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1. INTRODUÇÃO 

Definida pela OMS (Organização Mtmdial da Saúde), como a 

manifestação final e mais grave da infecção pelo HIV, caracteriza pela 

presença de doenças associadas à imunodeficiência celular, o tenno AIDS 
ou SIDA é usado como sinônimo de um amplo espectro de doenças que 
incluem os casos soropositivos até a AIDS propriamente dita. 5 

O agente etiológico da AIDS, o HIV, foi reconhecido pela primeira 
vez em 1981, nas cidades de Los Angeles e Nova York em jovens 
homossexuais masculinos, e isolado separadamente na França e nos 

Estados Unidos em 1983. No Brasil, os primeiros casos foram 

diagnosticados em 1982. Neste mesmo ano, quando menos de 100 casos de 
AIDS em mulheres haviam sido registrados no CDC (Center for Disease 
Control) dos EUA, a transmissão perinatal foi descrita pela primeira vez. 

No ano seguinte, os casos de AIDS na mulher aumentaram para 
cerca de 200 o primeiro caso de transmissão heterossexual foi registrado. 

Em 1985, os casos de AIDS nas mulheres aumentaram para mais de 1000 e 

a transmissão através do leite materno foi proposta iniciaImente.1' 1°”
8 

As mulheres representam atualmente o segmento de mais rápido 

aumento de aquisição da infecção HIV. A transmissão heterossexual é o 

modo mais comum da transmissão HIV para a mulher. A transmissão 
homem-mulher é 2 a 4 vezes mais efetiva que a transmissão mulher- 

homem.5 
Durante a gravidez, além de passar por grandes alterações, o 

organismo da mulher obriga uma nova fonna de vida e qualquer infecção



pode ocasionar algum prejuízo para 0 binômio matemo-fetal, causando 

danos irreversíveis ou não, no organismo do concepto e/ou da gestante. A 
transmissão perinatal é a principal via de infecção pelo HIV na população 
infantil, sendo responsável em nosso país por 89,9% dos casos com fonna 
de exposição conhecida em menores de 13 anos. A cada dia cresce o 

número de mulheres infectadas e a faixa etária mais acometida é a idade 

reprodutiva (20-40 anos). A prevalência é maior nas mulheres consideradas 
“grupo de risco” (usuários de drogas injetáveis, portadoras de doenças 

sexualmente transmissíveis, multiplicidade de parceiros, parceiros de risco, 

entre outros), mas tem aumento sobremaneira nas mulheres sem fator de 
risco. Em um levantamento epidemiológico realizado em Florianópolis, em 
1994, na Matemidade Cannela Dutra com a colaboração do Departamento 
Autônomo de Saúde Pública (DASP), FEDRIZZI e col.5 encontraram um 
percentual de 1,64% das gestantes HIV positivas, sendo que 75% delas 
negavam fator de risco.5 A transmissão materno-fetal do HIV varia de 13 a 

52% (média de 35%), basicamente através das vias transplacentária, parto e 

amamentação. A queda das células CD4 pela própria gravidez e pela ação 
do vírus é mais notável no terceiro trimestre quando aumenta o risco de 

desenvolvimento de doenças relacionadas à imunodepressão e a 

transmissão perinatal.5 Na transmissão não está bem definido o momento 
nem o modo pelo qual esta ocorre. No período intraparto, a infecção ocorre 
pela exposição através do processo de nascimento, ao sangue fluídos 

corporais maternos. No pós parto, o leite matemo seria a fonte de infecção 
viral.6' 7 Segundo TOWOR e col. a maioria da transmissão perinatal ocorre 
durante o período intraparto, pela exposição do feto ao sangue e fluídos 

corporias maternos. Este mesmo autor sugere que mesmo a transmissão 
transplacentária ocorre no final da gestação e periodo periparto (excluindo- 

se aqui as pacientes com sangramento do segundo e terceiro trimestre, que 
aumentam os índices de transmissão nestes eventos). Estas informações são



relevantes já que a transmissão neste período da gestação pode ser 

modificada por tratamento e estratégias de prevenção? O risco de 

transmissão vertical está aumentado quando a carga viral é alta, o estado 
geral matemo é pobre e o trabalho de parto é prematuro.” A transmissão 
através do aleitamento materno no período pós-parto, segundo TESS e col. 
depende do efeito do colostro, duração da amamentação, associação com 
fómiulas industrializadas e patologia mamilar, o risco de transmissão é de 
21% nas crianças amamentadas exclusivamente no peito comparada a 13% 
naqueles amamentadas artificialmentezo 

A transmissão perinatal do HIV, deve ser prevenida ao máximo e 

novas estratégias devem ser pesquisadasõ No intuito de diminuir esta 

transmissão vários estudos utilizando drogas antivirais como o AZT 
(zidovudina) mostraram-se eficazes. A avaliação da segurança e da eficácia 
do uso do AZT na presença da transmissão do HIV na gestação e parto foi 
realizada em estudantes multicêntricos nos EUA e França (conhecidos 
como Protocolos ACTG 076 e ANRS 024). Estes trabalhos mostraram uma 
redução da transmissão vertical de 67,5% nos pacientes que fizeram uso do 
AZT na gravidez e partos' 6” 9 WADE e col. relatam que a terapia com 
zidovudina durante a gestação, no trabalho de parto e para o recém-nato nas 
primeiras seis semanas de vida, reduz a transmissão de 25,5% para 8,3%. 
Mesmo regimes derivados de zidovudina podem ter efeito profilático na 
transmissão perinatal do HIV. Este mesmo autor relata que quando a 

terapia iniciou no período pré-natal a taxa de transmissão foi de 6,1%, 
quando iniciou intra-parto foi de 10%, quando iniciou nas primeiras 48h de 
vida do recém-nato foi de 9,3% e quando iniciou com três dias de vida ou 
mais foi l8,4%, já na ausência do uso de AZT foi 26,6%.6 

MOLA e col. relatam que a gestação parece não ter um maior 
impacto no progresso da AIDS, mas pode ser devastadora particularmente 
nos últimos estágios da doença. Existem indícios circunstancias de que a



gravidez afete adversamente a evolução da doença e que as alterações do 

sistema imune próprias da gravidez, associadas às alterações pelo HIV, 

levem a uma evolução mais rápida das doenças HIV associadas, inclusive a 

AIDS. Em adição, o aloenxerto placentário pode servir como um ativador 
do sistema imune matemo que teoricamente pode acelerar o processo de 

diminuição das células T¢D4.2 

Especialmente em países em desenvolvimento, onde pacientes HIV 
positivas são mais susceptíveis à pobreza de estado nutricional e outras 

infecções, há um risco aumentado de trabalho de parto prematuro, retardo 
de crescimento intra-útero e corioanmioite. 

O teste anti-HIV deve ser recomendado a todas as gestantes (com ou 
sem fator de risco) após aconselhamento (orientação sobre a infecção HIV, 
beneficio do diagnóstico precoce e tratamento, diminuição da transmissão 

com medidas preventivas e anti-virais) e realizado somente após o 

consentimento do paciente. 

MINKOFF e col. citaram sobre a AIDS: “uma doença que era 
desconhecida duas década atrás, era intratável uma década atrás e cuja taxa 
de transmissão matemo fetal estava imutável nos últimos cinco anos, é 

hoje, facilmente diagnosticada, tratada com crescente efetividade e sua 
transmissão pode ser bloqueada na maioria dos casos”.14 

A prevenção e o diagnóstico precoce são fimdamentais devido aos 
efeitos da infecção sobre a gestação, entre eles o maior índice de 

abortamento rotura prematura de membranas, retardo de crescimento intra- 

uterino, óbito fetal, mal formações fetais e infecções oportunistas matemo 
fetais. Além disso as complicações pós natais para a puérpera (agravamento 
do quadro clínico) e para o recém-nato (desenvolvimento do quadro clínico 

da AIDS com suas complicações e repercussões associadas) tomam essa 
questão um grande problema de saúde pública atual, necessitando de 

estatísticas fidedignas para o desenvolvimento de um trabalho maior de



conscientização populacional e introdução de uma terapêutica precoce e 

adequada para diminuir a transmissão perinatal, principalmente com o uso 
de drogas antivirais, como demostrado por inúmeros trabalhos na literatura.



2. OBJETIVO 

Determinar o percentual de pacientes gestantes HIV positivas 
dentre as que realizaram acompanhamento pré-natal no 

Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa 

Catarina no período de 27 de janeiro de 1998 à 26 de janeiro 

de 1999 e compará-las com um grupo controle (HIV negativo) 
quanto à epidemiologia, fatores de risco e evolução obstétrica.



3. MÉToDo 

Realizou-se um estudo caso-controle retrospectivo através da análise 
dos prontuários de pacientes gestantes atendidas no serviço de Ginecologia 

e Obstetrícia do HU-UFSC no período de 27 de janeiro de 1998 a 26 de 
janeiro de 1999. 

As pacientes eram divididas em dois grupos, sendo o primeiro 

gestantes soropositivas para o HIV (8 pacientes) e o segundo por 100 
pacientes gestantes soronegativas escolhidas aleatoriamente que 

consultaram o serviço no mesmo período. 
Comparou-se entre os dois grupos, dados como idade, estado civil, 

paridade, infecções na gravidez, gestoses e interrupção da gestação. No 
grupo HIV positiva ainda analisou-se a época do diagnóstico, forma de 
aquisição, uso de AZT e fatores de risco. 

O estudo estatístico realizado foi o percentual.



4. RESULTADOS 

No período de 27 de janeiro de 1998 à 26 de janeiro de 1999, 1367 
pacientes realizaram acompanhamento pré-natal no Hospital Universitário 
da UFSC. Dentre estas encontrou-se 8 pacientes HIV positivas, 

correspondendo a 0,58% dos casos. 
O grupo controle constitui-se de 100 pacientes HIV negativos 

escolhidos aletoriamente comparadas ao grupo de 8 pacientes HIV 
positivas. 

Os resultados podem ser avaliados pelas tabelas e figuras a seguir. 

TABELA I: Correlação da idade das pacientes estudadas do grupo 
HIV positivos e grupo controle. 

HIV (+) 
` 

HIV (-) 
Idade (anos) n % n % 
< 20 2 25 22 22 

20 - 25 4 50 34 34 

26 - 30 1 12,5 20 20 

31 - 35 1 12,5 13 13 

36 - 40 - - 10 10 

>40 - - 1 1 

Total 8 100 100 100 

Fonte: SAME HU/UF SC, Florianópolis 1999.



TABELA II: Correlação do estado civil das pacientes estudadas do 
grupo HIV positivos e grupo controle 

Estado civil 
HIV (+) HIV (-)

% n % 
Casadas 

Solteiras 

Divorciadas 

62,5 51 51 

48 48 

1 l 

25 

12,5 

Total 100 100 100 

Fonte: SAME HU-UFSC, Florianópolis 1999. 

TABELA III: Correlação da paridade das pacientes estudadas do 
grupo HIV positivos e grupo controle. 

Gesta 

HIV (+) HIV (-) 
ll %

I 

II 

III 

IV 
> IV

3

3

2 

37,5 

37,5 

25 

48 

Total 8 100 100 100 

Fonte: SAME HU-UFSC, Florianópolisl999.



TABELA IV: Correlação das infecções na gestação das pacientes 
estudadas do gmpo HIV positivos e grupo controle 

Gesta 
HIV (+) HIV (_) 

ll % Il % 
Rubéola 

Toxoplasmose 

Vaginose bacteriana 

Candidíase vaginal 

Tricomoníase 

Infecção do trato 
. , . unnano 

Sífilis 

Hepatite 

Clamydia 
HPV 
Tuberculose 

Parasitose intestinal

2

3

2

1

1

1

1 

12,5 

12,5 

12,5 

12 5J 

25 

37,5 

25

2

2 

14 

15 

42

1

1

3

5

2

2 

14 

15 

42

1

1

3

5 

Fonte: SAME HU-UFSC, Florianópolis1999.



TABELA V: Correlação das gestoses das pacientes estudadas 

grupo HIV positivos e grupo controle. 

Gestose 

mv (+) HIV (_) 
Il % Il % 

Hiperemese 

Diabete gestacional 

Doença hipertensiva 
específica da gravidez 

Ameaça de abortamento 
Trabalho de parto 

prematuro 

Sangramento do III 

trimestre 

Nenhuma

l

7 

12,5 

87,5 81

2

6

4

1

3

2

6

4

1

3 

81 

Total 8 100 100 100 

Fonte: SAl\/IE HU-UFSC, Florianópolisl999.
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TABELA VI: Correlação da intemlpção da gestação das pacientes 

estudadas do grupo HIV positivos e gmpo controle. 

HIV (+) HIV (-) 
Interrupção da n % n % 
gestação 

Parto normal 2 25 37 37 

Cesareana 2 25 17 17 

Abortamento - - 1 1 

Ignorado* 4 50 45 45 

Total 8 100 100 100 

Fonte: SAME HU-UFSC, Florianópolis1999. 
*considerado ignorado quando a paciente não interrompeu a gestação no HU ou não 
consta no prontuário. 

TABELA VII: Correlação da idade gestacional das pacientes 

estudadas do grupo HIV positivos e grupo controle. 

HIV (+) HIV (-) 
Idade gestacional n % n % 
Pré-termo - - 6 6 

Termo 3 37,5 46 46 

Pós-termo 1 12,5 2 2 

Ignorada 4 50 46 46 

Total 8 100 100 100 

Fonte: SAME HU-UFSC, Florianópolis1999.
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Com relação às pacientes HIV positivas exclusivamente, alguns itens 
foram analisados. 

pré-gestacional 62,50% 
pré-natal 37,50% 

31500/° 
Í 

gestacionalí 

62,50% Epré-natal ' 

Figura l: Representação gráfica das pacientes HIV positivas em relação ao momento do 
diagnóstico 

ignorado 62,50% 
droga EV 12,50% 
heterossexual 25% 

25% I ignorado Q E droga EV
V 

12'5°% 62'5°% D heterossexual
¿ 

Figura 2: Representaeño gráfica das pacientes HIV positivas em relação às formas de aquisição.



TABELA VIH: Uso do AZT antes e durante a gestação, no parto 
recém-nato e no puerpério. 

,U0 

sim nao
_ 

ignorado 

Il % n 
A % n % 

Pré gestacional 

Gestação 
H 

Gestação 

Parto 

Recém nato 
3 tempos 

Nenhum 
dos 3 

Puerpério

2

3

4

l

2 

. 25 3 37,5 

' 

37,5 4 so 
- ó 

_ 

75 
- 6 75 

50 2 25 

12,5 6 75 
25 3 37,5 3 

3 37,5 

1 12,5 

2 25 

2 25 
2 25 

1 12,5 

37,5 

Fonte: SAME HU-UFSC, F1orianópo1is1999.
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TABELA IX: Fatores de risco para as pacientes estudadas do grupo 

HIV positivos. - 

HIV (+) 
Fatores de risco n % 

\_ 

Droga EV ~ 2 . 25 

Droga não EV 1 12,5 - 

DST prévia 1 12,5 

Múltiplos parceiros 1 12,5 

Alcoolismo 1 12,5 

Parceiro de risco ou 1 
V 

12,5 

HIV+ 
-Nenhum - 2 . 25 

Fonte: SAl\/IE HU-UFSC, Florianópo1isl999.
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O 
,. 5. D1scUssÃo 

z ,

. 

` O estudo da infecção HIV na gestação é fundamental devido às 
implicações deste numa fase tão importante da vida reprodutiva e 

emocional da mulher, e no novo ser que surge como produto desta gestação 

e sofre as consequências da infecção matema.
` 

As diferenças em vários estudos se devem a fatores demográficos, 
sociais, econômicos e culturais, que influenciam na prevalência desta 

doença. A prevalência de gestantes acometidos pelo virus da_A1DS varia de 
0,42 a 3,7%. Em nosso meio, FEDRIZZI e col. analisaram 730 gestantes 
em 1994 na Maternidade Cannela Dutra em Florianópolis e encontraram 
um percentual de 1,64%. Na mesma-época o percentual na cidade do Rio 
de Janeiro era 0,3%, São Paulo 0,7% e Porto Alegre 3,1%. Em algtms 
lugares como a África Meridional, a prevalência é tão alta' quanto 35 - 45% 
das gestantes. COZEIN è col., em seu estudo de prevalência de HIV em 
gestantes na Europa entre 1990 e 1996, encontraram variações 

_ o 

demográficas com taxas de 10-30/ l0.000 mulheres em grandes áreas 

urbanas com Amsterdã, Barcelona, Londres, Milão, Paris e Roma; entre 1- 

2/10.000 em países escandinavos, e 0,5/10.000 em países da Europa 

Central e leste europeu (exceto Ucrânia 5/10.000). MBOPI-KEON e col. 
analisando 4.100 gestantes entre 1994 e 1996 em Yaounde no Camarão 
encontraram a soroprevalência para o HIV de 4,2%. Ainda DAVIS e col. 
nos Estados Unidos entre 1989 e°l 994 demonstraram uma' soroprevalência 

entre gestantes em trabalho de parto de 1,5-1,7/1.000 mulheres. Nosso
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estudo mostrou tuna taxa de 0,58% de gestantes _ HIV positivas nas 

pacientes que realizaram pré-natal no HU-UFSC, número bastante inferior 

à realidade, pois muitas das gestantes HIV positivas não realizam pré-natal 
ou o fazem em hospitais de referência para doenças infecciosas. 

Com relação à idade das pacientes, notou-se uma distribuição maior 
entre as HIV negativas e uma restrição das HIV positivas à idade de 35 
anos, ou seja, mais jovens; mas em ambos os casos, o percentual maior foi 
entre os 20-25 anos de idade. PORTO e col. em seu estudo comparativo 
também não encontraram entre as pacientes HIV positivas nenhuma com 
idade superior a 35 anos.” » 

- Os dados de estado civil das pacientes mostraram apenas um 
aumento significativos de divorciadas entre as HIV positivas, não havendo 
dados de confronto na literatura." _ 

Com a relação à paridade, PORTO e col. encontraram entre HIV 
positivas um menor número de primíparas e aumento de multíparas, 

concordando com dados presentes em nosso estudo. 
As infecções na gestação são mais comuns em países em 

desenvolvimento, devido ao baixo nível sócio-econômico e cultural, e é 

comum a associação de infecções. Segundo MBOPI-KEON e col. a 

infecção HIV é duas vezes mais comum em mulheres com sorologia 
positiva para sífilis (7,2% vs 3,2%), com soroprevalência para sífiilis de 

17,4% das gestantes, no Camarão. SCHUTER e col. relataram num estudo 
entre 213 prisioneiras gestantes em Nova York - EUA, uma prevalência de 
tricomoniase vulvovaginal (Trichomonas vaginalis) de 46,9%, sendo um 
cofator na transmissão do HIV, com maior prevalência neste grupo. RESTI 

e col. relatam em seu estudo italiano que a taxa de transmissão do vírus da 
hepatite C é maior entre pacientes com fatores de risco para o HIV. Dados 
estes concordantes com nosso estudo que mostra uma maior porcentagem 
ou infecções de trato genital e/ou sexualmente transmitida entre os
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pacientes HIV positivas, deixando as outras infecções ou caráter não 

genital/parental para as HIV negativas. Ainda a tuberculose apareceu entre 
as HIV positivas, sendo uma característica da AIDS doença. 

As gestoses foram mais prevalentes entre as pacientes HIV 
negativas, exceto a doença hipertensiva específica da gravides, 

provavelmente pela população pequena. - 

~ ' 

Com relação à resolução da gestação e a idade gestacional na qual 
isto ocorreu, NOUSE e col. descreveram não haver diferenças significativas 
entre idade gestacional e modo de resolução da gestação entre pacientes 
infectados ou não pelo HIV. J á DESGREES-DO-LOU e col. em seu estudo 
sugerem que o risco de terminar a gestação em abortamento é maior entre 
as pacientes HIV positivas. D”UBALDO e col. relatam um aumento de 
67% no risco relativo de abortamento espontâneo entre pacientes HIV 
positivas em comparação as HIV negativas. Nosso estudo mostra um 
aumento na taxa de parto normal entre HIV negativas e aumento na taxa de 
operação cesareana entre as pacientes HIV positivas, talvez devido ao 
medo dos profissionais com relação ao parto normal em gestantes 

soropositivas e a polêmica da diminuição da transmissão perinatal com 
cesareana. 

Restiingindo-se às pacientes HIV positivas nota-se que a maioria em 
nosso estudo tem diagnóstico pré-gestacional, reforçando à afinnação de 

DESGREES e col sobre a necessidade de um maior planejamento familiar 
e aconselhamento das paciente HIV positivas em relação às gestações 
futura. 

Cerca de 50% das pacientes HIV positivas não apresentaram fatores 
de risco para aquisição do vírus. FEDRIZZI e col. em seu trabalho 
demonstraram que 75% das pacientes não apresentavam nenhum destes 
fatores. Estes dados reforçam a necessidade da instituição do exame anti- 

HIV a todas as pacientes grávidas, caso contrário pelo menos 50% das
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pacientes não terão diagnóstico da infecção HIV durante a gestaçao. Neste 
estudo observamos até 75% das pacientes apresentavam algum fator de 
risco, principalmente o uso de troca EV (25%). 

O uso do AZT na profilaxia da transmissão perinatal é de 

importância fundamental, diminuindo as taxas para 8,3% ou até mesmo 3% 
quando usados precocemente na gestação, trabalho de parto e recém-nato. 

Não foi possível avaliar o uso do AZT neste trabalho da forma esperada 
pela falta de dados nos prontuários. .

_
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6. CONCLUSÕES 

1) A investigação e` análise neste estudo mostra que a taxa de 

soroprevalência para o HIV nas pacientes que realizaram 

acompanhamento pré-natal no HU-UFSC foi 0,58%. “ 

2) A maioria das pacientes HIV positivas são jovens com idade 
inferior ou igual a 25 anos (75%) e 63% já sabiam ser HIV positivo 
na gravidez. 

3) As doenças sexualmente transmissíveis (sífilis, hepatite, HPV) 
foram mais frequentes no gmpo HIV positivo. 
4) O parto cesáreo foi mais frequente no grupo HIV positivo (25% vs 
17%). 

V

- 

5) O fator de risco mais encontrado no grupo HIV positivo foi o uso 
de drogas endovenosa (25% das pacientes).
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RESUMO 

A infecção HIV na gestação é uma doença com aspectos sociais, 
econômicos e médicos, com repercussões para a mãe e a criança 
muito importantes. Este estudo avaliou o percentual de gestantes 

HIV positivas dentre as que realizaram pré-natal no HU-UFSC 
entre 27 de janeiro de 1998 e 26 de dezembro de 1999, 

comparando-as com um grupo controle em relação . à 

epidemiologia, fatores de risco e evolução obstétrica, 

encontrando um percentual de 0,58% de gestantes HIV positivas, 
sendo que 75% destas pacientes tinham idade menor ou igual à 

25 anos. Ainda este grupo teve maior frequência de doenças 

sexualmente transmissíveis e a grande maioria (63,5%) já sabiam 

ser HIV positivas antes da gestação. Não foi possível avaliar o 

uso do AZT na prevenção da transmissão perinatal pela falta dos 
dados nos prontuários. O fator de risco mais encontrado foi o uso 
de drogas injetáveis neste grupo.
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SUMARY 

The HIV infection in pregnancy is_ ap disease with social, 

economic and medical aspects very impoitants and repercussions 

to mother and child. This study assessed the percentual of HIV 
positive preganants among the patients that realized prenatal in 

HU-UFSC for the januaiy, 27 1998 to january, 26 1999 and 
assessed them with a control group in relation for the 

epidemiology, risk factors, and obstretic evolution. Theráte was 

0,58% of HIV positive pregnants, and 75% of them had 25 year 
old or less. Still, this group had higher frequency of knowledge 

about their disease before pregnancy. The risk factor more 

finding was intravenous drug use in this group. The ZDV 
prophylatic use wasn”t possible to avaliate.
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