HIV+

(D)

(E)

(F)

(8) nº de
(9) nº de
(10) nº de
gestantes HIV+ gestantes HIV+ gestantes HIV+
em acompaem uso de
notificadas
nhamento em
anti-retrovirais
serviço de
referência

Nº
%

100
PARTURIENTES
(G)

(H)

(11) nº de
parturientes
HIV+

(12) nº de
parturientes
HIV+
medicadas
com AZT IV

Nº
%

100
CRIANÇA EXPOSTA AO HIV
(I)

(J)

nº de RN
expostos ao
HIV

nº de RN
expostos ao
HIV medicados
com AZT
solução oral

(13)

(14)

(L)
nº de RN
expostos ao
HIV em uso
de FI

(15)

(M)
(16) nº

de RN
expostos ao
HIV notificados

Nº
%

100

OBSERVAÇÕES: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(17)

(18) RESPONSÁVEL

PELO PREENCHIMENTO
(NOME POR EXTENSO): __________________________________________
(19) CARGO/FUNÇÃO: ________________________________________________
(20) ASSINATURA: ___________________________________________________

(21) DATA:

/

/

INSTRUCIONAL PARA PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO
DE GESTANTES/PARTURIENTES HIV+/CRIANÇA EXPOSTA AO HIV
1)
2)
3)
4)

Digite/escreva o nome do município.
Informe o ano da coleta de dados.
Informe o período de coleta dos dados; corresponde ao intervalo de 30 dias.
Informe o nome do município e a Unidade da Federação onde são coletados os dados, que poderá ser o mesmo (1) ou outro
onde se localizam os serviços de referência.
5) Coluna (A): informe o número de gestantes do município que fizeram a primeira consulta de pré-natal no período.
6) Coluna (B): informe o número de gestantes no pré-natal testadas para o HIV no período.
7) Coluna (C ): informe o número de gestantes com resultado positivo para o teste anti-HIV, dentre as gestantes testadas no
pré-natal, no período.
8) Coluna (D): informe o número de gestantes com resultado anti-HIV positivo em uso de anti-retrovirais (TARV), para profilaxia
da TV do HIV no período. Inclui as que já estavam em tratamento no momento do diagnóstico da gestação.
9) Coluna (E): informe o número de gestantes HIV+ que estão em acompanhamento em serviço especializado, no próprio município ou em município de referência.
10) Coluna (F): Informe o número de gestantes HIV+ notificadas, dentre todas as gestantes diagnosticadas, no período. A notificação desses casos é obrigatória.
11) Coluna (G): Informe quantas mulheres HIV+ grávidas foram admitidas para parto, no período.
12) Coluna (H): Informe o número de parturientes HIV+ que receberam AZT IV no período do trabalho de parto e parto.
13) Coluna (I): informe o número de crianças recém-nascidas de mulheres HIV+ no período.
14) Coluna (J): informe o número de crianças nascidas de mulheres HIV+ que iniciaram o AZT solução oral, para fins de prevenção da TV do HIV no período.
15) Coluna (L): informe o número de crianças expostas ao HIV que estão recebendo fórmula infantil para prevenção da transmissão vertical do HIV no período.
16) Coluna (M): informe o número de crianças recém-nascidas expostas ao HIV que foram notificadas à vigilância epidemiológica no período. A notificação de crianças expostas ao HIV é obrigatória.
17) Espaço livre para que o responsável pelo preenchimento escreva qualquer observação pertinente, relativa ao período de
preenchimento.
18) Nome completo do responsável pelo preenchimento do relatório.
19) Descrever cargo ou função do responsável pelo preenchimento do relatório.
20) Assinatura do responsável pelo preenchimento.
21) Colocar a data do preenchimento do relatório.						
						
OBSERVAÇÕES:
i) Esta planilha pode ser preenchida diretamente no computador; para isso deve-se “salvar” o arquivo no computador, em uma
pasta exclusiva para eles;
ii) Nesse caso, ao digitar os números solicitados nos campos da linha “nº”, o cálculo dos percentuais será automático;
iii) Outra opção é copiar a planilha em papel, preenchendo-a de acordo com os dados obtidos no mês;
iv) As planilhas devem ser arquivadas, seja em formato impresso, seja em formato digital; recomenda-se que sejam feitas cópias de segurança (em papel ou no formato digital).
Glossário:						
a) TV do HIV: transmissão vertical do HIV é a forma mais comum de infecção pelo HIV em crianças, podendo ocorrer durante a
gestação, no parto e também pela amamentação.
b) HIV+: pessoas com resultado positivo no teste anti-HIV.
c) AZT IV: AZT intravenoso, medicamento anti-retroviral em apresentação injetável que deve ser administrado no trabalho de
parto e parto de gestantes HIV+.
d) AZT solução oral: apresentação em formulação líquida adequada para a administração aos recém-nascidos expostos ao HIV.
e) Criança exposta ao HIV: assim é denominada a criança nascida de mãe HIV+; o diagnóstico definitivo da infecção somente
se dará aos 18 meses com a realização de exames anti-HIV.
f) FI: fórmula infantil, leite em pó com adição de elementos importantes para a alimentação e nutrição adequada da criança
exposta, já que ela não poderá ser amamentada.
g) RN: recém-nascido.						
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contatos e fontes para mais informações
Programa Estadual de DST e Aids do Acre
Av. Antonio da Rocha Viana, 1294 – Vila Ivonete
CEP 69910-610 / Rio Branco-AC
Fone e fax: (68) 3223-2396
e-mail: dstaids.dabs@ac.gov.br
Programa Estadual de DST e Aids de Alagoas
Avenida da Paz, 1068 – Jaraguá
CEP 57025-050 / Maceió-AL
Fone e fax: (82) 3315-1662
e-mail: dst.aids@saude.al.gov.br
Programa Estadual de DST e Aids de Amapá
Rua Jovino Dinoá, 2004 – Centro
CEP 68906-420 / Macapá-AP
Fone e fax: (96) 3212-6209
e-mail: dstaids@saude.ap.gov.br
Programa Estadual de DST e Aids do Amazonas
Av. Pedro Teixeira, 25 – Dom Pedro I
CEP 69040-000 / Manaus-AM
Fone: (92) 3656-5525
Fax: (92) 3238-8375
e-mail: aidstam@prodamnet.gov.br
Programa Estadual de DST e Aids da Bahia
Centro de Atenção à Saúde
Prof. José Maria de Magalhães Neto
Av. Antonio Carlos Magalhães s/n – Iguatemi
CEP 40180-000 / Salvador-BA
Fone: (71) 3270-5819 / 3270-5845
Fax: (71) 3270-5819 / 3354-0853
e-mail: dstaids@saude.ba.gov.br
maricelia.macedo@bol.com.br
maricelia.macedo@hotmail.com
Programa Estadual de DST e Aids do Ceará
Av. Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema
CEP 60060-440 / Fortaleza-CE
Fone: (85) 3101-5202
Fax: (85) 3101-5199
e-mail: telmaa@saude.ce.gov.br
Programa Estadual de DST e Aids do Distrito Federal
SGAN 601 lotes O/P (área da Divep)
LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública
CEP 70830-010 / Brasília-DF
Fone: (61) 3322-1590 / 3322-7378
Fax: (61) 3322-1590
e-mail: dstaids@saude.df.gov.br
Programa Estadual de DST e Aids do Espírito Santo
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025
Bento Ferreira
CEP 29052-121 / Vitória-ES
Fone e fax: (27) 3137-2415 / 3137-2477
e-mail: dstaids@saude.es.gov.br
sanfac@terra.com.br

Programa Estadual de DST e Aids de Goiás
Av. Anhanguera, 5195 – Setor Coimbra
CEP 74043-011 / Goiânia-GO
Fone: (62) 3201-4524 / 3201-4529
Fax: (62) 3201-4524
e-mail: spais.dstaids@saude.go.gov.br
MARANHÃO – Gerência de Qualidade de Vida
Av. Carlos Cunha, s/n – Calhau
Bl. “H” – Ap. 304 – Costa das Esmeraldas –
Maranhão Novo
CEP 65061-560 / São Luís-MA
Fone: (98) 3218-8785 / 3218-2332
Fax: (98) 3218-8735
e-mail: dstaidsma@yahoo.com.br
Programa Estadual de DST e Aids de Mato Grosso
RD Q. 12 – Lt .12 – Bl. 5 – Palácio Paiaguás
Centro Político Administrativo
Vigilância Epidemiológica
CEP 78070-970 / Cuiabá-MT
Fone: (65) 3613-5380 / 3613-5382 / 3613-8182/
3613-8183
Fax: (65) 3613-8184
e-mail: covepi@ses.mt.gov.br
Programa Estadual de DST e Aids de Mato Grosso do Sul
Secretaria Estadual de Saúde
Parque dos Poderes – Bloco VII
CEP 79033-810 / Campo Grande-MS
Fone: (67) 3318-1665 / 3318-1664 / 3318-1649 /
3326-4713
Fax: (67) 3318-1666
e-mail: dstaids@saude.ms.gov.br
priscillaalexandrino@terra.com.br
Programa Estadual de DST e Aids de Minas Gerais
Av. Afonso Pena, 2300 – 13º andar
CEP 30130-007 / Belo Horizonte-MG
Fone: (31) 3215-7428
Fax: (31) 3215-7445
e-mail: dstaids@saude.mg.gov.br
adélia.maria@saude.mg.gov.br
Programa Estadual de DST e Aids do Pará
Travessa Presidente Pernambuco, 489
CEP 66015-200 / Belém-PA
Fone: (91) 4006-4279 / 4006-4303 / 4006-4331
Fax: (91) 4006-4279
e-mail: dst.para@hotmail.com
Programa Estadual de DST e Aids da Paraíba
Av. Dom Pedro II, 1826 – Torre
Rua Golfo de Sidra, 132/702 – Intermares.
CEP 58320-000 / João Pessoa-PB
Fone: (83) 3218-7327 / 3218-7328
Fax: (83) 3218-7444
e-mail: dstaids@saude.pb.gov.br
ranulfocardosojr@ig.com.br

Programa Estadual de DST e Aids do Paraná
Rua Piquiri, 170 – Rebouças
CEP 80230-140 / Curitiba-PR
Fone: (41) 3330-4532 / 3330-4533
Fax: (41) 3330-4533
e-mail: franciscosantos@sesa.pr.gov.br
francisco@pr.gov.br

Programa Est. de DST e Aids de Santa Catarina
Rua Felipe Schimidt 774 – Ed. Montreal – Centro
CEP 88010-002 / Florianópolis-SC
Fone: (48) 3333-0469 / 3333-3221 / 3333-8440/
3221-8467
Fax: (48) 3221-8411
e-mail: dstaids@saude.sc.gov.br

Programa Estadual de DST e Aids de Pernamuco
Praça Oswaldo Cruz, s/n – Boa Vista
CEP 50050-210 / Recife-PE
Fone: (81) 3181-6429 / 3181-6428
Fax: (81) 3181-6344 / 3181-2511
e-mail: dstaids@saude.pe.gov.br

Programa Estadual de DST e Aids de São Paulo
Rua Santa Cruz 81- Vila Mariana
CEP 04121-000 / São Paulo-SP
Fone: (11) 5084-6143 / 5571-0855
Prevenção: (11) 5087-9902 / 5084-5236
Fax: (11) 5084-0777 / 5071-0855 / 5571-2360
e-mail: crt@crt.saude.sp.gov.br
mariacalra@crt.saude.sp.gov.br

Programa Estadual de DST e Aids do Piauí
Fone: (86) 9976-7093
Programa Estadual de DST e Aids do Rio de Janeiro
Rua México, 128 – Sl. 412 – Castelo
CEP 20031-141 / Rio de Janeiro-RJ
Fone: (21) 2299-9756 / 2299-9755 / 2299-9758
Fax: (21) 2240-2588 / 2533-4226
e-mail: dstaids@saude.rj.gov.br
acheieppe@saude.rj.gov.br
Programa Est. de DST e Aids do Rio Grande do Norte
Av. Deodoro, 730 – Centro
Rua Santo Euzébio, 9 – Ponta Negra
CEP 59090-585 / Natal-RN
Fone: (84) 3232-2594 / 3232-2551 / 3223-2784
Fax: (84) 3232-2594
e-mail: carlaglenda@oi.com.br
dstaids@rn.gov.br
Programa Est. de DST e Aids do Rio Grande do Sul
Av. Borges de Medeiros, 1501
5º andar – Sl. 1 – Ala Norte
CEP 90119-900 / Porto Alegre-RS
Fone: (51) 3288-5910 / 3288-5911 / 3288-5912
Fax: (51) 3221-6677
e-mail: aids@saude.rs.gov.br
tania-figueiro@saude.rs.gov.br
Programa Estadual de DST e Aids de Rondônia
Rua Padre Angelo Cerri, s/n –
Esplanada das Secretarias
Porto Velho-RO
Fone e fax: (69) 3216-5254
e-mail: dstaidsrondonia@yahoo.com.br
mendeselianas@hotmail.com
Programa Estadual de DST e Aids de Roraima
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n
Campos do Paricaranã
CEP 69305-650 / Boa Vista-RR
Fone e fax: (95) 2121-0562
e-mail: ihgayao@hotmail.com
dst_aids@saude.rr.gov.br

Programa Estadual de Sergipe
Travessa Baltazar de Góes, 86
Ed. Estado de Sergipe, 18º andar
CEP 49010-460 / Aracaju-SE
Fone: (79) 3226-8322 / 3226-8326 / 3226-8300
Fax: (79) 3226-8308
e-mail: jasantana@ses.se.gov.br
Programa Estadual de Tocantins
Secretaria Estadual de Saúde, Anexo 1
104 Norte – Av. NS 2 – Lote 30 –
Ed. Lauro Knop, 2º andar
CEP 77000-000 / Palmas-TO
Fone: (63) 3218-1768
Fax: (63) 3218-1731
e-mail: laerciocosta@saude.to.gov.br

Programa Nacional de DST e Aids
www.aids.gov.br
a. Grupo de Transmissão Vertical
Fone: (61) 3448-8009 e 3448-8054
e-mail: transmissaovertical@aids.gov.br
b. Unidade de Laboratório
Fone: (61) 3448-8007

