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 Considerando-se cerca de três milhões de nascimentos por ano em nosso país, em torno de 12.000 

crianças brasileiras seriam expostas anualmente à infecção materna pelo HIV, com risco de adquirir a 
infecção. 

 Programas de prevenção bem sucedidos reduziram a transmissão para menos de 2%, com a 
implementação das seguintes medidas principais:  
o Aconselhamento e triagem pré-natal.  
o Profilaxia antirretroviral.  
o Cesárea eletiva. 
o Suspensão do aleitamento materno. 

 
RECOMENDAÇÕES E PROFILAXIA PARA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV 
CUIDADOS NA SALA DE PARTO  
 Os profissionais devem adotar as precauções básicas e universais para evitar a sua própria 

contaminação na manipulação de sangue e secreções. Recomenda-se o uso de luvas, máscaras, óculos 
e aventais de proteção.  

 O trabalho de parto e o parto são os momentos em que a maior parte das infecções pelo HIV são 
transmitidas da mãe para o RN. 

 A transmissão ocorre devido à exposição de mucosas do RN às partículas virais presentes no sangue e 
secreções maternas. Dessa forma, devem ser tomados cuidados no sentido de se evitar o 
prolongamento dessa exposição ou lesões de mucosas que rompam barreiras protetoras à penetração 
viral.  

 A aspiração de boca, narinas ou vias aéreas deve ser evitada e, se for necessária, deve ser cuidadosa.  
 Caso tenha havido deglutição de sangue ou mecônio, pode-se promover a lavagem gástrica cuidadosa, 

evitando-se traumas de mucosas tanto durante a passagem da sonda gástrica quanto durante a 
aspiração.  

 O RN deve ser banhado com água e sabão logo após o parto, assim que esteja estável.  
 Somente após a remoção de secreções maternas, pode-se administrar medicações injetáveis. 
 
IDENTIFICAÇÃO DOS RN EXPOSTOS À INFECÇÃO MATERNA PELO HIV E INSTITUIÇÃO DA PROFILAXIA ANTIRRETROVIRAL 
(ARV)  
 Quando o teste sorológico anti-HIV não tiver sido realizado na gestante segundo as recomendações 

vigentes (na primeira consulta pré-natal e, sempre que possível, repetido no início do 3° trimestre, 
utilizando-se testes rápidos, se necessário), o profissional que a atende no momento da resolução da 
gravidez deve garantir que a parturiente seja testada, preferencialmente antes do parto. Dessa forma, 
será possível a instituição das medidas profiláticas recomendadas: ARV intraparto, parto cesáreo eletivo 
quando indicado e ARV para o RN. 



 A profilaxia com ARV deve ser administrada à criança logo após o nascimento, dentro de 12 horas de 
vida, preferencialmente nas primeiras 2 horas, mesmo que seja indicada com base apenas em um 
resultado positivo de teste rápido. Não é necessário aguardar testes confirmatórios. 

 A parturiente deve receber zidovudina por meio de infusão endovenosa desde o início do trabalho de 
parto (ver capítulo específico). 

 Segundo Nota Técnica nº388/2012 CQV/D-DST-AIDS-HV/SVS/MS foi introduzida nevirapina (NVP) ao 
esquema de quimioprofilaxia da transmissão vertical do HIV, para recém-nascidos de mãe vivendo com 
HIV/aids que não receberam antirretrovirais na gestação, mesmo que tenha recebido AZT injetável no 
momento do parto. 

 
ESQUEMA DE QUIMIOPROFILAXIA NEONATAL  
 
ARV Posologia Duração 

AZT: 4 mg/kg/dose, via oral, a cada 12h* 6 semanas AZT 
+ 

NVP 
NVP: 
- Peso de nascimento 1,5 a 2 kg: 8 mg (0,8 mL)/dose, via oral 
- Peso de nascimento >2 kg: 12 mg (1,2 mL)/dose, via oral 

- 1ª dose nas primeiras 48h de vida 
- 2ª dose 48h após a 1ª dose 
- 3ª dose 96h após a 2ª dose 

* Posologia para neonatos com idade gestacional >35 semanas.  
 
 A quimioprofilaxia dos recém-nascidos expostos ao HIV cujas mães receberam ARV durante a gestação 

continua a ser o AZT em solução oral, 4 mg/Kg/dose, via oral, a cada 12h, por 6 semanas.   
 Se o recém-nascido tiver idade gestacional menor que 35 semanas ou peso de nascimento menor que 

1,5 Kg, a quimioprofilaxia para o HIV indicada é apenas o AZT por 6 semanas.   
 Em casos de recém-nascidos graves que não possam receber a medicação por via oral ou por sonda 

orogástrica até 48 horas de vida, a quimioprofilaxia indicada é apenas o AZT intravenoso, na dose de 
1,5 mg/Kg/dose a cada 6 horas, mesmo que a mãe não tenha recebido ARV na gestação. 

 
CUIDADOS COM A ALIMENTAÇÃO  

 A transmissão do HIV por meio da ingestão de leite de mães infectadas é bem documentada.   
 O Ministério da Saúde do Brasil, por meio do Programa Nacional de DST/AIDS, disponibiliza fórmula 

infantil durante seis meses para filhos de mães infectadas pelo HIV.  
 Além da garantia do fornecimento da fórmula alimentar, é fundamental que haja orientação cuidadosa 

sobre as razões da contraindicação do aleitamento materno e os cuidados com relação ao preparo do 
leite, procurando reduzir o risco de doença no RN.  

 Nas situações em que o resultado do teste rápido não estiver disponível até o momento da primeira 
mamada, a orientação da amamentação, antes do conhecimento do resultado do teste, deve ser 
analisada individualmente. Nessa situação, deve-se levar em consideração a história e o risco de 
exposição da mãe ao HIV, os riscos e benefícios da privação do aleitamento materno imediatamente 
após o parto e os riscos e benefícios do oferecimento de outros leites que não o materno. Essa decisão 
deve ser compartilhada com a família e documentada no prontuário médico. 

 
TESTES DIAGNÓSTICOS PARA DETERMINAR SE A CRIANÇA É PORTADORA DA INFECÇÃO PELO HIV 
 Os testes sorológicos rotineiros para detecção de anticorpos não auxiliam no diagnóstico da criança 

antes dos 18 meses de idade, já que, durante a gestação, ocorre transferência dos anticorpos maternos 
IgG contra o HIV para o feto.  



 Recomenda-se que sejam feitos dois testes de detecção de RNA viral (carga viral) em amostras de 
sangue (plasma), sendo o primeiro em torno de 4 semanas de idade. Se o resultado for negativo, deve-
se repetir o teste em torno de 12 semanas de idade.  

 Dois testes negativos (carga viral indetectável), na ausência de manifestações clínicas sugestivas de 
infecção pelo HIV, permitem o diagnóstico presumível de não infecção. 

 
NOTIFICAÇÃO 
 É obrigatória a notificação de gestantes infectadas pelo HIV e de RN exposto à infecção materna. Assim 

como para sífilis, as instruções encontram-se no sítio do Ministério da Saúde do Brasil 
(http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMIS4A323161PTBRIE.htm). 
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