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O trabalho nos territórios busca estimular a ação em 
saúde, partindo da compreensão da sua dinamicidade, da 
sua construção social, econômica e cultural. É neles que 
a vida das pessoas acontece e onde vão compondo suas 
trajetórias de trabalho, escolar, familiar e comunitária, 
bem como no acesso aos serviços de saúde.

O trabalho através de visitação domiciliar 
representa grande potencial para conhecimento dos 
territórios e dos percursos de vida das pessoas. Este 
possibilita acompanhar os processos de saúde-doença, 
observando tanto as singularidades de pessoas, 
famílias e grupos, como sua inserção sociocultural. 

Nesse sentido, esse guia tem como objetivo fortalecer 
o trabalho de visitadoras/es do Primeira Infância Melhor 
e de Agentes Comunitários(as) de Saúde no que tange a 
prevenção, identificação e busca ativa para promoção de 
saúde, em  casos de transmissão vertical de HIV e sífilis.      

A ampliação do conhecimento, das ferramentas e 
repertório para trabalhar essa temática de forma transversal 
junto às famílias e territórios é de fundamental importância 
para redução de índices de transmissão vertical no estado!

Apresentação do Guia
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Pode ocorrer transmissão vertical do HIV, sífilis, 
hepatite B, rubéola, toxoplasmose, entre outras 
doenças. Neste guia abordaremos especificamente 
a transmissão vertical do HIV e da sífilis! 

1 .1.       Por que abordaremos a transmissão
vertical do HIV e da sífilis?

Para prevenir a transmissão vertical do HIV e sífilis 
existem medidas efetivas a serem adotadas e que se 
forem realizadas de forma adequada são capazes de 
evitar a transmissão para o bebê. Porém ainda estamos 
muito longe de alcançarmos a solução deste problema 
por falhas na prevenção, diagnóstico e tratamento 
adequado de  gestantes¹ e suas parcerias sexuais. 

¹ Neste texto iremos nos referir a gestantes no feminino por uma questão 
de dificuldade de adaptação para uma linguagem não cissexista, porém 
entendemos que as mesmas abordagens podem ser usadas para casos 
de homens trans gestantes, respeitadas suas especificidades.

1.             O que é transmissão vertical? 

A transmissão vertical consiste na transmissão de 
uma infecção ou doença da mãe para o bebê. Que 
pode acontecer, durante a gestação (intra uterina); 
no trabalho de parto  (pelo contato com as secreções 
cérvico-vaginais e sangue) ou através da amamentação.
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No Rio Grande do Sul, em 2018, foram notificados 
1.307 casos de HIV em gestantes, ficando o Estado com 
a taxa mais elevada do país (9,2 casos para cada 1.000 
nascidos vivos). Entre as trinta regiões de saúde, no ano 
de 2018, as taxas mais elevadas de HIV em gestantes 
encontram-se nas regiões R1 – Verdes Campos, R7 – 
Vale dos Sinos, R8 – Vale do Caí e Metropolitana, R9 
– Carbonífera e Costa Doce, R10 – Capital e Vale do 
Gravataí e R29 – Vale e Montanhas (Figura 1). (1)

Sendo assim, torna-se fundamental oferecer 
estratégias de prevenção, ofertar o diagnóstico no pré-natal 
e a consequente prevenção da transmissão vertical do HIV.

Figura 1 – Taxa de detecção de HIV em gestantes (por 1.000 nascidos vivos) 
segundo região de residência por ano do parto. Rio Grande do Sul, 2018 (1, 2)

FONTE: MS/SVS/DCCI.
NOTAS: (1) casos notificados no SINAN até 30/06/2019.
               (2) dados preliminares para os últimos 5 anos.
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Apesar da importante redução no número de casos 
nos últimos anos, é possível observar uma taxa de Aids 
em crianças menores de 5 anos superior à taxa do Brasil. 
De janeiro de 2008 a junho de 2019, a maior concentração 
dos casos ocorreu na região metropolitana (Capital e Vale 
do Gravataí, Vale do Caí e Metropolitana, Vale dos Sinos), 
totalizando 57,9% dos casos. Porém, no ano de 2018, as 
regiões que apresentaram as maiores taxas de detecção 
foram: R4 - Belas Praias e R28 - Vale do Rio Pardo (Figura 2). (1)

Figura 2 – Taxa de detecção de Aids (por 100.000 habitantes) em menores 
de 5 anos de idade segundo região de residência. Rio Grande do Sul, 2018(1, 2)

FONTE: MS/SVS/DCCI.
NOTAS: (1) casos notificados no SINAN de 1980 a 30/06/2019 
e SISCEL de 2000 a 30/06/2019 e SIM de 2000 a 2018.
               (2) dados preliminares para os últimos 5 anos.
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No Rio Grande do Sul, em 2018, foram notificados 
4.049 casos de gestantes com sífilis, sendo o Estado com 
a 5ª taxa mais elevada do país (28,6 casos para cada 1.000 
nascidos vivos). No ano de 2018, as taxas de detecção mais 
elevadas foram observadas nas regiões 8 – Vale do Caí e 
Metropolitana e R24 – Campos de Cima da Serra (Figura 3).(1) 

Figura 3 – Taxa de detecção de sífilis em gestantes (por 1.000 nascidos vivos) 
segundo região de residência por ano de diagnóstico. Rio Grande do Sul, 2018(1, 2)

FONTE: MS/SVS/DCCI.
NOTAS: (1) casos notificados no SINAN até 30/06/2019.
              (2) dados preliminares para os últimos cinco anos.

Em relação a transmissão vertical da sífilis, no 
ano de 2018, destacam-se as regiões 8 - Vale do Caí 
e Metropolitana e 10 – Capital e Vale do Gravataí com 
as maiores taxas de incidência de sífilis congênita 
em menores de 1 ano de idade (Figura 4).
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Figura 4 – Taxa de incidência de sífilis congênita (por 1.000 nascidos vivos), 
segundo região de residência por ano de diagnóstico. Rio Grande do Sul, 2018(1, 2)

FONTE: MS/SVS/DCCI.
NOTAS: (1) casos notificados no SINAN até 30/06/2019.
          (2) dados preliminares para os últimos 5 anos.

HIV é a sigla em inglês do Vírus da Imunodeficiência 
Humana, que pode causar a AIDS, Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida. Se a pessoa conhecer seu 
diagnóstico e começar a se tratar precocemente ela pode 
se manter saudável e não desenvolver a doença. Sem 
tratamento realizado de forma adequada, a pessoa vivendo 

2           O que é o HIV?
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com HIV pode desenvolver a AIDS, que compromete 
o sistema imunológico e abre porta para uma série 
de outras complicações de saúde, pois o vírus deixa 
o corpo sem defesa contra infecções. É importante 
que as pessoas tenham acesso ao diagnóstico 
e tratamento adequado em tempo oportuno.

2.1.       Como pega e como não pega?

Sexo vaginal ou anal sem 
proteção;

Sexo oral (apesar do risco 
ser menor do que na relação 
vaginal ou anal, pode ocorrer 
principalmente se houver 
lesões genitais ou na boca e 
ejaculação);

Uso de seringa por mais de 
uma pessoa;

Contato com sangue 
contaminado;

De gestante infectada à 
criança durante a gravidez, 
no parto e na amamentação;

Instrumentos que furam ou 
cortam não esterilizados.

Sexo desde que se use 
corretamente a camisinha 
e/ou medidas de prevenção 
combinada (PrEP e PEP);

Masturbação a dois;

Beijo no rosto ou na boca;

Suor e lágrima;

Picada de inseto;

Aperto de mão ou abraço;

Sabonete/toalha/lençóis;

Talheres/copo, chimarrão;

Assento de ônibus;

Piscina;

Banheiro;

Doação de sangue;

Pelo ar.
Fonte: adaptado do Ministério da Saúde.

Assim pega: Assim não pega:
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Em gestações planejadas e/ou acompanhadas  
adequadamente durante o pré-natal, o parto e a 
amamentação, o risco de transmissão vertical 
do HIV pode ser reduzido a menos de 2%. 
No entanto, sem o adequado planejamento e 
acompanhamento do pré-natal e puerpério, está bem 
estabelecido que esse risco é de 15% a 45%.(2)

2.2.       Transmissão vertical do HIV

3.          O que é a Sífilis?

A sífilis é uma IST que tem cura quando 
tratada corretamente. Diferente do HIV que 
é um vírus, ela é causada por uma bactéria 
que se chama Treponema pallidum. 

A maioria das pessoas com sífilis não tem 
sintomas (chamado de período latente da infecção) ou 
quando apresentam sinais e sintomas, muitas vezes 
não os percebem ou valorizam e podem, sem saber, 
transmitir a infecção às suas parcerias sexuais.

 Quando não tratada, a sífilis pode evoluir para 
formas mais graves, chamada de sífilis terciária, 
comprometendo especialmente os sistemas nervosos 
e cardiovascular, podendo levar à morte. (2,3) 

Você reparou que falamos que a pessoa pode 
estar com sífilis e não ter sintomas? Por isso, a melhor 
forma de descobrir e realizar o tratamento de forma 
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precoce é  realizar o teste rápido de forma regular 
e procurar a Unidade Básica de Saúde sempre que 
houver exposição a situações de risco para IST.

A transmissão vertical consiste na transmissão de 
uma infecção ou doença da mãe para o bebê. Que 
pode acontecer, durante a gestação (intra uterina); no 
trabalho de parto (pelo contato com as secreções cérvico-
vaginais e sangue) ou através da amamentação.

3.1.        Formas de transmissão

Relação sexual (oral, vaginal, anal e contato genital com 
genital) sem proteção;

Da gestante para a criança durante a gestação ou parto. 
A amamentação não está contraindicada em casos de 
sífilis.

A sífilis tem diagnóstico, tratamento e 
cura. Os exames estão disponíveis em todas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), através 
de teste rápido e/ou exame laboratorial. O 
tratamento também é realizado na própria UBS. 

Ter sífilis uma vez não imuniza a pessoa para novas 
infecções pela bactéria. Por isso, é importante que 
quando ocorrer um diagnóstico de sífilis, as parcerias 
sexuais sejam chamadas a realizar a testagem. Se as 
parcerias sexuais não forem tratadas adequadamente e 
acompanhadas até a cura, pode ocorrer reinfecção! 
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3.2.        Sífilis congênita

A sífilis congênita é muito grave e pode ser 
prevenida! É o resultado da transmissão da bactéria 
Treponema pallidum  da gestante para o bebê, e esta 
pode ocorrer em qualquer fase da gestação e em 
qualquer momento da infecção (primária, secundária, 
latente ou terciária).  Pode resultar em aborto, natimorto 
(morte do feto após as 20 semanas de gestação) ou 
parto prematuro. Além disso, o bebê recém-nascido 
pode apresentar diversas manifestações clínicas; por 
vezes pode não ter sintomas e sinais ao nascimento, 
porém desenvolver a doença mais tardiamente. (2)

Podemos alcançar a eliminação da sífilis 
congênita por meio da implementação de estratégias 
efetivas de diagnóstico precoce e tratamento de 
sífilis em  gestantes e suas parcerias sexuais. 
Além disso, o risco de desfechos desfavoráveis 
à criança será mínimo se houver tratamento 
adequado e precoce durante a gestação! (2) 

Bebês com sífilis congênita podem ter apresentado 
sintomas já no nascimento e por isso, terem ficado 
mais dias internados para receber o tratamento 
no hospital. É válido revisar a nota de alta e/ou a 
caderneta da criança para mais informações.

Aqueles bebês que não apresentaram sintomas no 
nascimento, mas foram expostos à infecção por sífilis 
durante a gestação, podem apresentar alterações na 
Triagem Neonatal (teste do pezinho, orelhinha, olhinho, 
coraçãozinho), nos marcos do desenvolvimento e 
até sinais físicos (alterações ósseas, dentárias).
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Importante: Bebês nascidos de  gestantes que 
tiveram sífilis na gestação, apresentando ou não 
sinais e sintomas, deverão ter acompanhamento de 
puericultura diferenciado na UBS, portanto é muito 
importante que, ao identificar qualquer uma das 
situações acima, você compartilhe com a equipe!

Por muito tempo a principal estratégia de 
prevenção oferecida foi o preservativo. Atualmente 
entende-se que é necessário combinar estratégias de 
prevenção, buscando as que mais se adaptam com as 
necessidades e modos de vida de cada pessoa. (4) 

Apresentaremos neste material algumas 
das estratégias de prevenção que podem ser 
orientadas por visitadoras/es e ACS.

4.           Prevenção Combinada
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Para mais informações sobre o assunto, 
sugerimos consultar o material: Prevenção combinada 
do HIV. (4)

Figura 4 – Capa do material desenvolvido pelo Ministério da Saúde.(1)

FONTE: MS/SVS/DCCI.
NOTAS: (1) Disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2017/prevencao-
-combinada-do-hiv-bases-conceituais-para-profissionais-trabalhadoresas-e-
-gestores

Figura 6 – Marcos Legais e outros aspectos estruturais.

FONTE: MS/SVS/DCCI.
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Para prevenir HIV, sífilis e outras IST podemos 
combinar estratégias de prevenção. Isto é, trabalhar 
com a prevenção combinada.

Nessa abordagem mais ampliada, podemos 
combinar estratégias comportamentais (abordagens 
educativas), estruturais (ampliação da testagem, 
combate a estigma e preconceito, entre outros) e 
biomédicas (preservativos e tecnologias de prevenção 
medicamentosas). Aqui, vamos falar de algumas 
delas: (4)

Imunização para Hepatite B e HPV: Estas infecções 
têm vacina! Devemos incentivar as pessoas a 
realizarem a vacinação para Hepatite B, e também 
para HPV quando estiverem dentro dos critérios 
recomendados (meninas de 09 a 14 anos e meninos 
de 11 a 14 anos de idade; mulheres e homens de nove 
a 26 anos de idade vivendo com HIV/Aids e pessoas 
submetidas a transplantes de órgãos sólidos, de 
medula óssea e pacientes oncológicos).

Preservativos e gel lubrificante: os preservativos 
(camisinha peniana e vaginal) e o uso de lubrificante 
ainda são a estratégia mais eficiente para prevenção 
das IST. Como atuam na prevenção de barreira, ainda 
que a porcentagem de proteção seja variada conforme 
a infecção, atuam na prevenção de todas as IST!

Você sabia? 

O gel lubrificante, além de deixar o sexo mais confortável 
para algumas pessoas, previne a formação de fissuras 
na região genital e anal, reduzindo o risco de infecção 
por HIV, sífilis e outras IST!
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PEP - Profilaxia Pós-Exposição:  É voltada para 
situações em que o preservativo rompeu, saiu durante 
a relação ou não foi usado (independente da relação 
sexual ter sido consentida ou por violência sexual) 
ou acidente biológico (exemplo: quando profissionais 
se machucam com objetos contaminados). A pessoa 
deve buscar a unidade de saúde, Serviço de Pronto 
Atendimento (UPA), Urgência e Emergência ou o 
Serviço de Atendimento Especializado (SAE) o quanto 
antes, não ultrapassando 72 horas, para que seja 
avaliada a necessidade de iniciar o uso da profilaxia. 
Esta estratégia possibilita prevenir a infecção pelo 
vírus do HIV.  É importante conhecer a rede de 
serviços do seu município e verificar quais serviços 
oferecem a PEP para que possamos fazer orientações 
assertivas. 

PREP - Profilaxia Pré- Exposição: Medicação de uso 
contínuo  que previne a infecção pelo vírus do HIV. 
O acesso a essa profilaxia ainda é restrito no Brasil, 
sendo voltado a pessoas de determinados grupos, 
como travestis e transexuais, profissionais do sexo, 
gays e outros homens que fazem sexo com homens e 
casais sorodiferentes (quando um membro do casal 
já vive com HIV). 

Testagem regular para HIV, sífilis e hepatites virais: 
incentivar que as pessoas façam teste sempre que 
tiverem exposição de risco e/ou regularmente, faz 
com que seja possível identificar precocemente 
as infecções, oferecendo tratamento, prevenindo 
agravos e interrompendo a cadeia de transmissão.

Tratar todas as pessoas vivendo com HIV/
AIDS: a pessoa vivendo com HIV, quando tratada 
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adequadamente e se não houver alguma resistência 
ao medicamento, mantém a quantidade de vírus 
circulando no sangue tão baixa que não é possível 
detectar nos exames de carga viral. Esta condição, 
apesar de não ser a cura, traz muitos benefícios 
para pessoa vivendo com HIV: além de manter seu 
sistema imunológico preservado, estudos recentes 
comprovaram que a pessoa que está com a carga 
viral indetectável não tem mais nenhum potencial 
de transmissão do HIV para outras pessoas pela via 
sexual, ou seja,  indetectável = intransmissível. 

Além disso, o diálogo, a informação e os 
processos educativos são fundamentais para que 
possamos abordar as estratégias de prevenção 
de forma condizente às necessidades, desejos e 
possibilidades das pessoas!

E nós, o que podemos 
incorporar nas nossas ações 
para participar dessa luta pela 
erradicação da transmissão 
vertical do HIV e da sífilis?
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5.        Como prevenir a transmissão vertical

Realizar o planejamento sexual e reprodutivo, 
pré-natal e acompanhamento no período do 
puerpério são de fundamental importância para 
prevenir a transmissão vertical do HIV e da sífilis! 

Segundo dados da 
pesquisa “Nascer no Brasil: 
inquérito nacional sobre 
parto e nascimento”, entre as 
mulheres que tiveram filhos 
nos anos de 2011 e 2012, 
cerca de 30% relataram que 
não desejavam a gestação, 
9% que ficaram insatisfeitas 
com a gravidez e 2,3% que 
tentaram interromper a 
gestação. A pesquisa ouviu 24 
mil mulheres em 266 hospitais 
públicos brasileiros. (5)

Os estudos vêm 
demonstrando a relação entre 
gravidez não planejada e 
gestações patológicas, com 
desfechos neonatais e maternos 
indesejáveis.(6)

5.1.       Importância do planejamento sexual e
reprodutivo
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Baseado no respeito aos direitos sexuais e aos 
direitos reprodutivos, é necessária  atenção às pessoas 
em idade fértil, abordando com esta população, questões 
como o desejo de ter ou não ter filhos e em que momento. 
Estas questões devem ser abordadas com homens, 
mulheres ou casais – adolescentes, jovens ou adultos –, 
independentemente de terem ou não uma união estável ou 
de constituírem uma família.(7)

Para evitar gestações, há vários métodos 
anticoncepcionais, como a pílula e injeção hormonais, 
a camisinha (peniana e vaginal), o DIU (dispositivo 
intrauterino), entre outros, além dos métodos definitivos 
como a laqueadura tubária e a vasectomia. Não existe 
método anticoncepcional ideal, todos eles têm vantagens e 
desvantagens, é preciso conhecer os métodos  para saber 
qual o mais adequado para cada pessoa. (7)(8)

A pílula do dia seguinte ou 
anticoncepcional de emergência, 
deve estar disponível em todas 
as UBS e serviços de saúde de 
atendimento 24 horas. Iniciar 
preferencialmente nas primeiras 
72 horas após a relação sexual 
desprotegida, com limite de 5 dias.

Da mesma forma,  as pessoas 
que desejarem uma gestação 
também precisam ser orientadas 
a  buscarem atendimento com a 
equipe de saúde, com o objetivo 
de identificar os fatores de risco 
ou doenças que possam alterar o 
desenvolvimento de uma futura 
gestação.(8)
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É muito importante que as pessoas conheçam 
sua sorologia para HIV e/ou sífilis antes da gestação. 
Pessoas vivendo com HIV, ou com parceria(s)  
vivendo com HIV, que planejam a gestação e tomam 
todas as medidas com tratamento adequado antes 
da gestação, no pré-natal, no parto e puerpério, 
reduzem para menos de 2% o risco de transmissão 
vertical do HIV (3). O diagnóstico de sífilis também 
é fundamental, pois é possível tratar e curar a sífilis 
ainda antes da gestação.(3,4)

5.2.        Pré-natal

A Atenção Básica (AB) tem no pré-natal momento 
oportuno para vincular gestantes ao cuidado 
longitudinal, acionar e incluir sua rede de apoio 
como parceira desse momento e deve “contemplar, 
além do cuidado clínico, atividades educativas e 
preventivas, de forma a garantir o acesso equânime 
e livre de discriminação de raça, identidade de 
gênero, orientação sexual, cultural e de classe, 
possibilitando o desenvolvimento da gestação, parto 
e nascimento de um recém nascido saudável, sem 
impacto negativo na saúde materna e paterna” (6).

A qualidade do pré-natal tem impacto 
direto na saúde de gestantes e recém-nascidos, 
podendo diminuir a incidência e/ou gravidade de 
intercorrências obstétricas. (6) Apesar do pré-
natal ser estratégia fundamental na prevenção da 
transmissão vertical e na garantia da atenção à 
gestante e ao bebê, conforme dados de pagamento 
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por desempenho, realizado pelo Ministério da Saúde, 
menos de 24% de  gestantes do Rio Grande do Sul 
têm  pelo menos 6 consultas de pré-natal com 
cuidado iniciado até à 20º semana de gestação.

Para saber mais!

Quando realizar os exames de HIV e sífilis no Pré-
natal?

Na 1ª consulta de Pré-natal (preferencialmente no 1º 
trimestre da gestação);

No 3º trimestre da gestação.

Importante:

Serão realizados preferencialmente os testes rápidos 
de HIV e sífilis, que têm resultado imediato e são 
disponibilizados na Atenção Básica! 

A(s) parceria(s)  também deve realizar os exames de 
HIV e sífilis no pré-natal!

Os exames  serão repetidos na maternidade, 
independente de já terem sido realizados no Pré-
natal.

FONTE: SES RS, 2018 (8)
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Os exames para sífilis e HIV em gestantes, 
também compõe um indicador para o pagamento por 
desempenho do Ministério da Saúde. No primeiro 
quadrimestre de 2020, apenas 34% das gestantes 
tiveram os testes realizados.

5.3.           Parto e Nascimento

O parto pode ser vaginal, se a gestante estiver em 
acompanhamento do HIV, em uso de medicamentos 
antirretrovirais e sua carga viral estiver indetectável!

A gestante receberá medicamentos durante o 
trabalho de parto;  o bebê, logo após o nascimento. 
Antes da alta do hospital haverá orientações de 
como dar as medicações para o bebê em casa. 
Estes medicamentos são fundamentais para 
prevenir a transmissão do HIV para o bebê!

Além disso o bebê não pode mamar no peito, pois 
o HIV também passa pelo leite materno. Nutrizes 
deverão receber um medicamento para secar o 
leite, assim como  cerca de 4 latas de fórmula 
láctea, para os primeiros dias de vida do bebê, 
antes de sair da maternidade. A criança continuará 
recebendo a fórmula láctea até 1 ano de vida. As 
demais latas de fórmula serão entregues pela 
Atenção Básica ou outro serviço de saúde do 
município (conforme organização municipal).

5.3.1.        E quando o teste HIV da gestante for
positivo?
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É um direito de gestantes e parcerias a realização 
do teste de HIV e sífilis na maternidade!

5.3.2.           E no caso da parceria ter exame de 
HIV positivo na maternidade?

5.3.3.        E quando o resultado para sífilis for
positivo?

Neste caso, a equipe de saúde vai avaliar as 
medidas necessárias para proteger a saúde da 
gestante, parceria  e  recém-nascido. A amamentação 
pode ser suspensa neste caso temporariamente ou 
definitivamente, até que haja reavaliação e se realize 
outros exames. A criança terá direito de receber a 
fórmula láctea por este período. 

Se a gestante e  parceria não tinham diagnóstico 
de sífilis na gestação ou não tiverem sidos tratados, 
o tratamento deve ser iniciado ainda na maternidade 
e depois deve dar o seguimento do tratamento na 
UBS. 

Crianças recém-nascidas de gestações  com 
diagnóstico positivo para sífilis neste período 
precisam de avaliação no nascimento. Nos casos 
em que a gestante  não foi diagnosticada e tratada 
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a tempo durante a gestação, os bebês precisam ser 
tratados ainda na maternidade. Algumas crianças 
podem nascer com sintomas graves, que podem 
deixar sequelas permanentes ou até causar a morte,  
mas mesmo que nasçam sem sintomas, estes podem 
aparecer ao longo dos primeiros anos de vida. (3)

Quando a gestante recebeu tratamento 
adequado e em tempo oportuno a criança será 
considerada exposta à sífilis e é essencial garantir 
o acompanhamento de saúde destas crianças, 
mesmo que não apresentem qualquer alteração no 
nascimento, pois elas podem desenvolver sinais e 
sintomas tardios, independentemente da primeira 
avaliação e tratamento na maternidade. (3)

Quando  gestante e/ou sua parceria apresentam 
resultado de sífilis positivo, deverão continuar  o 
acompanhamento e tratamento na UBS após a alta 
do hospital. É muito importante que o tratamento seja 
realizado ao mesmo tempo, pois um pode transmitir a 
doença para o outro novamente.

Já a criança, mesmo 
tendo sido tratada ainda 
no hospital, precisa ser 
acompanhada pela equipe 
de saúde, pois a equipe 
estará atenta a sintomas 
tardios que podem aparecer 
em decorrência da 
doença, como problemas 
auditivos, neurológicos, 
ósseos e inflamação dos 
olhos, entre outros!
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5.4.       E depois que o bebê nascer: cuidados
necessários

Você sabia? 

A transmissão vertical de HIV pode acontecer enquanto 
a criança estiver sendo amamentada! 

5.4.1.      Importância da prevenção das IST no
período de aleitamento materno

A prevenção para o HIV é importante também 
durante o período de aleitamento materno. Portanto, 
é fundamental a utilização de preservativos tanto 
para prevenção quanto para evitarem a transmissão 
vertical.

Além desses cuidados, é fundamental que nutrizes que  
tiverem relações sexuais desprotegidas procurem a 
UBS, para que recebam orientação para profilaxia pós 
exposição (se for o caso) e realização de testagem 
rápida.

Apesar de muitas vezes configurar um gesto de amor 
e amizade, não é recomendado que outra pessoa 
amamente a criança. A prática da amamentação 
cruzada ainda é muito recorrente, porém deve ser 
desestimulada considerando o risco de transmissão 
de doenças pelo leite materno.
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5.4.2.        E nos casos de nutrizes com HIV? 

Você já sabe que nutrizes com diagnóstico de HIV 
não devem amamentar, pois pode haver transmissão 
através do leite materno? Essa é uma forma de 
proteger o bebê! Porém precisamos lembrar que a 
contaminação durante o período de amamentação. 
Infelizmente esse tem se mostrado um dos principais 
momentos em que ocorre a transmissão vertical 
do HIV, ou seja, a nutriz se contamina e, sem saber, 
continua amamentando o bebê. Portanto precisamos 
estar muito atentos e orientar nutrizes,  puérperas 
e suas parcerias sexuais em relação a prevenção 
de IST, seja através do uso de preservativos e/
ou de medicamentos como a PrEP e a PEP. 

Para substituir o aleitamento materno, é um direito da 
criança receber a fórmula infantil até 1 ano de forma 
gratuita pelo SUS.  Verifique no seu município quais os 
fluxos para orientar o acesso a esse direito!

O bebê deve manter o acompanhamento na 
UBS e em um serviço especializado em HIV.  O 
acompanhamento será  até a definição do diagnóstico 
para HIV, o que pode ocorrer até os 18 meses de vida. 
Crianças que tiverem o diagnóstico confirmado, devem 
manter o acompanhamento no serviço de referência.

A mãe, pai  e/ou a(s) parceria(s) vivendo com 
HIV devem manter o acompanhamento e tratamento 
com medicamentos para se manterem saudáveis.



29Guia para Agentes Comunitários de Saúde e Visitadores(as) do PIM 

6.        Sugestões para abordagem preventiva
na visita domiciliar 

Há diversos mitos e tabus que fazem com 
que ainda exista muito preconceito em relação ao 
HIV e outras IST. Precisamos estar informados 
para não reproduzir esses preconceitos e para 
que possamos realizar escuta atenta e sem 
julgamento em relação à realidade das pessoas!

Ações integradas entre Visitadores(as) e ACS

I.  Pessoas em idade fértil

Orientar as pessoas em idade fértil sobre a oferta de 
métodos contraceptivos, contracepção de emergência, 
preservativos (peniano e vaginal) e apoio no 
planejamento reprodutivo, na UBS, bem como sobre a 
disponibilidade de teste rápido para gravidez;

Informar sobre a existência e disponibilidade de testes 
rápidos para o diagnóstico de sífilis, HIV e hepatites, 
bem como sobre a PrEP e PEP para prevenção do HIV;  

Orientar as pessoas com HIV/AIDS que desejam ter 
filhos, que se a gestação for planejada e acompanhada 
pela equipe de saúde, pode ocorrer de forma segura, 
com um menor risco de transmissão do HIV para o bebê; 

Verificar se as mulheres, e demais pessoas com indicação, 
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de 25 a 64 anos estão realizando rastreamento para o 
câncer do colo do útero, através do exame citopatológico 
do colo do útero (Papanicolau) e orientar que busquem 
a UBS quando o mesmo não estiver em dia com a 
frequência estipulada em protocolo; 

Ter atenção na captação precoce de novas gestantes 
do território, para que iniciem imediatamente o 
acompanhamento pré-natal. Manter a comunicação 
com a equipe da UBS para rápida busca ativa nos casos 
de não comparecimento.

II.  Pré-natal

Explicar sobre a importância de seguir o pré-natal 
adequadamente, orientando sobre a periodicidade das 
consultas, com participação da parceria, para a saúde 
de gestantes e bebês.

Verificar se gestantes e parcerias já iniciaram o pré-
natal e, caso não tenham iniciado, orientar a busca pela 
Unidade Básica de Saúde;

Verificar se a gestante possui a caderneta da gestante;

Verificar a situação vacinal e comparecimento às 
consultas agendadas e orientar a respeito; 

Orientar sobre a realização dos exames, de  gestantes 
e parcerias, esclarecendo sobre a importância deles e 
questionar se já possui o resultado dos mesmos;

Verificar se a próxima consulta pré -natal está agendada 
e orientar sobre a periodicidade das consultas;

Estimular o(a) parceiro(a) a acompanhar a gestante nas 
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consultas de pré-natal e realizar os testes rápidos;

Orientar sobre os direitos expostos no Marco Legal 
da Primeira Infância: Direito, ao pai, de até 2 (dois) 
dias, para acompanhar consultas médicas e exames 
complementares durante o período de gravidez de sua 
companheira e de 1 (um) dia por ano para acompanhar 
filho de até 6 (seis) anos em consulta médica (Art.37);

Estimular o uso de preservativo durante a gestação e a 
amamentação, para prevenir  transmissão vertical de 
IST; 

Dialogar com demais membros da equipe da AB quando 
forem identificadas dificuldades de adesão ao pré-
natal;

Fazer a busca ativa de gestantes e parcerias faltosas;

Esclarecer a importância do tratamento das ISTs a 
gestantes e parcerias, pois como visto anteriormente, 
tanto a sífilis congênita, quanto a transmissão vertical 
do HIV podem ser evitadas se houver um tratamento 
adequado;

Encaminhar  gestantes ao serviço de saúde e informar 
enfermeiro(a) e/ou médico(a) da  equipe, caso  apresente: 
contrações uterinas frequentes, perda de sangue ou 
líquido, diminuição ou ausência de movimentos fetais e 
dor ao urinar.

III.  Cuidados pós parto

Realizar visitas no período puerperal, acompanhando 
o processo de aleitamento materno e planejamento 



32 Transmissão vertical do HIV e da sífilis

sexual e reprodutivo;

Caso ocorra relação sem preservativo, nutrizes podem 
fazer uso da Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e da 
contracepção de emergência. Deve, dentro de 72h após 
a relação, procurar atendimento na unidade de saúde 
mais próxima;

Encaminhar  puérpera ao serviço de saúde e avisar 
enfermeiro/a e/ou médico/a da  equipe, caso  apresente: 
corrimento de mau cheiro, perda de sangue, palidez,  
mamas endurecidas, vermelhas e quentes, febre e/ou 
calafrios.

IV.  Cuidados com a criança 

Quando visitadoras(es) e agentes comunitárias(os) de 
saúde identificam situação de exposição e/ou ocorrência 
da transmissão vertical nas famílias que acompanham, 
é importante que comuniquem a Unidade de Saúde de 
referência e sensibilizem a família quanto à importância 
do acompanhamento de saúde da criança;

Orientar às famílias quanto a importância de comparecer 
à UBS para as consultas de rotina recomendadas pelo 
Ministério da Saúde (1ª semana, 1º , 2º , 4º ,6º ,9º , 12º ,18º 
e 24º mês). A partir de 2 anos de idade, as consultas de 
rotina devem ser anuais;

Atenção! As crianças que foram expostas à sífilis e/ou 
HIV durante a gestação  necessitam de mais atenção e 
devem ser acompanhadas pela equipe  de saúde com 
maior frequência.
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Orientar e estimular a imunização, acompanhando o 
calendário vacinal;

As equipes das unidades de saúde podem sugerir o 
acompanhamento do PIM às famílias com casos de 
transmissão vertical e/ou que foram expostas à IST 
na gestação. Este acompanhamento poderá auxiliar 
na identificação de fatores de risco e proteção ao 
desenvolvimento infantil integral,  realizar estimulação 
precoce e fortalecer os vínculos com vistas ao 
protagonismo familiar.

LEMBRE-SE!

A Caderneta da Gestante e a Caderneta da Criança são 
importantes instrumentos para o acompanhamento 
das famílias!

Figura 4 – Caderneta de vacinação da criança distribuída gratuitamente pelo 
Ministério da Saúde.

FONTE: MS/SVS/DCCI.
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7.        Vulnerabilidades e barreiras de acesso
ao pré-natal, estratégias de prevenção
e tratamento de HIV e Sífilis 

É importante levarmos em consideração 
que há populações que passam por processos 
específicos de vulnerabilização. O preconceito e o 
estigma são barreiras de acesso importante para 
estes grupos, por isso considera-se prioritário o 
olhar para populações indígenas e quilombolas, 
pessoas privadas de liberdade, pessoas em situação 
de rua, LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestís 
e transexuais), profissionais do sexo, população 
negra, entre outras que são marcadas por processos 
de discriminação e violação de direitos.

Além disso, é importante ter uma atenção às 
mulheres que fazem uso de álcool e outras drogas, 
tendo em vista que esta também se apresenta como 
uma população vulnerável para a transmissão vertical. 

 Junto a esses grupos devemos estar com o 
olhar ainda mais atento para a transmissão vertical, 
Por outro lado, também é fundamental dialogarmos 
com os saberes populares e culturais de populações 
específicas (indígenas, quilombolas e ribeirinhas, 
por exemplo) para construirmos estratégias de 
prevenção e garantir o acesso ao tratamento de modo 
condizente com a realidade de vida das pessoas.

Para muitas etnias indígenas, uma doença 
necessita de algum tratamento, uso de medicamentos 
ou acompanhamento de saúde apenas enquanto há 
presença de sintomas (exemplo: febre, vômito..). Desse 
modo, a partir do momento que não há mais sintomas 
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não há mais o que ser tratado. Isso, atrelado a outros 
fatores, impõe dificuldades à adesão a tratamentos 
como do HIV ou sífilis, por exemplo. Nesses casos, o 
caminho para o cuidado em saúde é uma abordagem 
intercultural que objetive dar significado ao processo, 
apresentando a importância do tratamento e/
ou acompanhamento adequado a partir da lógica 
indígena, utilizando-se de elementos como linguagem 
acessível para abordar o problema, garantindo a 
interlocução a medicina tradicional indígena.



36 Transmissão vertical do HIV e da sífilis

Referências 

1.  Rio Grande do Sul. Secretaria de Estado da Saúde. 
Departamento de Ações em Saúde. Coordenação 
Estadual de IST/Aids.Boletim Epidemiológico: HIV/
Aids e sífilis 2019 . Porto Alegre: ESP/RS, 2020.

2.  Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 
para Prevenção da Transmissão Vertical de HIV, 
Sífilis e Hepatites Virais [Internet]. [citado 23 de 
agosto de 2020]. Disponível em: http://www.aids.
gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-
t e ra p e u t i c a s - p a ra - p r e v e n c a o - d a - t ra n s m i s s a o -
vertical-de-hiv

3.  Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 
para Atenção Integral às Pessoas com Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST) [Internet]. [citado 
23 de agosto de 2020]. Disponível em: http://www.aids.
gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-
terapeuticas-para-atencao-integral-pessoas-com-
infeccoes

4.  Prevenção combinada do HIV: Bases conceituais 
para profissionais, trabalhadores(as) e gestores(as) 
de saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 
das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2017. 

5.  Leal M do C, do Carmo Leal M, da Gama SGN. 
Nascer no Brasil [Internet]. Vol. 30, Cadernos de Saúde 
Pública. 2014. p. S5–S5. Disponível em: http://dx.doi.
org/10.1590/0102-311xed01s114



37Guia para Agentes Comunitários de Saúde e Visitadores(as) do PIM 

6.  Almeida MMR, Débora Dornelas Belchior, de 
Fátima Sousa F, Tavares AB. Fatores associados 
a gravidez não planejada entre gestantes de alto 
risco do HMIB [Internet]. Vol. 6, Brazilian Journal of 
Development. 2020. p. 31173–83. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.34117/bjdv6n5-540

7.  Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Guia prático do agente comunitário de saúde / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Atenção Básica. – Brasília : 
Ministério da Saúde, 2009. 260

8.  Guia do pré-natal na atenção básica/ Aline 
Coletto Sortica, Gabriela Hartmann Cardozo, 
Gisleine Lima da Silva, Melissa de Azevedo, Nadiane 
Albuquerque Lemos (organizadores) - Porto Alegre: 
Secretaria de Estado da Saúde/RS, 2018.1.  
Rio Grande do Sul. Secretaria de Estado da Saúde. 
Departamento de Ações em Saúde. Coordenação 
Estadual de IST/Aids.Boletim Epidemiológico: HIV/
Aids e sífilis 2019 . Porto Alegre: ESP/RS, 2020.



Transmissão vertical do HIV e da sífilis:
O que Agentes Comunitários de Saúde e Visitadores(as) 

do PIM precisam saber?

1ª Edição
Porto Alegre

2020

Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde (DAPPS)
Saúde da Mulher

Coordenação Estadual de IST/AIDS






