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 A gestação acelera a evolução da doença nas mães portadoras do vírus e cerca de 20% dos recém-natos 

de mães aidéticas não medicadas também carregam o HIV. 
 A importância do seu estudo na gestação reside no esforço de reduzir as taxas de transmissão vertical, 

que pode ocorrer por via transplacentária, intraparto por inoculação direta ou através da amamentação. 
 A carga viral elevada é o principal fator de risco associado à transmissão vertical. 
 
DIAGNÓSTICO E CONDUTA 
 Deve-se solicitar, de rotina, o teste ELISA para HIV na primeira consulta pré-natal e na rotina de 3º 

trimestre, na dependência da autorização da grávida – lembrar que no nosso meio o rastreamento do HIV 
necessita da autorização expressa da paciente (assinatura no prontuário). 

 Em caso de positividade do ELISA, durante o pré-natal, confirmar com novo ELISA e Western-blot, em 
uma 2a amostra. Se positivos, encaminhar a gestante para atendimento em Centro Especializado no 
Controle e Tratamento da AIDS (IPPMG), e acompanhamento pré-natal.  

 Na internação, deve ser solicitado o teste rápido para HIV, quando não houver sorologia prévia ou se esta 
tiver mais de três meses. 

 
CONDUTA NO PARTO 
 A proteção da equipe de saúde durante a condução e manejo do parto deve obedecer as normas 

universais de proteção. 
 Deve-se postergar, ao máximo, a prática da amniotomia na condução do parto transpélvico de pacientes 

soro-positivas.  
 Tentar evitar, se possível, toques vaginais repetidos, episiotomia ou parto operatório (fórcipe). 
 As indicações da via de parto são obstétricas. 
 Quando a carga vira for superior ou igual a 1000 cópias/ml ou desconhecida (não investigada ou anterior a 

34 semanas de gestação) é indicada a operação cesariana.  
 Durante o trabalho de parto, ou no dia da cesariana programada, manter os medicamentos antirretrovirais 

orais utilizados pela gestante, nos seus horários habituais, independentemente do jejum, ingeridos com 
pequena quantidade de água, inclusive durante o período de infusão venosa do AZT. A única droga que 
deve ser suspensa até 12 horas antes do início do AZT venoso é a d4T (estavudina).   

 Durante o trabalho de parto deve ser feita a aplicação de AZT por via venosa até o clampeamento do 
cordão umbilical.  

 Em caso de cesariana eletiva, o AZT deve ser utilizado por pelo menos quatro horas antes do 
procedimento cirúrgico. 

 Utilizar antibiotico profilático materno, dose única de cefazolina ou cefalotina 2g IV, logo após a expulsão 
do feto no parto vaginal. 

 



ESQUEMA POSOLÓGICO DA ZIDOVUDINA INJETÁVEL 
 
 AZT: 2mg/kg EV, perfundidos em uma hora, seguido de 1mg/kg/hora até o nascimento.  

 
Ataque Manutenção 

Peso (Kg) AZT (ml) SG 5% (ml) Velocidade 
(gotas/min) AZT(ml) SG 5% (ml) Velocidade 

(gotas/min) 
50 10 100 37 5 100 35 
60 12 100 37 6 100 35 
70 14 100 38 7 100 36 
80 16 100 39 8 100 36 
90 18 100 39 9 100 36 

 
Figura 1 – Esquema posológico do AZT intraparto 
 
 Caso o AZT parenteral não esteja disponível, 400mg VO no início do trabalho de parto seguido de 

200mg VO de 4/4 horas. 
 No caso de cesariana eletiva, iniciar a medicação quatro horas antes da intervenção cirúrgica.  
 Não prescrever outras drogas anti-retrovirais. 
 
CONDUTA NO PUERPÉRIO 
 Proibir a mãe de amamentar e orientá-la, com ênfase, sobre os cuidados necessários para evitar a 

exposição do recém-nato ao seu sangue e fluidos corporais.  
 Compressão (enfaixamento) das mamas, se possível ainda na sala de parto. 
 Compressa gelada por 10 minutos, a cada 6 horas, durante 24 horas. 
 A lactação deve ser inibida com o uso de cabergolina 1,0 mg via oral, em dose única (dois comprimidos de 

0,5mg). 
 
 
LEMBRETE 
1. A propedêutica fetal invasiva é contraindicada pelo significante risco de contágio do feto. 
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