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Introdução: A detecção de gestantes com Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), no 

Brasil, aumentou nos últimos 10 anos [1]. A identificação dessas grávidas ocorre, geralmente, 

no acompanhamento do pré-natal na Atenção Básica de Saúde (ABS), no qual possibilita o 

cuidado para a realização dos exames anti-HIV [1]. Desse modo, mulheres soropositivas são 

orientadas para realização do aconselhamento pós-teste e encaminhadas ao seguimento pré-

natal no serviço de atenção especializada em Infecção Sexualmente Transmissíveis (IST) de 

referência [1] Contudo, tem-se percebido que parte das gestantes não possuem acesso a essa 

pesquisa do vírus. Os motivos ainda estão sendo esclarecidos, porém os mais evidentes 

atualmente são a condição social delicada da grávida e falhas no Sistema Único de Saúde 

(SUS) em localizar a população vulnerável, resultando em uma oportunidade perdida de 

intervenção [1]. Sendo assim, os filhos das grávidas com HIV têm alta probabilidade de 

sofrerem com a transmissão vertical no período intrauterino, no nascimento ou durante a 

amamentação [2,3]. A rota de transmissão vertical do HIV pode ser influenciada – por 

exemplo – pelo tipo de parto, o não uso de terapia antirretroviral e as possíveis inflamações 

orais no recém-nascido [3,4]. Assim, a relevância desse estudo baseia-se em evidenciar as 

fragilidades de acolhimento à gestante com HIV e a consequência para as crianças dessas 

grávidas no Brasil. Desse modo, o intuito é mostrar os fatores falhos às necessidades 

específicas da gestante com HIV. Objetivos: Realizar uma revisão na literatura sobre as 

fragilidades no cuidado às gestantes com HIV no Brasil. Métodos: A pesquisa do material 

bibliográfico ocorreu em três etapas. Na primeira definiu-se as palavras-chaves (Gestantes, 

Saúde da Mulher e HIV), selecionadas de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS), as quais foram combinadas com a palavra em idioma inglês “AND” conferindo 

efeito de associação na busca. Em seguida, foram selecionadas as bases de dados (LILACS, 

SciELO e Google Acadêmico), os períodos de publicações compreenderam entre 2015 e 

2018. Na segunda etapa, estabeleceram-se os critérios de inclusão e exclusão para selecionar 

os estudos que mais se adequavam à temática em questão. Desse modo, todos artigos que 

inferiam no seu título ou no resumo informações sobre a população brasileira de grávidas com 

HIV foram escolhidos. Já os excluídos foram aqueles que não caracterizavam no resumo as 

fragilidades do cuidado na amostra de interesse, estudos epidemiológicos descrevendo o perfil 

das grávidas com HIV, estudos que não disponibilizavam o artigo completo gratuitamente 

online, resumos de teses e monografias. Na terceira etapa, foi realizada uma análise dos 

artigos pré-selecionados de acordo com os critérios, sendo apenas cinco selecionados para o 

presente estudo. Resultados e Discussão: No total foram selecionados doze artigos, dos quais 

três compreenderam do ano de 2015, três de 2016, dois de 2017, três de 2018 e um de 2019. 

Em relação às bases de dados, cinco estudos foram encontrados no LILACS, dois na SciELO 

e quatro no Google acadêmico. Em relação aos descritores utilizados pelos estudos 

selecionados cinco foram sobre HIV, três de Gravidez, três de cuidado pré-natal, três de 

Enfermagem, quatro de transmissão vertical de doença infecciosa, dois de Saúde da mulher, 

dois de Gestante, um de HIV/Aids, um de identidade, um de Soropositividade para HIV, um 

de Mulheres, um de Sexo seguro, um de Síndrome da Imunodeficiência adquirida, um de pré 
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natal, um de educação em saúde, um de Tecnologia, um de enfermeiros, um de Cuidados de 

enfermagem, um Período pós-parto, um Pandemias, um vírus da imunodeficiência humana, 

um do vírus da imunodeficiência humana tipo 1, um de doenças sexualmente transmissível, 

um de enfermagem obstétrica, um de prevenção de doenças, um de grávidas e um sobre 

Sífilis. De todos artigos analisados, apenas 5 foram utilizados. Além disso, as bases de dados 

que se mostraram com estudos mais relevantes para essa pesquisa foram o SciELO (2) e 

Google acadêmico (2). A revisão bibliográfica é unânime em afirmar que existe fragilidades 

no cuidado à gestante com HIV, no Brasil [1,2,3,4,5]. Isso é explicado pelo fato do serviço de 

saúde, em muitos casos, ser ineficaz em relação ao acompanhamento do pré-natal com 

população mais vulnerável e, por conseguinte, mães jovens com níveis educacionais baixos 

[9,5]. Além disso, a ausência da eficácia do tratamento parece ser uma das barreiras para que 

as ações preventivas de transmissão vertical sejam executadas [9,5]. O diagnóstico materno 

tardio e, consequentemente, a alta carga viral em grávidas no parto também estão relacionadas 

a essa problemática [9,5]. Outro fator preocupante é a rede de serviços destinada a prestar 

assistência às mulheres com HIV não estar articulada às Atenção Básica à Saúde (ABS) de 

forma plena, prejudicando na comunicação das informações e manejo dessas pacientes [2]. 

Isso tem-se demonstrado um dos provocadores do risco aumentado da transmissão vertical, 

essencialmente quando essas pacientes que não possuem antecedentes confirmatórios de 

ausência de infecção não são conduzidas para os testes rápidos no parto [2]. Adicionalmente, 

constata-se que em nenhuma das seis Unidades da Federação foi possível identificar o uso de 

Terapia Altamente Eficaz com Antirretrovirais (TARV) durante o pré-natal [2]. Desse modo, 

ficou evidente que medidas opostas a essa foram um fator protetor como estratégia para 

reparar os erros programáticos e criar um desfecho favorável para as grávidas infectadas com 

HIV e seu filho [2,4]. Outro entrave visto foi na realização do aconselhamento e testagem do 

HIV, o qual não ocorre em sua totalidade devido à falta de espaço físico, mas - principalmente 

- pela falta de conhecimento dos profissionais em acolher e aconselhar devidamente as 

gestantes com HIV [5]. A maioria dos profissionais de saúde demonstraram possuir 

incapacidade para realizar tal habilidade devido a insegurança em lidar com uma gestante 

HIV positivo [5,2]. Com isso, percebe-se que os filhos das grávidas com HIV permanecem 

ainda mais vulneráveis à transmissão. Sendo assim, reafirma-se que esses entraves refletem 

aos frutos das falhas e fragilidades do cuidado para a prevenção da transmissão vertical HIV. 

Conclusão/Considerações Finais: De acordo com os artigos analisados, percebe-se que há 

fragilidades no cuidado às gestantes com HIV, no Brasil. Diante disso, a condição social da 

grávida e falhas no Sistema Único de Saúde (SUS) são um dos responsáveis. Nesse contexto, 

a rede de serviços destinada a prestar assistência às mulheres com HIV demonstrou-se não 

estar articulada às Atenção Básica à Saúde (ABS). Constata-se, também, que não foi possível 

identificar o uso de Terapia Altamente Eficaz com Antirretrovirais (TARV) durante o pré-

natal. Logo, essas barreiras dificultam as ações preventivas de transmissão vertical. 
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