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1978- Em Nova York e San Francisco uma doença 
          misteriosa e mortífera ataca homossexuais. 
 
1981- A doença misteriosa ganha o nome de AIDS. 
 
1982- Primeiros casos de adultos afetados no   
              Brasil. 

HISTÓRICO  



           
     
    1983- Luc Montagnier, do Instituto Pasteur, 
               e Robert Gallo, da Universidade de 
               Maryland (EUA), isola o vírus da AIDS. 
  
    1984- O primeiro caso de AIDS em criança no    
              Brasil. 
 
    1985- O Elisa, o primeiro teste eficaz. 

HISTÓRICO  



    1986- O AZT começa a ser ministrado. 
 
    1995- Entram em cena os inibidores de protease, 
             que administrados com os inibidores da 
             transcriptase reversa reduzem drasticamente 
             o número de vírus no sangue, abrindo 
             perspectivas para que a Aids deixe de ser 
             uma doença fatal. 
 
    1996 – A distribuição de antirretrovirais  
            passa a ser distribuída gratuitamente pelo 
            governo federal. 
 

HISTÓRICO  







AIDS NO BRASIL  



Uma população de chimpanzés 
isolada em Camarões foi o ponto 
de partida do subtipo 1 do HIV, 
o que mais se espalha hoje pelo 
mundo. A descoberta foi feita 
por um grupo de cientistas que 
criou um método para detectar 
a presença de vírus nas fezes 
dos macacos. 

Science/2006/may. 



HIV Ø retrovírus linfotrópico 
        Ø família Lentiviridae (RNA) 
 
Tipos Ø HIV – 1  (subtipo mais comum) 
          Ø HIV – 2  (encontrado pp na África, 
                              transmissão menos eficaz 
                              e de curso mais indolente) 

ETIOLOGIA 



ETIOLOGIA 







Quanto à forma de transmissão entre os maiores de 13 
anos de idade, prevalece a sexual.  

 
Nas mulheres, a maioria dos casos registrados decorreram de 

relações heterossexuais com pessoas infectadas pelo HIV.  
 

Entre os homens, 42,4% dos casos se deram por relações 
heterossexuais, 22% por relações homossexuais e 7,7% por 

bissexuais.  
 

O restante ocorreu por transmissão sanguínea e vertical. 

TRANSMISSÃO  



Trans-placentária 

 Parto (maior risco)  

 Aleitamento materno 

p Vertical (90% dos casos de AIDS pediátricos) 

TRANSMISSÃO  



Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a aids. Há muitos 
soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e 

sem desenvolver a doença. Mas, podem transmitir o 
vírus a outros pelas relações sexuais desprotegidas, pelo 

compartilhamento seringas contaminadas ou de mãe 
para filho durante a gravidez e a amamentação. Por isso, 
é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas 

as situações.  

HIV / AIDS  



A primeira fase da doença, infecção aguda, na qual ocorre a 
incubação do HIV – tempo da exposição ao vírus até o 

aparecimento dos primeiros sinais da doença -  varia de 3 a 6 
semanas e o organismo leva de 30 a 60 dias após a infecção 

para produzir anticorpos anti-HIV.  
 

Janela imunológica é o intervalo de tempo entre a infecção 
pelo vírus da aids e a produção de anticorpos anti-HIV no 

sangue. 
 

Os primeiros sintomas são muito parecidos com os de uma 
gripe, como febre e mal-estar. Por isso, a maioria dos casos 

passa despercebido. 
 

Sintomas e fases da Aids 



A próxima fase é marcada pela forte interação entre 
as células de defesa e as constantes e rápidas mutações 

do vírus. Mas que não enfraquece o organismo o 
suficiente para permitir novas doenças, pois os vírus 
amadurecem e morrem de forma equilibrada. Esse 
período, que pode durar muitos anos, é chamado 

de assintomático. 
A fase sintomática inicial é caracterizada pela alta redução 

dos linfócitos T CD4  que chegam a ficar abaixo de 200 
unidades por mm³ de sangue. Em adultos saudáveis, esse 
valor varia entre 800 a 1.200 unidades. Os sintomas mais 

comuns são: febre, diarreia, suores noturnos e 
emagrecimento. 

Sintomas e fases da Aids 



A baixa imunidade permite o aparecimento de doenças 
oportunistas, que recebem esse nome por se aproveitarem 
da fraqueza do organismo. Com isso, atinge-se o estágio 

mais avançado da doença, a aids. 
 Quem chega a essa fase, por não saber ou não seguir o 

tratamento indicado pelos médicos, pode sofrer de 
hepatites virais, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose e 

alguns tipos de câncer.  

Sintomas e fases da Aids 



O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta 
de sangue. No Brasil, temos os exames laboratoriais e os 

testes rápidos, que detectam os anticorpos contra o HIV em 
até 30 minutos, colhendo uma gota de sangue da ponta do 
dedo. Esses testes são realizados gratuitamente pelo SUS, 
nas unidades da rede pública e nos Centros de Testagem e 

Aconselhamento - CTA. 
 Os exames podem ser feitos inclusive de forma anônima.  

INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA  



Elisa é o mais realizado para diagnosticar a doença. Nele, 
profissionais de laboratório buscam por anticorpos contra 

o HIV no sangue do paciente. Se uma amostra não 
apresentar nenhum anticorpo, o resultado negativo é 
fornecido para o paciente. Caso seja detectado algum 

anticorpo anti-HIV no sangue, é necessária a realização de 
outro teste adicional, o teste confirmatório.  

São usados como testes confirmatórios, o Western Blot, o 
teste de Imunofluorescência indireta para o HIV-1 e o 

imunoblot. Isso porque, algumas vezes, os exames podem 
dar resultados falso-positivos em consequência de algumas 

doenças, como artrite reumatoide, doença autoimune e 
alguns tipos de câncer. 

INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA  



Teste rápido - Possui esse nome, pois permitem a detecção de 
anticorpos anti-HIV na amostra de sangue do paciente em  

até 30 minutos. Por isso, pode ser realizado no momento da 
consulta. O teste rápido é preferencialmente adotado em 
populações que moram em locais de difícil acesso, em 

gestantes que não fizeram o acompanhamento no pré-natal e 
em situações de acidentes no trabalho. 

 

INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA  





INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA  

p Virtualmente 100% dos RNs de mães HIV+ 
     terão anticorpos maternos  anti-HIV  

     até no máximo 18 meses de vida. 
 

Fonte: PN-DST e Aids, 2004 



INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA  

   <18 meses: 
    2 amostras +  

§   Cultivo do vírus 
§   Detecção de RNA ou DNA viral 
§   Antigenemia p24 com acidificação      

 (associada aos demais) 

≥18 meses: 

 
§   2 testes de triagem com 

metodologia e/ou antígenos ≠ 
§   1 teste confirmatório + (IFI, W-B) 

Infecção comprovada: 

Fonte: PN-DST e Aids, 2004 



INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA  



(PN-DST e Aids/MS, 2.004) 
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Indetectável 
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(1º teste) 

Mãe HIV+ 

CARGA VIRAL DO HIV PARA  DIAGNÓSTICO 
EM CRIANÇAS ENTRE 1 E 18 MESES   



INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA  



INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA  







Diante do elevado risco de progressão da doença e da 
evidência da eficácia do tratamento precoce, recomenda- 
se iniciar tratamento em todos os menores de 12 meses, 
independente de sintomatologia clínica, classificação 

imunológica ou carga viral. 

RECOMENDAÇÕES PARA TERAPIA 
ANTIRRETROVIAL EM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES INFECTADOS PELO HIV  





p Contagem de CD4 Ø marcador utilizado para 
     avaliação da progressão da doença, estado 
     clínico e imunológico.  
 
p  Medida da carga viral Ø marcador utilizado 
     para acompanhamento e controle do tratamento.  

MARCADORES PROGNÓSTICOS  



Probabilidade de transmissão materno-infantil do 
HIV: 
                                    Intra-útero = 35%  
         Durante o trabalho de parto = 65% 
                                       Lactação = 7% a 12% 

RECOMENDAÇÕES PARA PROFILAXIA DA 
TRANSMISSÃO MATERNO-INFANTIL DO HIV E 
TERAPIA ANTIRETROVIRAL EM GESTANTES 



p A primeira medida para diminuir a transmissão do HIV é 
     identificar a gestante infectada no pré-natal. 
 
p Gestantes com o primeiro teste negativo devem repeti-lo no 
     terceiro trimestre, enquanto aquelas que não tiveram oportunidade 
     de realizar o teste na gestação devem ser submetidas ao teste 
     rápido para o HIV na admissão à maternidade. 

MEDIDAS PROFILÁTICAS PARA 
DIMINUIR A TRANSMISSÃO 

VERTICAL DO HIV 





 p Mulheres com carga viral > 1000 cópias/ml em época   
      próxima ao parto (> 34 semanas de gestação) devem ser  
      submetidas à cesárea eletiva (antes do TP e ruptura das 
      membranas amnióticas). 
 
 p Mulheres com carga viral < 1000 cópias/ml a via de  
      parto (vaginal ou cesárea) dependerá da indicação 
      obstétrica. 

CONTROLE DA TRANSMISSÃO VERTICAL  
DO HIV ATRAVÉS DA VIA DE PARTO 



p Toda gestante soropositiva para o HIV deve receber a 
     infusão endovenosa de AZT no início do trabalho de 
     parto até o nascimento do recém-nascido, 
     independentemente do esquema antirretroviral utilizado 
     no pré-natal, e do nível de carga viral. 
  
p Para as gestantes com indicação de cesariana eletiva, a 
     infusão de AZT deve ter início 3 horas antes da cirurgia e 
     ser mantida até a hora do nascimento.  

QUIMIOPROFILAXIA ANTI-RETROVIARAL 
EM PARTURIENTES 

O uso de AZT endovenoso no trabalho de parto e 
antes da cesariana eletiva  

 



CONTROLE DA TRANSMISSÃO VERTICAL  
DO HIV ATRAVÉS DA VIA DE PARTO 



 Acompanhamento clínico e laboratorial 
de RN nascido de mãe HIV +  

As crianças nascidas de mães 
infectadas pelo HIV deverão ser 
atendidas, preferencialmente, em 
unidades especializadas, pelo menos 
até a definição do diagnóstico. 

As crianças não infectadas devem  ter 
acompanhamento periódico até o final 
da adolescência em virtude de terem 
sido expostas não só ao HIV, mas 
também, durante o período intra-
uterino, às drogas antirretrovirais. 



 CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO 

1 - Deve-se limpar com compressas   
      macias todo sangue e secreções 
      visíveis no recém-nascido 
      imediatamente após o nascimento 
      e proceder com banho em agua      
      corrente ainda na sala de parto. 

 Acompanhamento clínico e laboratorial 
de RN nascido de mãe HIV +  



 CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO 

2 - Quando for necessária a 
      realização de aspiração de vias    
      aéreas do recém-nascido, deve 
      se proceder delicadamente,  
      evitando traumatismos em 
      mucosas.  

 Acompanhamento clínico e laboratorial 
de RN nascido de mãe HIV +  



3-  Antirretroviral profilático:       
      AZT sol. oral 
      Dose: 2mg/kg – 6/6hs                     
      1ml=10mg 
      Iniciar nas duas 1as horas  
 

 Acompanhamento clínico e laboratorial 
de RN nascido de mãe HIV +  

 CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO 



Protocolo de tratamento clínico para infecção de HIV de crianças e 
adolescentes pelo Ministério da Saúde:  
•  Recomenda-se que o início do tratamento em recém-nascidos expostos deve 

ser feito com AZT  (Zidovudina) por quatro semanas. Essa indicação é 
aplicada aos filhos de mães soropositivas que foram acompanhadas desde o 
pré-natal. 

•   Já no caso das gestantes que não receberam antirretroviral durante a 
gravidez é recomendado aos bebês a utilização de AZT por quatro semanas, 
acompanhado de Nevirapina em três doses.  

 Acompanhamento clínico e laboratorial 
de RN nascido de mãe HIV +  

 CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO 



4- Em virtude de haver possibilidade de ocorrência de anemia no   
     recém-nascido em uso de zidovudina, recomenda-se a realização    
     de hemograma completo, possibilitando a avaliação previa ao 
     inicio da profilaxia e o monitoramento apos 6 e 16 semanas. 

 CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO 

 Acompanhamento clínico e laboratorial 
de RN nascido de mãe HIV +  



 
5 - É recomendado o 
     alojamento conjunto em 
     período integral, com o  
     intuito de aprimorar o    
     vinculo mãe-filho. 
 

 CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO 

 Acompanhamento clínico e laboratorial 
de RN nascido de mãe HIV +  



6- Não amamentar. Substituir o LM por  fórmula infantil após  
     aconselhamento.  
•  O aleitamento misto também e contraindicado.  
     Em situações especiais e em alguns casos, pode-se usar leite 
     humano pasteurizado proveniente de Banco de Leite credenciado   
     pelo Ministério da Saúde (p. ex., recém-nascido pré-termo ou de   
     baixo peso). 
•  São terminantemente contraindicados o aleitamento cruzado   
     (amamentação da criança por outra nutriz) e uso de leite humano com     
     pasteurização domiciliar. 

 CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO 

 Acompanhamento clínico e laboratorial 
de RN nascido de mãe HIV +  



8 - A criança deve ter alta da maternidade com consulta  
     agendada em serviço especializado para seguimento de 
     crianças expostas ao HIV. A data da primeira consulta não 
     deve ser superior a 30 dias a contar do nascimento. 

7 -   Iniciar esquema de  vacinação. 

 CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO 

 Acompanhamento clínico e laboratorial 
de RN nascido de mãe HIV +  

9 - Preencher as fichas de notificação da “Criança exposta 
      ao HIV”, e enviá-las ao núcleo de vigilância epidemiológica   
      da maternidade (quando houver) ou do município. 



10 – Profilaxia para pneumonia por Pneumocystis jirovenci     
      SMX-TMP: 750mg de SMX/m2/dia em 2 doses, 3x/semana   
       em dias consecutivos, ou às 2as, 4as e 6as feiras 

 CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO 

 Acompanhamento clínico e laboratorial 
de RN nascido de mãe HIV +  

Idade Recomendação 

Nascimento até 4 a 6 semanas Não indicar profilaxia 

4 a 6 semanas a 
4 meses 

Indicar profilaxia 

4 a 12 meses 
-  Criança infectada pelo HIV  
  ou infecção indeterminada 
 
-  Infecção excluída (criança não infectada) 

 
Iniciar ou manter profilaxia 
 
 
Não indicar / suspender 





11 -  Diagnóstico da infecção pelo HIV: 
  
•   Detecção do RNA viral ou do DNA pró-viral (PCR =  

  reação em cadeia da polimerase). 
•  O primeiro exame deve ser feito entre 1 e 2 meses de 

  vida; no caso do primeiro exame ser negativo, repetir 
  aos 4 meses de idade, recomendando-se reavaliação 
  mais precoce no caso de um primeiro exame positivo.  

 CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO 

 Acompanhamento clínico e laboratorial 
de RN nascido de mãe HIV +  



HIV e vacinas 



HIV e vacinas 



HIV e vacinas 





p  A melhor medida profilática para o controle da AIDS é  
     a educação. 
 
p  As mulheres infectadas pelo HIV devem ter acesso   
     a meios seguros de controle de natalidade ou a 
     reprodução planejada. No caso de gravidez, devem ser 
     orientadas para o tratamento antirretroviral durante a 
     gestação e o parto, associado a administração do AZT 
     no RN e a exclusão do leite materno. Isto reduz 
     significativamente a transmissão vertical do vírus. 

PROFILAXIA  



PROFILAXIA  

Profilaxia antirretroviaral pós-exposição de risco (PEP) 
 

•  É uma forma de prevenção da infecção pelo HIV usando os 
medicamentos que fazem parte do coquetel utilizado no tratamento 
da Aids para pessoas que possam ter entrado em contato com o vírus 
recentemente. Esses medicamentos, precisam ser tomados por 28 
dias.  

•  Essa forma de prevenção já é usada com sucesso nos casos de 
violência sexual e de profissionais de saúde que se acidentam com 
agulhas e outros objetos cortantes contaminados.  

•  As recomendações para a PEP também se aplicam às crianças e 
adolescentes conforme protocolo do Ministério da Saúde.  



F i m 


