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PREVALÊNCIA DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS EM GESTANTES 

INFECTADAS PELO HIV ACOMPANHADAS EM CENTRO DE REFERÊNCIA EM 

SALVADOR, BAHIA. 

RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar a prevalência de infecções sexualmente transmissíveis (IST) em gestantes infectadas 

pelo HIV e estimar os fatores de riscos associados acompanhadas no ambulatório de pré-natal no 

Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa (CEDAP), em Salvador, Bahia. 

Metodologia: Este é um estudo transversal, realizado no período de 01 de outubro de 2010 a 30 de 

setembro de 2011.Foram convidadas a participar as gestantes que procuraram atendimento no 

ambulatório de pré-natal do CEDAP. Foram excluídas as pacientes que utilizaram antibióticos há 

menos de 30 dias, apresentaram complicações obstétricas na primeira consulta como ameaça de 

abortamento, de parto prematuro e ruptura prematura de membranas. As participantes foram 

entrevistadas em relação à história sócio-epidemiológica e clínica e testadas para HBsAg,anti 

HCV,anti HTLV I/II,VDRL,captura híbrida para Chlamydia trachomatis,cultura para Neisseria 

gonorrhoeae,Mycoplasma hominis e Ureaplasma urealyticum,citologia oncótica para pesquisa de 

HPV.Obtidas contagens de Linfócitos TCD4 + e carga viral do HIV em amostra sanguínea. Nossa 

principal variável de desfecho foi a presença de qualquer IST. Resultados: Eram elegíveis 76 

gestantes, destas 63 (82,9%) participaram do estudo. A média de idade das pacientes foi de 28,2 anos 

(16 - 40 anos), e de 19 semanas de idade gestacional ao chegar ao serviço.Foi feito o diagnóstico de 

pelo menos uma das IST estudadas além do HIV em 23/63 (36,5%) das pacientes.A freqüência dos 

diagnósticos foi HPV (15,0%), Chlamydia trachomatis (11,1%), sífilis (9,5%), hepatite C (8,1%), 

HTLV I/II(3,4%), hepatite B (3,2%), Mycoplasma hominis (2,1%) e Ureaplasma urealyticum 

(2,1%).Não houve diagnóstico de Neisseria gonorrhoeae.Não foi encontrada associação entre as 

variáveis sócio-epidemiológicas e a presença de IST nas gestantes estudadas.A contagem de linfócitos 

T CD4<500 cels/mm3 (p= 0,047) e carga viral>1000 cópias (p=0,027) foram associadas à presença de 

IST.Discussão: A presença de IST em gestantes infectadas pelo HIV é freqüente. Devido a não 

existência de associação com variáveis sócio-epidemiológicas recomenda-se que todas as gestantes 

infectadas pelo HIV devem ser investigadas. A associação com baixa imunidade e carga viral 

aumentada sugere dificuldade de acesso ao acompanhamento adequado. É necessária triagem precoce 

de IST no cuidado da gestante infectada pelo HIV para evitar um maior prejuízo do sistema 

imunológico e diminuir a transmissão vertical destas infecções. 

 

Palavras-Chaves: 1.Infecções Sexualmente Transmissíveis; 2.HIV; 3.Gestação; 4.Prevalência. 

 

 

 



17 

 

PREVALENCE OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS IN HIV INFECTED PREGNANT WOMEN 

ASSISTED AT REFERENCE CENTER IN SALVADOR, BAHIA. 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the prevalence of sexually transmitted infections (STI) in HIV infected 

pregnant women and to estimate the risk factors associated in HIV infected pregnant women 

followed at the prenatal care in the State Center Specializing in Diagnosis, Care and Research 

(CEDAP), in Salvador, Bahia. Methodology: This is a cross-sectional study conducted from 1 

October 2010 to 30 September 2011. The women who sought prenatal care at CEDAP were 

invited to participate in the study. We excluded patients who used antibiotics for less than 30 

days, had obstetric complications in the first visit such threatened abortion, premature labor 

and premature rupture of membranes. Participants were interviewed regarding socio-

epidemiological and clinical history and tested for HBsAg, anti HCV, anti HTLV I/II, 

VDRL, Chlamydia trachomatis Hybrid capture, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma 

hominis and Ureaplasma urealyticum culture, Pap smear to detect HPV. CD4+ lymphocytes 

counts and HIV viral load obtained in blood sample. Our main outcome variable was the 

presence of any STI. Results: Of 76 eligible women, 63 (82.9%) participated. The mean age 

of patients was 28.2 years (16-40 years), and gestational age on arrival in the service was 19 

weeks. The diagnosis of at least one of sexually transmitted infections other than HIV studied 

in 23/63 (36.5%) patients. The frequency of diagnoses was HPV (15.0%), Chlamydia 

trachomatis (11.1%), syphilis (9.5%), hepatitis C (8.1%), HTLV I / II (3.4%), hepatitis B 

(3.2%), Mycoplasma hominis (2.1%) and Ureaplasma urealyticum (2.1%). There was no 

diagnosis of Neisseria gonorrhoeae. No association was found between socio-demographic 

variables and the presence of STIs in pregnant women studied. The CD4 T lymphocyte count 

below 500 cells/mm3 (p = 0.047) and viral load> 1000 copies (p = 0.027) was associated with 

the presence of STI. Discussion: STI are frequent in pregnant women infected with 

HIV. Therefore, the lack of socio-epidemiologic association recommends that all HIV 

pregnant women should be investigated. The association with low immunity and viral load 

suggests increased difficulty of access to appropriate monitoring. Thus, it is necessary in early 

screening for STI care of pregnant women infected with HIV to prevent further damage to the 

immune system and to decrease the transmission of these infections. 

 

Key-words: 1. Sexually Transmitted Infections; 2. HIV; 3. Pregnancy; 4. Prevalence. 
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1 INTRODUÇÃO:  

1.1 O Vírus HIV 

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), um retrovírus da família Retroviridae, 

do gênero Lentivirus, foi isolado em 1983, por duas equipes de pesquisadores em Paris, 

França e em Baltimore, EUA, respectivamente, Dr. Luc Montaigner e Dr. Robert Gallo (Gallo 

et al. 1984; Barré-Sinoussi et al. 1983).  

A estrutura do HIV consiste de um núcleo protéico contendo duas cópias idênticas de 

RNA, que constituem seu genoma e enzimas virais (transcriptase reversa, integrase e 

protease), envolvidos por um envelope lipoprotéico, no qual se inserem as proteínas gp120 e 

gp41 (R. I. Connor and Ho 1992).  

 

Figura 1. Estrutura do HIV. 

Fonte: Adaptado do National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) 

http://www.niaid.nih.gov/topics/HIVAIDS/Understanding/Biology/Pages/structure.aspx 

 

As células do sistema imune que expressam marcador de superfície celular CD4, 

linfócitos T, são os principais alvos da infecção pelo HIV (Dalgleish et al. 1984). O início do 

ciclo de replicação viral do HIV ocorre com a ligação da proteína gp120 do envelope viral 

com a molécula de CD4 da célula-alvo. Após essa ligação, a alça V3 da gp120 torna-se 

http://www.niaid.nih.gov/topics/HIVAIDS/Understanding/Biology/Pages/structure.aspx
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exposta e apta à ligação com os co-receptores(receptores de citocinas), principalmente CCR5 

e CXCR4, das células-alvo (Clapham and Weiss 1997). A partir destas interações, a gp41 

media o processo de fusão das membranas celular e viral(Caffrey et al. 1998). 

O nucleocapsídeo viral penetra no citoplasma da célula-alvo, liberando o seu RNA, 

que ao sofrer a ação da transcriptase reversa é transcrito em DNA. Este é integrado ao DNA 

da célula através da ação da enzima viral integrase (Grotto and Pardini 2006). O vírus pode 

permanecer latente por anos e o DNA viral persistir integrado ao DNA celular e ser replicado 

pela célula hospedeira. Quando a célula for ativada, ocorrerá transcrição do DNA viral em 

RNAm viral, a formação de novos vírus e a destruição da célula hospedeira (R. I. Connor and 

Ho 1992). O vírus destrói os linfócitos T CD4+ no momento final da replicação viral, 

diminuindo e desorganizando o sistema imunológico do organismo e levando a infecções 

recorrentes, neoplasias e morte. 

As descobertas sobre o mecanismo de replicação viral foram importantes para a 

compreensão da interação deste com o hospedeiro. As medicações antiretrovirais existentes 

atualmente atuam em diversas fases da infecção viral, interagindo no receptor celular que 

possibilita a entrada do vírus na célula humana, inibindo a atuação de enzimas importantes da 

replicação viral, e com essas ações possibilitaram sobrevida longa e qualidade de vida para as 

pessoas vivendo com HIV/AIDS(Bartlett et al. 2006; Souza and Storpirtis 2004; Ministério da 

Saúde. 2008a). 

Os mecanismos de transmissão do HIV são por contato sexual, inoculação parenteral, 

e transmissão vertical, que compreende o período da gestação, do parto e da amamentação (G. 

Levi and Vitória 2002). As principais estratégias para prevenção desta transmissão são: uso de 

condom nas relações sexuais, troca de seringas estéreis para usuários de drogas injetáveis, 

testagem compulsória de sangue e derivados em bancos de sangue, testagem durante o pré-

natal e parto, utilização de antiretrovirais pelas gestantes e recém-nascidos, indicação de via 

de parto e interrupção da amamentação ( Levi & Vitória, 2002; Kurth et al, 2011) 

 Uso de terapia antirretroviral pelo paciente infectado pelo HIV com redução de carga 

viral sanguínea como estratégia de prevenção de transmissão sexual vem sendo estudada e 

incentivada por estudos recentes (Cohen et al. 2011). 

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), em 1993, definiu critérios 

laboratoriais e clínicos para definir a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, causada pelo 

HIV, como contagem de Linfócitos CD4<200 células/mm3 ou presença de pelo menos uma 

das patologias: Câncer Cervical, Sarcoma de Kaposi, pneumonia recorrente, candidíase 

esofágica, entre outras. (Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 1993).  O inicio 
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de terapia antiretroviral no Brasil, é recomendado desde 1998 apartir de contagem de 

linfócitos CD4<350 céls/mm3 ou presença de sinais e sintomas definidores de AIDS pelos 

critérios do CDC ou de Rio de Janeiro/Caracas (Kilsztajn 2001; Ministério da Saúde 2004). 

 

 

 

Figura 2. Ciclo de replicação viral do HIV 

Fonte: Adaptado do National Institute of allergy and Infectious Diseases (NIAID) 

http://www.niaid.nih.gov/topics/HIVAIDS/Understanding/Biology/pages/hivreplicationcycle.aspx 

http://www.niaid.nih.gov/topics/HIVAIDS/Understanding/Biology/pages/hivreplicationcycle.aspx
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1.2 HIV na gestação 

A transmissão vertical do HIV pode ocorrer intra-útero, no momento do parto e 

durante a amamentação (Ortigão 1995).  Sem a adoção de medidas preventivas, a transmissão 

vertical do HIV ocorre em 20 a 30 % das gestações (E. Connor et al. 1994). Atualmente a 

transmissão vertical é responsável por cerca de 95% dos casos de AIDS em menores de 5 

anos (Ministério da Saúde 2010a).  

A taxa de transmissão vertical do HIV teve uma mudança significativa após a 

introdução do protocolo 076 do Aids Clinical Trial Group (PACTG 076) em 1994. Neste 

estudo, o uso oral de zidovudina (AZT) durante a gestação pela gestante infectada pelo HIV, o 

uso de AZT venoso durante o parto e AZT xarope pelo recém-nascido durante os primeiros 42 

dias de vida reduziu em 67,5% as chances de transmissão para a criança (Connor et al. 1994). 

Seguiram-se, diversos estudos apresentando novas medidas como o uso de terapia 

antiretroviral combinada, com  mais de 2 drogas, levando à diminuição acentuada de carga 

viral plasmática do HIV, possibilitando a redução da transmissão para níveis menores que 1% 

(Ioannidis et al. 2001; Magder et al. 2005). Segundo dados da literatura, outros fatores estão 

associados à transmissão vertical como presença de infecções sexualmente transmissíveis, 

ruptura prematura de membranas amnióticas, prematuridade, e uso de drogas ilícitas pela 

gestante (Souza Júnior et al. 2004; Magder et al. 2005; Amaral et al. 2007; Martinelli et al. 

2008).   

Atualmente no Brasil, o Ministério da Saúde recomenda o uso de antiretrovirais a 

partir da 14ª semana gestacional, sendo o esquema de escolha: Zidovudina, Lamivudina, 

Lopinavir com Ritonavir (AZT+3TC+LPV/r); a via de parto, conforme carga viral a partir de 

34ª semanas gestacionais (cesareana eletiva, caso CV>1000 ou desconhecida); uso de AZT 

venoso no parto e AZT xarope pelo recém-nascido até 42 dias de vida (Ministério da Saúde 

2010b). Estas recomendações são corroboradas por diversos estudos e vêm sendo adotadas de 

forma semelhante em diversos países. (Royal College of Paediatrics and Child Health 2006; 

Martinelli et al. 2008; Sturt et al 2010; Aidsinfo 2011).  

 

1.3 HIV no Mundo 

A estimativa divulgada pela UNAIDS/WHO em seu último boletim é de que existiam 

aproximadamente 33 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo em 2009. Estima-se 

que tenham existido 2,6 milhões de novas infecções e aproximadamente 1,8 milhões de 

mortes decorrentes da AIDS neste ano. A distribuição da epidemia no mundo tem se 
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modificado, tendo uma concentração maior nos países menos desenvolvidos principalmente a 

África Subsaariana e Ásia, nestas regiões existem bolsões de pobreza, sem acesso a 

saneamento básico, educação e serviços de saúde, o que tem agravado os casos de AIDS e 

aumentado o número de co-infecções.  Segundo os relatórios da UNAIDS, os países mais 

desenvolvidos têm uma epidemia controlada, com baixos índices de transmissão e pessoas 

vivendo com HIV com boa qualidade de vida, tendo como problemas atuais alterações 

decorrentes do uso crônico de antiretrovirais como dislipidemia, alterações cardiovasculares e 

neurológicas.  (UNAIDS 2010) 

Globalmente, as mulheres representam 50 % desses casos, porém na América Latina, 

segundo o relatório as mulheres são cerca de 30% dos casos. No mundo, estima-se que 

existam 2 milhões de crianças (< 15 anos) vivendo com HIV, sendo estimadas 370.000 novas 

infecções nesta faixa etária no ano de 2009. Atualmente, 80% dos casos de AIDS notificados 

em menores de 13 anos de idade no mundo, têm como categoria de exposição à transmissão 

vertical. O curso do HIV e AIDS é particularmente agressivo em crianças. Sem o tratamento e 

cuidados adequados para o HIV, aproximadamente 50% das crianças que adquirem HIV de 

suas mães morrem antes de completar 2 anos.(UNAIDS 2010; UNAIDS 2011)  

Segundo o relatório global da UNAIDS em 2010, após quatro décadas de epidemia, o 

mundo já consegue reverter o crescimento do HIV, sendo este controle, uma “Meta do 

Milênio” das Nações Unidas para 2015.  A falta de acesso ao diagnóstico e ao tratamento para 

o HIV, a impossibilidade de escolha e de educação formal das mulheres em vários países, a 

discriminação contra pessoas vivendo com HIV/AIDS que são impedidos de circular por 

alguns países e regiões são situações que trazem dificuldades para alcançar esta Meta. 

(UNAIDS 2011) 

Como estratégias para reduzir a transmissão e controlar a epidemia, o relatório 

recomenda o acesso ao conhecimento sobre o HIV e as formas de transmissão pelos jovens, 

difundir a informação e facilitar o acesso a preservativos, acesso ao tratamento de co-

infecções como tuberculose, aumentar os investimentos para expandir o número de pessoas 

em uso dos antiretrovirais, melhorar o acompanhamento e o uso de terapia antiretroviral pelas 

gestantes visando reduzir a transmissão vertical, investimento em políticas públicas para 

promover independência econômica de mulheres e adolescentes (UNAIDS 2010). 
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1.4 HIV no Brasil 

Após 30 anos do surgimento dos primeiros casos de AIDS, segundo o Ministério da 

Saúde, o Brasil tem uma epidemia estável e concentrada em alguns subgrupos populacionais 

em situação de vulnerabilidade, embora nas regiões Norte e Nordeste a incidência de casos de 

AIDS ainda esteja em crescimento. De acordo com o último Boletim Epidemiológico foram 

notificados 608.230 casos de AIDS, acumulados de 1980 a junho de 2011, sendo 397.662 

(65,4%) no sexo masculino e 210.538 (34,6%) no sexo feminino. A razão de sexos vem 

diminuindo ao longo dos anos. Em 1985, para cada 26 casos em homens, havia um caso em 

mulher. Em 2011, essa relação é de 1,7 homens para cada caso em mulheres(Ministério da 

Saúde 2011).  

A taxa de prevalência da infecção pelo HIV, na população de 15 a 49 anos, mantém-se 

estável em 0,6% desde 2004, sendo 0,4% entre as mulheres e 0,8% entre os homens. Nas 

populações vulneráveis, as prevalências são mais elevadas, entre os usuários de drogas ilícitas 

(5,9%), homens que fazem sexo com homens (10,5%) e mulheres profissionais do sexo 

(5,1%). Considerando a faixa etária de jovens entre 15 a 24 anos de idade, foram identificados 

no período de 1980 a2011, 60.532 casos de AIDS. Em 2010, nesta faixa etária encontrou-se 

uma taxa de incidência de 9,5 casos por 100.000 habitantes, sendo 11,1/100.000 habitantes no 

sexo masculino e 7,8/100.000 habitantes no sexo feminino(Ministério da Saúde 2011).  

Em relação à categoria de exposição, segundo o Boletim Epidemiológico AIDS-DST 

2011 do MS, em casos acumulados de 1980 a junho de 2011, a transmissão heterossexual 

representa 87,6% dos casos em mulheres e 31,9 % em homens. As políticas de prevenção para 

esta população heterossexual masculina não tem sido prioridade, contribuindo para o aumento 

da incidência em mulheres. É necessária a adoção de estratégias de prevenção da transmissão 

do HIV em casais heterossexuais. 

Segundo este mesmo Boletim, no Brasil, foram notificados 13.540 casos de AIDS pelo 

SINAM na categoria de exposição transmissão vertical, desde o início da epidemia até junho 

de 2011. Em relação à prevenção da transmissão vertical do HIV no Brasil, diante de uma 

prevalência de 0,41% de infecção pelo HIV em gestantes, estima-se que 12.456 recém-

nascidos sejam expostos ao HIV anualmente (Souza Júnior et al. 2004). Neste estudo 

multicêntrico, em 2004, a taxa estimada de transmissão vertical do HIV no Brasil foi de 6,8%, 

sendo 14,6% no Nordeste. Foram notificadas no Brasil, entre os anos de 2000 a 2011, 61.789 

casos de infecção pelo HIV em gestantes, dos quais 8.493 (13,7 %) no Nordeste e 1.811 na 

Bahia(Ministério da Saúde 2011). A média anual de notificações de gestantes infectadas pelo 
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HIV no Brasil têm sido aproximadamente 6.100 gestantes/ ano, cerca de 50% do que seria 

esperado. 

1.5 HIV na Bahia 

Na Bahia, foram notificados através do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificações (SINAN), desde a década de 80 até 2011, 19.290 casos de AIDS. A taxa de 

incidência na Bahia vem aumentando progressivamente nos últimos 5 anos, diferentemente de 

outros estados. Conforme tabela e gráfico abaixo: 

Tabela 1. TAXA DE INCIDÊNCIA DE CASOS DE AIDS NOTIFICADOS NO SINAN 

(POR 100.000 HAB) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Brasil 17,3 18,0 19,3 18,8 17,9 

Bahia 8,4 9,7 10,4 11,4 12,0 

Fonte: MS, Boletim Epidemiológico 2010, ano VII, nº01. 

 

Gráfico 1. INCIDÊNCIA DE CASOS DE AIDS NO BRASIL  E BAHIA (2006-2010) 

 

Fonte: Boletim Epidemiológico AIDS-DST 2011 – Ano VII, nº 01, Ministério da saúde. 

Em relação às gestantes infectadas pelo HIV, segundo o Boletim Epidemiológico 

AIDS-DST 2011 do MS, a Bahia teve 1.811 casos notificados pelo SINAN desde a década de 

80 até 2011. Segundo dados fornecidos pela Coordenação Estadual de DST/AIDS e Diretoria 
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de Informação em Saúde/SESAB, nos casos de gestantes infectadas pelo HIV na Bahia, no 

período de 2007 a 2011, os municípios de maior notificação são: Salvador com 385 casos, 

Feira de Santana com 37 casos, Camaçari, Ilhéus e Porto Seguro com 32 casos cada. 

O município de Salvador, a capital do estado, tem suas unidades de saúde divididas em 

12 distritos sanitários. A distribuição dos casos de gestantes infectadas pelo HIV notificados 

de acordo com o distrito sanitário de residência no município de Salvador, no período de 2007 

a 2011, está relatada na tabela abaixo: 

 

Tabela 2. CASOS DE GESTANTE HIV POR ANO DE DIAGNÓSTICO 

SEGUNDO DISTRITO SANITÁRIO DE RESIDÊNCIA. REGIÃO 

METROPOLITANA DE SALVADOR, 2007 A 2011. 

Distrito Sanitário de Residência 
Frequência 

Nº % 

44        002 ITAPAGIPE 17 4,8 

43        001 CENTRO HISTÓRICO 33 9.3 

48        006 BARRA- RIO VERMELHO- PITUBA 62 17.5 

53        011 SUBURBIO FERROVIARIO 31 8.8 

46        004 LIBERDADE 33 9.3 

45        003 SAO CAETANO VALERIA 60 17.0 

47        005 BROTAS 24 6.8 

54        012 CAJAZEIRAS 14 4.0 

49        007 BOCA DO RIO 5 1.4 

52        010 PAU DA LIMA 23 6.5 

50        008 ITAPOAN 13 3.7 

51        009 CABULA BEIRU 39 11.0 

Total 354 100 
Fonte: Coordenação Estadual de DST/AIDS, DIVEP, SESAB, 2012 

 

A assistência pré-natal de risco habitual, na Bahia, tem sido realizada nas unidades 

básicas de saúde. Quando identificados fatores de risco ou diagnósticos que justifiquem 

assistência pré-natal de alto risco, as gestantes são encaminhadas para serviços de atenção 

especializada ou maternidades de referência. Na rede de assistência aos pacientes vivendo 

com HIV/AIDS e de pré-natal de alto risco, o CEDAP é a única unidade em que se realiza o 

acompanhamento à gestante infectada pelo HIV na cidade de Salvador e região metropolitana 

até o momento, excetuando o município de Camaçari que possui o serviço de atenção 

especializado com assistência pré-natal. 

Muitas pacientes chegam ao serviço de pré-natal de alto risco no terceiro trimestre da 

gestação, com acompanhamento incompleto, sem investigação de co-infecções e co-

morbidades, aumentando complicações perinatais. 



26 

 

Acredita-se que os dados disponíveis no Boletim epidemiológico AIDS-DST 2011 do 

MS não retrata a realidade do número de gestantes infectadas na Bahia. O acesso ao 

diagnóstico no pré-natal ainda é difícil e muitos casos ainda são diagnosticados por teste 

rápido diagnóstico (TRD) no momento do parto (Nóbrega, Netto, and Brites 2012). Muitas 

oportunidades são perdidas na redução da transmissão vertical em nosso estado e muitos 

obstetras ainda têm limitações técnicas ou não estão familiarizados com os protocolos na 

condução dos casos (Farias et al. 2008). 

Na tabela e gráfico abaixo, identificamos um discreto aumento da notificação em 

Salvador nos últimos anos, talvez devido à implantação do laboratório central municipal e 

ampliação dos postos de coleta nos distritos sanitários da capital.  

 

Tabela 3. CASOS NOTIFICADOS DE GESTANTES INFECTADAS PELO HIV NO 

PERÍODO DE 2006 A 2010. 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Bahia 161 225 198 224 227 

Salvador 105 80 80 71 101 

Fonte: Sistema Nacional de Agravos (SINAN).Ministério da Saúde. Acessado em 22/05/2012. 

 

Gráfico 2. CASOS NOTIFICADOS DE GESTANTES INFECTADAS PELO HIV 

NA BAHIA E SALVADOR (2006-2010) 

 

 



27 

 

1.6 Alterações Imunológicas na Gestação 

O sistema imunológico da mulher sofre modificações durante o período da gestação. 

Estas são necessárias desde a implantação do embrião e manutenção do concepto até o 

período do parto. O feto possui antígenos de origem paterna,  porém, na maioria das vezes, é 

bem tolerado  pelo sistema imunológico materno. Muitas teorias têm sido propostas para 

explicar a imunotolerância materna. A diminuição da resposta imunológica materna, a pouca 

antigenicidade do trofoblasto e barreira placentária impedindo a atuação de células maternas 

são algumas explicações aventadas (Pereira et al, 2005). 

O aumento da vascularização uterina com a implantação do trofoblasto e a produção 

equilibrada de citocinas como fator de inibição de leucemia (LIF), que atua modulando a 

formação do trofoblasto, fator estimulador de colônia de macrófagos (M-CSF) importante na 

redução da rejeição ao embrião, fator de necrose tumoral (TNF) e interferon-ϒ (IFN-ϒ) 

citocinas pró-inflamatórias que atuam na decídua durante a implantação e  interleucina-10 

(IL-10) imunoreguladora e anti-inflamatória pelos linfócitos granulares grandes presentes na 

mucosa uterina são fundamentais para o desenvolvimento da gestação. (Daher and Mattar 

2009; Dekel et al. 2010) 

A ação de hormônios atuando como imunomodulares, principalmente a progesterona, 

produz diminuição da ação de células Th1 (pró-inflamatórias) e aumento da resposta de 

células Th2 (aumento da produção de IL-10) que inibem a proliferação de células Th1. Essa 

adaptação favorece a sobrevivência do feto e a manutenção da gestação normal (Guleria and 

Sayegh 2007). 
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Figura 3.Alterações do Sistema Imune durante a Gestação 

Fonte: Adaptado de (Mor et al. 2011)  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3078586/figure/F1/ 

 

Ainda não se têm todas as respostas, mas os últimos estudos indicam que não há 

diminuição da resposta imunológica materna e sim uma modulação diferenciada deste sistema 

imunológico. Durante o primeiro trimestre parece ocorrer um aumento da atividade 

inflamatória regulada pelo trofoblasto para adequada implantação. No segundo trimestre, a 

predominância da atuação de células Th2 com redução de resposta inflamatória e 

desenvolvimento e crescimento do feto. No terceiro trimestre, ocorre um retorno da atividade 

das células Th1, alterações inflamatórias necessárias para desencadear o trabalho de  parto 

conforme retratado na Figura 03(Mor et al. 2011). As respostas às infecções no período da 

gestação são diferentes devido a esta modulação. As alterações imunológicas locais e 

sistêmicas causadas pelas infecções podem desencadear complicações durante a gestação 

(Cardenas et al. 2010). 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3078586/figure/F1/
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1.7 Infecções Sexualmente Transmissíveis e HIV na Gestação 

As infecções sexualmente transmissíveis (IST) na gestação, principalmente as do trato 

genital, mesmo quando subclínicas, alteram as respostas imunológicas locais, com diferença 

na produção de citocinas e recrutamento de células inflamatórias. Esse desequilíbrio poderá 

promover reações como trabalho de parto prematuro e ruptura prematura de membrana 

(Simões et al. 1998; Cram et al. 2002). O aumento de interleucina 1β (IL-1β) na mucosa 

vaginal, citocina pró-inflamatória, na presença de IST, tem sido indicada como fator 

importante nestas complicações(Cauci and Culhane, 2007).  

A sinergia epidemiológica entre a infecção pelo HIV e outras infecções sexualmente 

transmissíveis, tanto virais quanto bacterianas, têm sido identificadas em diversos 

estudo(Wasserheit 1992; Zara et al. 2004). As IST estão associadas a aumento na transmissão 

sexual do HIV. Esse aumento tem sido explicado por alguns autores quando associadas a 

úlceras genitais e cervicites, devido à presença de solução de continuidade na pele e ao 

aumento de processo inflamatório local(Zhang et al. 2005; Tanton et al. 2011). Outros estudos 

têm procurado avaliar o aumento plasmático e em secreção genital da carga viral do HIV em 

pacientes com IST e o impacto do tratamento destas na transmissão sexual e vertical do 

HIV(Grosskurth et al. 1995; Steen et al. 2009). O tratamento das IST em pacientes infectados 

pelo HIV reduz a presença de carga viral do HIV em secreções genitais e consequentemente 

sua infectividade (Gitau et al. 2010; Rotchford et al. 2000; Schwebke 2005). 

A microflora vaginal normal é composta de Lactobacillus sp que produzem peróxido 

de hidrogênio (H2O2), substância que mantém o ph vaginal ácido (<4,5) e impedem o 

crescimento de micro-organismos patogênicos. Alterações na flora vaginal causadas pela 

presença de patógenos no trato genital feminino levam a alterações na resposta imunológica 

humoral e celular (Martin Jr et al. 1999; Oliveira et al. 2008). Alguns autores identificaram 

aumento das citocinas pró-inflamatórias 1β, 6 e 8 na presença de infecções genitais causadas 

pela Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Treponema 

pallidum e pela própria gestação(Sze Ho et al. 2010; Mor et al. 2011). A elevação na 

concentração de leucócitos locais associado ao aumento das citocinas e alteração do ph 

vaginal pode resultar em maior estímulo a replicação do HIV na região, causando um 

aumento compartimentalizado da carga viral deste vírus na presença de co-infecções do trato 

genital (Cauci and Culhane 2007; Beigi et al. 2007; Johnson and Lewis 2008). 

Segundo o Ministério da Saúde (MS), a Organização Mundial de Saúde estimou que 

anualmente no Brasil, os números de infecções de transmissão sexual na população 
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sexualmente ativa são: sífilis – 937.000 casos; infecções por Neisseria gonorrehoeae - 

1.541.800 casos; infecções por Chlamydia trachomatis - 1.967.200 casos; infecções genitais 

por Herpes vírus - 640.900 casos; infecções por HPV - 685.400 casos (Ministério da Saúde 

2012). Algumas dessas infecções em maior prevalência na gestação. Em estudo multicêntrico 

conduzido pelo MS em seis capitais brasileiras, a prevalência variou de acordo com o 

patógeno e a população estudada. A de Chlamydia trachomatis foi de 9,4% nas gestantes, 

3,4% em homens industriários e 7,3% em mulheres que procuraram clínica especializada em 

DST. Já a prevalência de Neisseria gonorrhoeae foi 1,5% em gestantes, 0,9% em 

industriários e 3,3% em mulheres que procuraram serviços especializados(Ministério da 

Saúde. 2008b). 

Diante do impacto das IST durante a gestação na transmissão sexual e vertical do HIV, 

da prevalência das IST nas gestantes de baixo risco, a investigação sistemática destas 

infecções durante o pré-natal da gestante infectada pelo HIV se faz mandatória. O tratamento 

das IST nas gestantes pode reduzir o número de complicações obstétricas e neonatais.  

1.8 Agentes Etiológicos das IST e Gestação  

O conhecimento dos agentes etiológicos das infecções sexualmente transmissíveis, 

suas outras formas de transmissão, apresentações clínicas e repercussões na gestação e no 

concepto são importantes para reconhecimento destas e adoção de medidas terapêuticas 

adequadas. 

O vírus linfotrópico de células T humanas do tipo I (HTLV I) é transmitido por via 

sexual, sanguínea e vertical, sendo esta principalmente através da amamentação(Bittencourt 

1998). Cerca de 5% dos portadores de HTLV I/II apresentarão quadros clínicos e estes podem 

ser: leucemia e linfoma de células T do adulto, paraparesia espástica tropical/mielopatia 

associada ao HTLV-I, uveíte além de outros processos inflamatórios como artrite, 

poliomiosite, alveolite e dermatite (Oliveira et al. 2005). A interação do HTLV I/II e do HIV 

pode aumentar a transmissão vertical de ambos os vírus, além de favorecer a progressão para 

AIDS (Villaverde et al. 2011). As crianças que são portadoras dos dois vírus tem uma 

expectativa de vida curta, evoluindo com prognóstico reservado  ( Pedroso et al. 2011). 

O Vírus da hepatite C (VHC) é um vírus RNA, da família Flaviridae, transmitido por 

contato direto, percutâneo ou sangue contaminado e via vertical, tem 6 genótipos e múltiplos 

subtipos. A infecção pode se tornar crônica, e evoluir para cirrose hepática e carcinoma 

hepatocelular(Bahia et al. 2011). A transmissão vertical deste vírus ocorre em 2 a 10%. Carga 

viral do vírus da hepatite C alta, co-infecção com HIV e o não uso de antirretrovirais são 
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fatores que aumentam a transmissão vertical dos dois vírus(Lam, Gotsch, and Langan 2010).  

A infecção pelo Vírus da Hepatite C na criança cronifica em 80% dos casos, evoluindo para 

cirrose em 20% destes casos e para carcinoma hepatocelular em 4% destes casos por ano. O 

conhecimento prévio da infecção materna possibilita um acompanhamento adequado para a 

criança infectada (Pappalardo 2003; Polis et al. 2007; Gardenal et al. 2011). 

O Vírus da hepatite B (HBV) é um DNA vírus, da família Hepadnaviridae, muito 

resistente em meio ambiente, é 100 vezes mais infectante que o HIV e 10 vezes mais 

infectante que o VHC. A transmissão pode ocorrer por contato sexual, percutâneo, sangue e 

derivados e via vertical(Ferreira and Silveira 2004). Quando ocorre a transmissão vertical, a 

chance de cronicidade da infecção é de 90%. A criança pode ainda se contaminar na primeira 

infância através de contato interpessoal e com líquidos corporais que contenham o vírus, caso 

não tenha sido imunizada. Nestes casos, a chance de cronicidade é de 30 a 50%. Na maioria 

dos casos de hepatocarcinoma, a transmissão do vírus aconteceu por via vertical(Lam, Gotsch, 

and Langan 2010).  

Durante a gestação é importante, além do diagnóstico inicial da infecção do HBV, 

através do antígeno de superfície do vírus da hepatite B (AgHbs), a identificação da presença 

do Antígeno “e” da hepatite B (AgHBe) que aumenta para 90% o risco de transmissão 

vertical.  Medidas profiláticas como uso de imunoglobulina hiperimune (HBIg) e a primeira 

dose de vacina recombinante nas primeiras 12 horas de vida devem ser adotadas para o 

recém-nascido de mãe AgHbs positiva(Euler et al. 2003; Perim and Passos 2005). As 

gestantes com carga viral alta do VHB podem ser tratadas com lamivudina ou tenofovir, 

antiretrovirais já utilizados para pacientes infectadas pelo HIV, para diminuir a transmissão 

vertical do HBV(Han et al. 2011).  

A Chlamydia trachomatis é um bactéria gram-negativa, intracelular, transmitida 

sexualmente e infecta o trato genital desde o colo até as trompas de falópio, sendo 

assintomática em 70 a 80% dos casos, permanecendo sem diagnóstico e tratamento. A 

infecção está associada à uretrite, doença inflamatória pélvica (DIP), dor crônica, 

infertilidade(Ministério da Saúde 2006a). As complicações causadas pela Chlamydia 

trachomatis durante o período gestacional podem ser causadas pela resposta inflamatória 

promovida pela bactéria. Por ser um patógeno intracelular, a resposta imune é mais lenta, 

reduzindo a infecção mas não eliminando a bactéria. A infecção crônica pode causar fibrose e 

danos teciduais que levam a gestação ectópica e formação de abscesso tubo-ovariano (Sze Ho 

et al. 2010). Quando ocorre durante a gestação, pode levar a trabalho de parto prematuro, 

ruptura prematura de membranas e baixo peso ao nascer(Silveira et al. 2010). As repercussões 
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neonatais devido a infecção do recém-nascido no canal do parto incluem conjuntivite e 

pneumonia. Já existem protocolos estabelecidos em todo o mundo para tratamento da 

Chlamydia durante a gestação(Pereira et al. 2009; Workowski and Berman 2010; Pinto et al. 

2011). 

A interação da Chlamydia trachomatis com infecções virais como HPV e o HIV têm 

sido estudada recentemente. Alguns estudos têm encontrado associação de infecção pela CT e 

persistência de HPV com a progressão das lesões precursoras do Câncer de colo uterino. O 

mecanismo envolvido ainda não está esclarecido. Sugere-se que o processo inflamatório em 

resposta a infecção pela Chlamydia confunda o sistema imunológico em relação à resposta a 

infecção pelo HPV(Smith et al. 2002; Samoff et al. 2005;Cruz and Melo 2010). Nas pessoas 

vivendo com HIV/AIDS, a infecção pela Chlamydia aumenta a carga viral genital do HIV e a 

possibilidade de transmissão sexual e vertical deste vírus. O mecanismo ainda não está claro. 

Estudos apontam para o aumento de co-receptores de superfície na célula T CD4 onde o HIV 

se combina como o CXCR4 e CCR5 além do aumento na concentração de linfócitos T CD4 

expressando estes co-receptores na endocérvice destas mulheres (Johnson and Lewis 2008; 

Sze Ho et al. 2010). 

A Neisseria gonorrhoeae é um diplococo gram-negativo, que possui alta 

transmissibilidade, sendo o risco de aquisição pela mulher de 50% em um intercurso sexual. 

O período de incubação é curto, cerca de 2 a 5 dias. A infecção ocorre principalmente no 

epitélio colunar da endocérvice e tem evolução subclínica em cerca de 90% dos casos. 

Apresenta como complicações: infertilidade, DIP, endometrite, bartholinite e gravidez 

ectópica.  Pode apresentar quadros sistêmicos como peri-hepatite (Síndrome de Fitz-Hugs e 

Curtis), artrite gonoccócica, dermatite, endocardite e até meningite(Penna et al 2000). Na 

gestação, está associada a abortamento, trabalho de parto prematuro e ruptura prematura de 

membranas(Jalil et al. 2008). No recém-nascido, a principal manifestação da transmissão 

vertical é a oftalmia gonoccócica, que já foi grande causa de cegueira. Eles também podem 

apresentar manifestações sistêmicas desta infecção como artrite e sepse. O tratamento durante 

a gestação é factível e acessível e evitando essas complicações(Donders 2006; Majeroni and 

Ukkadam 2007). 

Quando ocorre a co-infecção HIV e Neisseria gonorrhoeae, a transmissão sexual e 

vertical do HIV aumenta quando há cervicite ou uretrite. Esta situação parece decorrer do 

aumento de linfócitos CD4 e de citocinas pró-inflamatórias capazes de induzir replicação viral 

do HIV em secreções genitais e consequentemente maior infectividade. Estudos recentes 
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estão avaliando a participação de células dendríticas no aumento de carga viral genital do HIV 

nestas pacientes (Zhang et al. 2005). 

O Ureaplasma urealyticum e o Mycoplasma hominis são pequenas bactérias 

encontradas frequentemente no trato genital. Podem ser transmitidas por via sexual e vertical, 

estão associadas à uretrite, endocervicite e DIP. Na gestação estão associadas à 

corioamnionite, trabalho de parto prematuro, baixo peso ao nascer e endometrite pós-parto. O 

Ureaplasma urealyticum, no recém-nascido pode causar infecção do trato respiratório e sepse 

(Goldenberg et al. 2008; Kacerovský, Pavlovský, and Tosner 2009; Larsen and Hwang 2010). 

O Treponema pallidum, agente etiológico da sífilis, é uma espiroqueta que se 

transmite por via sexual, sangue e derivados e via vertical (Majeroni and Ukkadam 2007). A 

sífilis é uma doença sistêmica, com lesões em diversos órgãos (pele, genitais, coração, 

cérebro) e sua evolução é classificada como primária, secundária, latente (imediata e tardia) e 

terciária. (Donders 2006) A transmissão vertical depende do estágio da doença, ocorrendo em 

70 a 100% das vezes quando a gestante tem sífilis primária. O diagnóstico da sífilis durante a 

gestação possibilita o tratamento. As consequências da sífilis materna para o feto são muito 

graves, desde abortamento, ruptura prematura de membranas, trabalho de parto prematuro até 

sífilis congênita com sequelas precoces e tardias, cursando muitas vezes com óbito neonatal 

(Kupka et al 2009; Nascimento et al. 2012). A sífilis em adultos vem aumentando a sua 

prevalência no Brasil. Apesar do diagnóstico e tratamento serem de baixo custo, a sífilis 

congênita vêm acompanhando este aumento, sendo este um indicador de qualidade de pré-

natal e de saúde pública que precisa ter maior prioridade nas políticas públicas(Amaral 2012). 

 O Papiloma vírus humano (HPV) é um DNA vírus, da família Papillomaviridae, 

capazes de causar lesões em pele e mucosas, e é co-fator na carcinogênese do colo uterino 

(Saslow et al. 2012). Existem mais de 200 tipos virais identificados e a transmissão é por 

contato direto com pele lesionada ou através de relação sexual. A primeira publicação 

relacionando associação da neoplasia intra-epitelial cervical ao vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) foi em 1987(Bradbeer 1987) e desde então muitas outras se seguiram. Baseado 

nestes trabalhos, em janeiro de 1993, o carcinoma de células escamosas invasivo do colo 

uterino foi adicionado à definição de AIDS pelo CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) 1993). Tem sido demonstrado que mulheres infectadas pelo HIV 

apresentam alta prevalência de infecção pelo HPV e NIC(Sun et al. 1995; Queiroz et al. 

2004), e a interação entre os vírus com alteração na resposta imunológica local aumentando a 

replicação viral e expressão da carga viral genital do HIV (Levi et al 2002; Pereira et al. 

2009). Alguns estudos investigaram a prevalência do HPV e lesões cervicais em gestantes 
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infectadas pelo HIV sugerindo uma associação ainda maior (Brandão et al. 2009; Leroy et al. 

1999) . A papilomatose laríngea juvenil é a consequência mais temida da transmissão vertical 

do HPV, apesar de ser rara e de ser controversa essa associação.(Jalil et al. 2009; Castellsagué 

et al. 2009) 

Alguns estudos no Brasil têm avaliado a prevalência destas infecções em populações 

de gestantes e puérperas, em mulheres acompanhadas em ambulatórios de ginecologia e 

planejamento familiar (Codes et al. 2002; Figueiró-Filho et al. 2007;Lima and Viana 2009; 

Machado Filho et al. 2010; Gonçalves et al. 2010). Muitos desses trabalhos foram decisivos 

para elaboração de protocolos da assistência a saúde da mulher e acompanhamento pré-natal 

de risco habitual e alto risco. O diagnóstico e o tratamento precoce destas infecções são 

medidas de prevenção e quebra da cadeia de transmissão. 

 

1.9 Justificativas 

As gestantes são mais vulneráveis às infecções sexualmente transmissíveis, devido às 

alterações fisiológicas próprias da gestação como a congestão do colo do útero, o edema da 

mucosa vaginal e  as alterações imunológicas próprias da gestação. Essas alterações tem sido 

descritas e estudadas por diversos autores (Simoes et al 1998; Fonck et al. 2000; Donders 

2006; Daher and Mattar 2009) Além disso, as mulheres durante a gestação estão menos 

propensas a usar preservativos pois não precisam contracepcionar, o que as leva a manter 

relações desprotegidas (Mugo et al. 2011; Johri et al. 2011). 

Segundo a literatura, as infecções sexualmente transmissíveis em gestantes estão 

associadas ao trabalho de parto prematuro, baixo peso ao nascer, a ruptura prematura de 

membranas amnióticas e infecções congênitas graves, que têm grande impacto na 

morbimortalidade neonatal (Kataoka et al 2006; Op De Coul et al. 2011; Pinto et al. 2011; 

Luppi et al. 2011). Nas gestantes infectadas pelo HIV, além do aumento da carga viral deste 

vírus, muitos autores identificam a presença de co-infecção com agentes das IST e suas 

complicações, como um fator de risco importante para o aumento da transmissão vertical do 

HIV (Mandelbrot et al. 1996; Mbu et al. 2008; Marx et al. 2010; Vogler et al 2011).  

As infecções sexualmente transmissíveis bacterianas são curáveis e o tratamento pode 

ser realizado durante a gestação (Majeroni and Ukkadam 2007). As infecções virais como as 

hepatites, HPV e o próprio HIV, apesar de não serem potencialmente curáveis podem ser 

tratadas e existem medidas de controle de viremia que podem ser adotadas durante a gestação. 
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O diagnóstico precoce destas infecções pode fazer diferença na evolução da gestação e no 

prognóstico neonatal (Donders 2006; Johnson et al. 2011). 

O ambulatório de ginecologia e pré-natal de pacientes infectadas pelo HIV do CEDAP 

é pioneiro na Bahia e referência neste atendimento para pacientes provenientes da capital e de 

várias regiões do estado devido à  fluxos já previamente utilizados pelas secretarias 

municipais e insuficiência ou até inexistência de serviço de atenção especializada em 

município próximo.  

Este é o primeiro trabalho na Bahia que avalia infecções sexualmente transmissíveis e 

os fatores de risco associados a esta prevalência em gestantes infectadas pelo HIV. No Brasil, 

são poucos os trabalhos que estudam esta população, e nenhum deles aborda a diversidade de 

patógenos e os fatores de risco avaliados neste estudo. O levantamento destes dados é de 

suma importância para conhecimento do panorama das infecções sexualmente transmissíveis 

nas mulheres infectadas pelo HIV, da correlação da gestação e co-infecções. Este estudo 

poderá servir de base para adoção de políticas públicas no cenário baiano, para mudanças 

importantes que se refletirão na diminuição da transmissão vertical do HIV, na melhoria da 

qualidade de vida do paciente infectado pelo HIV, e na redução da transmissão sexual do HIV 

e outras infecções sexualmente transmissíveis. 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1 Geral:  

Estimar a prevalência das infecções sexualmente transmissíveis em gestantes 

infectadas pelo HIV acompanhadas no ambulatório de pré-natal de alto risco do Centro 

Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa (CEDAP). 

2.2 Específicos: 

Identificar as variáveis sócio-epidemiológicas, obstétricas e clínicas associadas à 

presença das infecções sexualmente transmissíveis nas gestantes infectadas pelo HIV. 

Analisar a resposta imunológica e o status da infecção pelo HIV no momento da 

avaliação, através de contagem de células TCD4+/TCD8+ e carga viral do HIV, 

correlacionando com a presença de co-infecções. 
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3 POPULAÇÃO ESTUDADA E METODOLOGIA: 

Este é um estudo transversal, realizado no Centro Estadual Especializado em 

Diagnóstico, Assistência e Pesquisa (CEDAP), em Salvador, Bahia, no período de 01 de 

outubro de 2010 a 30 de setembro de 2011.  

Este serviço presta assistência a pessoas vivendo com HIV/AIDS e portadores de 

infecções sexualmente transmissíveis no estado da Bahia. A assistência pré-natal da 

população geral, na Bahia, tem sido realizada nas unidades básicas de saúde. Quando 

identificados diagnósticos que justifiquem assistência pré-natal de alto risco, as gestantes são 

encaminhadas para serviços de atenção especializada. Na rede de assistência aos pacientes 

vivendo com HIV/AIDS, o CEDAP é a única unidade de pré-natal de alto risco em que se 

realiza este acompanhamento a este grupo de pacientes em Salvador, desde 2001.  

 

3.1 População do estudo:  

No período de 01 de outubro de 2010 a 30 de setembro de 2011, foram convidadas a 

participar do estudo todas as gestantes que procuraram atendimento no ambulatório de pré-

natal do CEDAP.  

Critérios de Inclusão: 

 Gestantes comprovadamente infectadas pelo HIV; 

 Gestantes em acompanhamento pré-natal no CEDAP; 

 Concordância em participar do estudo, com assinatura de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A) e preenchimento de 

questionário padronizado (Anexo B). 

Critérios de Exclusão: 

 Uso de antibiótico há menos de 30 dias; 

 Complicações obstétricas na primeira consulta como ameaça de abortamento, 

ameaça de parto prematuro, ruptura prematura de membranas amnióticas; 
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Figura 4. SELEÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

3.2 Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada na primeira consulta, em ambiente reservado e com 

instalações físicas adequadas, quando foram informadas do estudo. Após concordarem em 

participar e assinarem Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, responderam a 

questionário padrão através de entrevista que continha informações sócio-epidemiológicas 

(idade, cor da pele, estado civil, escolaridade, município de residência), condição econômica 

utilizando critério de Classificação Econômica Brasil(ANEP 2000) e clínicas (idade 

gestacional de chegada ao pré-natal alto-risco, idade da primeira gestação, idade da primeira 

relação sexual, tempo de diagnóstico do HIV, uso de álcool (qualquer quantidade e em 3 

categorias), tabagismo (qualquer uso), uso de drogas ilícitas (qualquer substância assim 

classificada), número de parceiros, história prévia de IST). 

As pacientes foram avaliadas em consulta de pré-natal, seguindo orientações do 

Consenso para Gestantes infectadas pelo HIV (Ministério da Saúde 2010b). Durante o exame 
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físico foi colhido material cervicovaginal para realização de investigação diagnóstica de IST e 

citologia oncótica. As pacientes foram encaminhadas ao laboratório da instituição onde 

fizeram coleta de amostra sanguínea para realização de sorologias e para realização de carga 

viral do HIV e linfócitos T CD4. 

Caso identificados sinais e sintomas de DST, as pacientes foram tratadas no serviço, 

na primeira consulta, de acordo com protocolo (Ministério da Saúde 2006a) e posteriormente 

nas consultas de retorno, de acordo com resultados de exames realizados. 

As provas sorológicas foram realizadas no laboratório da própria instituição. A 

contagem de linfócitos T CD4+ e carga viral do HIV no Laboratório de Retrovírus do 

Hospital Universitário Professor Edgar Santos (HUPES). As culturas para gonococos 

encaminhadas para o Laboratório Central (LACEN) do Estado da Bahia e as capturas híbridas 

para Chlamydia Trachomatis e culturas para Mycoplasma hominis e Ureaplasma Hominis em 

laboratório privado que presta serviço ao CEDAP, o Laboratório DNA.   

Na investigação das infecções sexualmente transmissíveis foram realizados os 

seguintes testes: 

O método utilizado para realização das provas sorológicas foi o Enzyme Linked 

Immunosorbent Assay (ELISA). Os Kits utilizados para a pesquisa de Antígeno de superfície 

do vírus da hepatite B, AgHbs (ETI-MAK-4, Diasorin, São Paulo, Brasil), utilizando-se para 

anti HCV (Murex, Generlabs Diagostics, São Paulo, Brasil) e para anti HTLV I/II 

(Symbiosys,ALKA tecnologia, São Paulo, Brasil).  

A triagem sorológica da sífilis foi feita através Venereal Disease Research Laboratory, 

VDRL (Wama, São Carlos, Brasil) com titulação qualitativa e quantitativa.  

A contagem de linfócitos T CD4+ foi realizada pela citometria de fluxo (Facscalibur, 

Becton and Dickinson,California, EUA) e carga viral do HIV foi feita através de VERSANT 

RNA 3.0 pela técnica de branched-DNA (Siemens Health Care Diagnostics,Munique, 

Alemanha).  

As culturas para Neisseria gonorrheae foram colhidas do endocérvice e semeadas em 

meio de Thayer-Martin, para Mycoplasma hominis e Ureaplasma urealyticum foram 

realizadas em meio de cultura A7B, U10. A pesquisa de Chlamydia trachomatis, em material 

colhido de endocérvice, foi realizada através de técnica de captura híbrida (DIGENE, São 

Paulo, Brasil).  

As pacientes realizaram coleta cervical de citologia oncótica para pesquisa de atipias 

citológicas compatíveis com HPV e lesões precursoras de Câncer de colo uterino. 
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3.3 Variáveis avaliadas durante entrevista  

Variáveis Sócio-epidemiológicas  

Idade: em anos, para se obter dados contínuos, média e mediana e dividido em faixas 

etárias a cada 10 anos. 

Município de Residência: referida pela paciente, dividida em Salvador ou cidade do 

interior da Bahia. 

Cor da pele: característica auto declarada, categorizada em: Amarela, Branca, 

Indígena, Parda, Negra. 

Estado Civil: dividida em: Solteira, Convive/União Estável, Casada, Divorciada, 

Viúva. 

Escolaridade: dividida em: Analfabeta, Primário completo/fundamental incompleto, 

Fundamental completo/ médio incompleto, Médio completo/superior incompleto, 

Superior completo. 

Critério de Classificação Econômica – Brasil: dividida em:A (A1 ou A2), B (B1 ou 

B2), C, D e E. Categorizada em B1/C e D/E para cálculo estatístico(ANEP 2000). 

 

Variáveis Obstétricas e Clínicas 

 

Uso de Álcool:categorizada em Sim e Não, e caso exista o uso classificado em: 

Diariamente, Semanalmente, Fim de semana. 

Tabagismo: categorizada em Sim e Não. 

Uso de Drogas Ilícitas: categorizada em Sim e Não, e caso exista o consumo 

especificado: Maconha, Cocaína, Crack, Anfetaminas. 

Tempo de diagnóstico HIV: em meses, para se obter dados contínuos, média e 

mediana e categorizada em: antes da gestação e durante a gestação. 

Primeira menstruação: em anos, para se obter dados contínuos, média e mediana. 

Primeira Relação Sexual: em anos, para se obter dados contínuos, média e mediana. 

Número de parceiros: número total, para se obter dados contínuos, média e mediana e 

categorizada em < 10 parceiros e >= 10 parceiros. 

Tempo de relacionamento com parceiro atual: em meses, para se obter dados 

contínuos, média e mediana. 

Idade da primeira gestação: em anos, para se obter dados contínuos, média e mediana. 
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Número de gestações, partos e abortos: número total de cada evento, para se obter 

dados contínuos, média e mediana. 

História prévia de IST: categorizada em Sim e Não. 

 

3.4 Variáveis avaliadas após diagnóstico laboratorial 

 Infecção pelo HTLV I/II – Anti HTLV I/II positivo 

 Infecção pelo vírus Hepatite B- AgHbs positivo 

 Infecção pelo vírus Hepatite C- Anti HCV positivo 

 Infecção pelo Sífilis- VDRL reagente, com qualquer titulação 

 Infecção pela Chlamydia trachomatis- captura híbrida positiva, que identificou 

a presença de DNA do patógeno, considerando como positivo o valor de 

unidade de luz relativa (RLU) acima de 2,5 pg/ml. 

 Infecção pela Neisseria gonorrhoeae - cultura com crescimento de colônias 

com características e propriedades morfo-tintoriais de diplococos Gram 

negativos e prova de oxidase positiva. Identificação confirmada através de 

provas de utilização de carboidratos (maltose, sacarose, glicose e lactose). 

 Infecção pelo Mycoplasma hominis – cultura com crescimento de colônias 

iguais ou superiores a 10
4 

UCC (units change colors) 

 Infecção pelo Ureaplasma urealyticum – cultura com crescimento de colônias 

iguais ou superiores a 10
4 

UCC (units change colors) 

 Infecção pelo HPV – diagnóstico citológico de Lesão intra-epitelial de baixo 

grau segundo classificação de Bethesda.(Solomon et al. 2002) 

 

3.5 Análise Estatística 

Estatística Descritiva: 

Os dados obtidos serão apresentados em forma de tabelas, apresentando as 

características de distribuição dos valores observados. Foi realizada análise estatística 

descritiva para as variáveis categóricas, incluindo a frequência e percentagem.  As variáveis 

contínuas foram estudadas através de medidas de tendência central (média e mediana) e de 

dispersão (desvio padrão e intervalo interquartil).  

Foram consideradas como variáveis de desfecho a presença de infecções por HTLV 

I/II, vírus de hepatite B e C, Treponema pallidum, Chlamydia trachomatis, Neisseria 
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gonorrheae, Mycoplasma hominis,  Ureaplasma urealyticum e HPV.  Construímos uma 

variável de desfecho onde consideramos como presença de IST qualquer resultado positivo 

para os exames realizados. Foram avaliadas as variáveis preditoras e a associação destas com 

a presença das infecções foram estudadas através do teste qui-quadrado e teste exato de 

Fisher.  

A análise estatística foi realizada com o programa Statistical Package Social Sciences 

(SPSS), versão 17.0(SPSS Inc. Chicago, IL, EUA). Consideram-se como significantes 

ocorrências com risco tipo I (erro α) inferior a 0,05 ou 5%. 

 

3.6 Considerações éticas:  

Todas as mulheres foram convidadas em caráter voluntário e incluídas após assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

As pacientes tiveram seus nomes e quaisquer dado que as identifique preservados, na 

ocorrência do diagnóstico de qualquer infecção pesquisada neste projeto tiveram acesso a 

tratamento adequado, conforme a Resolução 196/96. 

O projeto foi apresentado com número 0079.0.053.000-09 e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP/SESAB) através de Ofício No. 25/2010 conforme anexo III. 

 

4 RESULTADOS: 

 

No período de 01 de outubro de 2010 a 30 de setembro de 2011, foram acompanhadas 

76 gestantes, foram excluídas treze pacientes: uma paciente foi a óbito (encefalite herpética) 

após a primeira consulta, uma por utilizar antibiótico nos últimos 30 dias, duas  apresentavam 

complicações obstétricas, três se recusaram a participar do estudo, seis estavam sem 

informações na coleta devido a atraso na chegada ao atendimento pré-natal. A população 

selecionada foi de 63 (82,9%) gestantes infectadas pelo HIV acompanhadas no pré-natal do 

CEDAP. 

Em algumas amostras não foram realizadas as seguintes avaliações: quatro amostras 

de Anti HTLV I/II, uma amostra de anti HCV, quatorze amostras de cultura de Mycoplasma 

hominis e Ureaplasma urealyticum e três amostras de cultura para Neisseria gonorrhoeae. 

Não puderam ser colhidas três citologias oncóticas devido a sangramento endocervical após 

coleta de material para culturas. 
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4.1 Prevalência das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) 

Na investigação laboratorial durante o acompanhamento pré-natal, foi feito o 

diagnóstico de pelo menos uma das infecções sexualmente transmissíveis estudadas além do 

HIV, em 36,5% (23/63) das pacientes.  

Em 9,5% (6/63) das pacientes, encontrou-se mais de uma co-infecção sexualmente 

transmissível (uma paciente com HPV, Chlamydia trachomatis, hepatite C e sífilis; uma com 

hepatite C e Chlamydia trachomatis; uma com hepatite C e HPV; uma com hepatite C e 

sífilis; uma com HTLV I/II e sífilis e uma com HPV e Chlamydia trachomatis). 

Quanto aos resultados sorológicos, encontrou-se 9,5% (6/63) de VDRL reagente 

(qualquer titulação), 8,1% (5/62) de Anti HCV reagente, 3,4% (2/59) de Anti HTLV reagente, 

3,2%(2/63) de AgHbs reagente. 

Em relação às infecções genitais, a pesquisa de infecção por Chlamydia trachomatis 

por captura híbrida foi positiva em 11,1% (7/63), 2,1% (1/48) das culturas foram positivas 

para Mycoplasma hominis, 2,1%(1/48) foram positivas para Ureaplasma urealyticum e não 

foi encontrado nenhum resultado positivo nas culturas para Neisseria gonorrhoeae.  

Quanto à presença da infecção pelo HPV, considerando os casos diagnosticados como 

Lesão Intra-epitelial de baixo grau pelos critérios da Classificação de Bethesda, observou-se 

em 15,0% (9/60) das pacientes. 
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Tabela 4. PREVALÊNCIA DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS EM 

GESTANTES INFECTADAS PELO HIV, CEDAP, SALVADOR, BAHIA, 2010-2011. 

INFECÇÃO SEXUALMENTE 

TRANSMISSÍVEL – IST 

n/N % 

HPV 9/60 15.0% 

Chlamydia trachomatis 7/63 11.1% 

Sífilis 6/63 9.5% 

Hepatite C 5/62 8.1% 

HTLV I/II 2/59 3.4% 

Hepatite B 2/63 3.2% 

Mycoplasma hominis 1/48 2.1% 

Ureaplasma urealyticum 1/48 2.1% 

Neisseria gonorrhoeae 0/59 0% 

Pelo menos uma IST 23/63 36,5% 

   Mais de uma IST  6/63 9,5% 
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Os laudos citológicos das pacientes avaliadas foram classificados de acordo com a 

classificação de Bethesda (Nayar and Solomon 2004) e além dos resultados de Lesão Intra-

epitelial de baixo grau, foram observados 6,7% (4/60) de diagnóstico compatível com células 

escamosas atípicas de significado indeterminado (ASC-US), 75,0% (45/60) de processo 

inflamatório e 3,3%(2/60) citologia normal. Não foram relatados resultados compatíveis com 

Lesão Intra-epitelial de alto grau ou Carcinoma Invasor. 

Tabela 5. CITOLOGIA ONCÓTICA DE GESTANTES INFECTADAS PELO HIV 

ACOMPANHADAS NO CEDAP, SALVADOR, BAHIA, 2010-2011 

LAUDO CITOLÓGICO N % 

Normal 2 3,3 

Processo Inflamatório 45 75,0 

ASCUS 4 6,7 

LIE baixo grau  9 15,0 

Total 60 100 

ASC-US:Células Escamosas Atípicas de significado indeterminado; LIE baixo grau: Lesão Intraepitelial de 

baixo grau. 

4.2 Características Sócio-epidemiológicas e Obstétricas 

Avaliando as características pesquisadas durante a entrevista através de questionário-

padrão, encontrou-se que a média de idade das pacientes foi de 28,2 anos (mínimo de 16 e 

máximo de 40 anos; Mediana 28,0 IIQ 24,8-32), sendo 8,1% (5/63) das gestantes com menos 

de 18 anos, período definido como adolescência.  

Quanto às características obstétricas, a idade média da 1ª menstruação (Menarca) foi 

de 12,7 anos (mínimo de 11 e máximo de 14 anos). A média de início de atividade sexual foi 

15,2 anos de idade, sendo que 32,8% (20/61) das gestantes informaram ter iniciado atividade 

sexual com menos de 14 anos, observou-se ainda que 9,5 % (6/63) referindo primeira 

gestação nesta faixa etária, apesar da média de idade da primeira gestação ser 19,8 anos. A 

média do número de gestações até o momento da entrevista foi de três gestações sendo uma 

média de um parto prévio. 
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Tabela 6. VARIÁVEIS CONTÍNUAS DAS GESTANTES INFECTADAS PELO HIV 

ACOMPANHADAS NO CEDAP, SALVADOR, BAHIA. 2010-2011 

VARIÁVEIS MÉDIA DESVIO-PADRÃO 

Idade 28,1 5,7 

IG chegada ao CEDAP 19,3 7,7 

Menarca 12,7 1,7 

Idade 1ª relação sexual 15,2 2,6 

Idade 1ª gestação 19,8 4,7 

Nº de gestações 3,0 1,6 

Nº de partos 1,4 1,2 

 

Avaliando o município de origem das pacientes estudadas, 73,0% (46/63) são oriundas 

do município de Salvador, e as demais foram encaminhadas de municípios do interior da 

Bahia. Quanto à cor da pele, 46,0% (29/63) das pacientes se auto declararam negras, 49,2% 

(31/63) pardas e 4,8% (3/63) brancas. Em relação ao estado civil, 14,3% (9/63) eram casadas, 

68,3% (43/63) tinham união estável ou conviviam com parceiro fixo e 17,5% (11/63) estavam 

solteiras no momento do estudo. 

Na distribuição da escolaridade, entre as gestantes, 3,2% (2/63) possuem ensino 

superior completo, 33,3% (21/63) possuem ensino médio completo, 19,0% (13/63) ensino 

fundamental completo, 34,9%(21/63) apenas primário completo e 9,5% (6/63) tem ensino 

primário incompleto, nenhuma paciente declarou-se analfabeta durante a entrevista. 

Quanto ao critério de Classificação Econômica segundo a (ABEP 2008), 3,2% (2/63) 

das gestantes foram classificadas com B1, 61,9% (39/63) delas como classe C, 28,6% (18/63) 

como classe D e 6,4% (4/63) como classe E. 
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Tabela 7. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DAS GESTANTES INFECTADAS 

PELO HIV ACOMPANHADAS NO CEDAP, SALVADOR, BAHIA, 2010-2011.  

VARIÁVEIS N/MÉDIA % / DESVIO-PADRÃO 

Idade  28,1  ±5,7  

Estado civil    

Casada/união estável  52  82,5  

Solteira  11  17,5  

Cor da pele    

Branca  3  4,8  

Parda  31  49,2  

Preta  29  46,0  

Município de residência    

Salvador  46  73,0  

Outro município  17  27,0  

Escolaridade    

    Primário incompleto  6  9,5  

    Primário completo  21  33,3  

    Fundamental completo  13  20,6  

    Médio completo  21  33,3  

    Superior completo  2  3,2  

Classificação econômica 

(anep)  
  

B1  2  3,2  

C  39  61,9  

D  18  28,6  

E  4  6,4  
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Podem-se observar as características descritas nos gráficos abaixo: 

Gráfico 3. DISTRIBUIÇÃO DE GESTANTES INFECTADAS PELO HIV POR 

MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. 

 

               

Gráfico 4. DISTRIBUIÇÃO DE GESTANTES INFECTADAS PELO HIV POR COR DA 

PELE. 
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Gráfico 5. DISTRIBUIÇÃO DE GESTANTES INFECTADAS PELO HIV POR ESTADO 

CIVIL. 

 

                  Gráfico 6. DISTRIBUIÇÃO DE GESTANTES INFECTADAS PELO HIV POR 

ESCOLARIDADE. 
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Gráfico 7. DISTRIBUIÇÃO DE GESTANTES INFECTADAS PELO HIV POR 

CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA. 

 

 

Analisando os fatores de vulnerabilidade, 39 (61,9%) das gestantes informaram não 

fazer uso de bebida alcoólica, 20 (31,7%) utilizavam aos fins de semana, 3 (4,8%) utilizavam 

durante a semana e 1 (1,6%) informaram uso diário de bebida alcoólica. 

Quanto ao tabagismo, 55 (87,3%) informaram não fazer uso de cigarros e 8 (12,7%) 

utilizam o tabaco rotineiramente. 

Em relação ao uso de drogas, 53 (84,1%) informaram não utilizarem nenhum tipo de 

droga ilícita, 10 (15,1%) informaram uso de pelo menos uma droga ilícita (maconha, crack 

e/ou cocaína). Não houve relato de uso de drogas injetáveis. 

Foi observado que o número de parceiros variou de 1 a mais de 500 indivíduos, 36,1% 

(22/61) das pacientes informaram ter menos de 3 parceiros desde o início de atividade sexual, 

32,8% (20/61) tem de 4 a 9 parceiros e 31,1% (19/61) informaram mais de 10 parceiros. 

Quanto ao tempo de relacionamento com o parceiro atual, 30,6% (19/62) tem de 1 ou 

menos anos de relacionamento, 38,7% (24/62) tem mais de 1 e menos de 5 anos de 
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relacionamento, e 30,6%(19/62) das gestantes tem de 5 ou mais anos de relacionamento 

estável. 

Em relação ao conhecimento de infecções prévias, 45,2% (28/63) das gestantes 

informaram ter história prévia de infecções sexualmente transmissíveis. Destas, 1,6% (1/63) 

referiram infecção por gonococo, 6,5% (4/63) informaram história de sífilis, 17,7% (11/63) 

referiram história de herpes genital, 25,8% (16/63) informaram infecção prévia por HPV. 

Quanto ao momento do diagnóstico de HIV, 31,7% (20/63) foram diagnosticadas 

durante rotina do pré-natal desta gestação e 68,3% (43/63) já tinha diagnóstico do HIV 

anterior à gestação atual. 

 

Tabela 8. VARIÁVEIS COMPORTAMENTAIS DAS GESTANTES INFECTADAS PELO 

HIV ACOMPANHADAS NO CEDAP, SALVADOR, BAHIA, 2010-2011. 

Variáveis  
N 

(N=63) 
% 

1ª Relação Sexual  ≤14 anos 22 34.9 

1ª Gestação ≤18 anos 23 36.5 

Tabagismo 8 12.7 

Uso de Álcool 24 38.1 

Uso de drogas ilícitas 10 15.9 

História prévia de IST 28 44,4 

Diagnóstico de HIV durante a gestação 20 31,7 

 

4.3 Características Imunológicas e Clínicas 

Os resultados de carga viral do HIV foram avaliados na consulta inicial do pré-natal, e 

encontrou-se 27,0% (17/63) das pacientes com valores menores que 50 cópias, observou-se 

12,7% (8/63) das gestantes com CV< 1.000 cópias e acima de 50 cópias, 27,0% (17/63) 

apresentaram CV entre 1.000 e 10.000 cópias e 27,0%(17/63) estavam com CV entre 10.000 e 

100.000 cópias e 6,3% (4/63) apresentavam carga viral>100.000 cópias. Percebe-se que cerca 

de um terço das gestantes apresentavam carga viral maior que 10.000 cópias/ml no início do 

pré-natal. 
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Tabela 9. CARGA VIRAL DO HIV EM GESTANTES INFECTADAS PELO HIV NA 

AVALIAÇÃO INICIAL DO PRÉ-NATAL, CEDAP, SALVADOR, BAHIA, 2010-2011 

Carga Viral N % 

<50 cópias/ml  17 27,0 

<1.000 cópias/ml  8 12,7 

Entre 1.000 e 10.000 cópias/ml  17 27,0 

Entre 10.000 e 100.000 

cópias/ml  

17 27,0 

> 100.000 cópias/ml 4 6,3 

Total 63 100 

 

Quanto à contagem de Linfócitos TCD4, 17,5% (11/63) das gestantes apresentavam 

CD4 < 200 células/mm3, 12,7% (8/63) com CD4 entre 200 e 350 células/mm3, 14,3% (9/63) 

com resultado entre 350 e 500 células/mm3, 55,6% (35/63) apresentavam CD4>500 

células/mm3 no início do acompanhamento pré-natal. Segundo os critérios do CDC (Center 

for Disease Control and Prevention (CDC) 1993) 17,5%(11/63) já tinham critérios para 

definição de AIDS e pela recomendação brasileira (Ministério da Saúde. 2008a), 30,2% 

(19/63) já tinham indicação de terapia antiretroviral como tratamento no início do pré-natal. 

Tabela 10.CONTAGEM DE LINFÓCITOS T CD4+ EM GESTANTES INFECTADAS 

PELO HIV NA AVALIAÇÃO INICIAL DO PRÉ-NATAL,CEDAP, SALVADOR, BAHIA, 

2010-2011 

Linfócitos CD4+ N % 

< 200 Células/mm3 11 17,5 

Entre 200 e 350 células/mm3 8 12,7 

Entre 350 e 500 células/mm3 9 14,3 

>500 células/mm3 35 55,6 

Total 63 100 
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Ao avaliarmos o uso de terapia antiretroviral em uso ao engravidar, observou-se que 

38,1 % (24/63) das pacientes já estavam com uso de medicações para tratamento previamente. 

Nestas pacientes a distribuição de esquemas utilizados foi: 33,3% (8/24) em uso de 

zidovudina, lamivudina e efavirenz, 25,0% (6/24) em uso de zidovudina, lamivudina e 

lopinavir/ritonavir, 12,5%(3/24) em uso de zidovudina, lamivudina e atazanavir/ritonavir, 

8,3% (2/24) em uso de lamivudina, lopinavir/ritonavir e tenofovir, 4,2% (1/24) em uso de 

zidovudina, lamivudina, lopinavir/ritonavir e tenofovir, 4,2% (1/24) em uso de zidovudina, 

lamivudina e nevirapina, 4,2% (1/24) em uso de zidovudina, lamivudina, lopinavir/ritonavir e 

raltegravir, 4,2% (1/24) em uso de estavudina, lamivudina e atazanavir/ritonavir, 4,2%(1/24) 

em uso de didanosina, lamivudina e nevirapina. 
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Tabela 11. ESQUEMA DE TERAPIA ANTIRETROVIRAL EM USO NO INÍCIO DA 

GESTAÇÃO EM MULHERES INFECTADAS PELO HIV, CEDAP, SALVADOR, BAHIA, 

2010-2011 

Esquema Utilizado N % 

zidovudina, lamivudina e 

efavirenz (AZT+3TC+EFV) 
8 33,3 

zidovudina, lamivudina e 

lopinavir/ritonavir 

(AZT+3TC+LPV/r) 

6 25,0 

zidovudina, lamivudina e 

atazanavir/ritonavir 

(AZT+3TC+ATV/r) 

3 12,5 

lamivudina, 

lopinavir/ritonavir e tenofovir 

(3TC+LPV/r+TDF) 

2 8,3 

zidovudina, lamivudina, 

lopinavir/ritonavir e tenofovir 

(AZT+3TC+LPV/r+TDF) 

1 4,2 

zidovudina, lamivudina e 

nevirapina (AZT+3TC+NVP) 
1 4,2 

zidovudina, lamivudina, 

lopinavir/ritonavir e 

raltegravir 

(AZT+3TC+LPV/r+RAL) 

1 4,2 

estavudina, lamivudina e 

atazanavir/ritonavir 

(D4T+3TC+ATV/r) 

1 4,2 

didanosina, lamivudina e 

nevirapina (DDI+3TC+NVP) 
1 4,2 

Total 24 100 
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4.4 Características associadas a presença de IST 

As tabelas abaixo descrevem a distribuição das características sociais, epidemiológicas 

e clínicas de acordo com a presença de IST nas gestantes infectadas pelo HIV. A maioria das 

pacientes referiu encontrar-se casada ou união estável, não ter completado o nível 

fundamental de ensino, foi classificada em classe econômica C, residir em Salvador, e ser de 

cor da pele negra ou parda. Essas características não apresentaram diferença estatística entre 

os grupos. A proporção de diagnóstico de IST aumentou com a idade, sendo maior a partir 

dos 30 anos (p-0,065). 

 Os fatores considerados de maior vulnerabilidade como uso de álcool, uso de drogas 

ilícitas, início precoce de vida sexual, maior número de parceiros, primeira gestação durante a 

adolescência e história prévia de IST estavam distribuídos sem diferença estatística entre os 

dois grupos. Foram relatados 5 (7,9%) desfechos com óbito fetal ou abortamento, porém não 

estavam associados com a presença de IST.(p-0,644). O uso de antiretrovirais para tratamento 

prévio a gestação não associou-se a presença de IST de forma significativa.(p-0,681). 

Durante a avaliação de Linfócitos CD4 observou-se que as pacientes com IST 

apresentavam CD4<500 células/mm3 aproximadamente três vezes mais que as pacientes sem 

diagnóstico de IST (p-0,047).  A Carga Viral < 1.000 cópias/ml foi um fator protetor para as 

gestantes quanto a presença de IST (p- 0,027). 
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Tabela 12. DISTRIBUIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS SÓCIO-EPIDEMIOLÓGICAS DE 

ACORDO COM PRESENÇA DE IST NAS GESTANTES INFECTADAS PELO HIV 

ACOMPANHADAS NO CEDAP, SALVADOR, BAHIA, 2010-2011 

Características 
Presença de 

IST 

Ausência de 

IST   

  N (%) N (%) RP (IC95%) p 

Total 23 36,5 40 63,5 
  

Idade por faixa etária  
 

 
   

<20 anos 1 14,3 6 85,7 * 0,065** 

Entre 20 e 30 anos 11 32,4 23 67,6 * 
 

Entre 30 e 40 anos 11 50,0 11 50,0 * 
 

 

Estado Civil 
 

 
 

   

Casada/União Estável 20 38,5 32 61,5 1,68 (0,40-7,03) 0,732
#
 

Solteira 3 27,3 8 72,7 1,0 
 

 

Escolaridade 
 

 
 

   

     <=Fundamental Completo 16 40,0 24 60,0 1,52 (0,51-4,53) 0,448 

     > Fundamental Completo 7 30,4 16 69,4 1,0 
 

Critério de Classificação 

Econômica 
 

 
 

   

B1/ C 14 34,1 27 65,9 0,75(0,26-2.18) 0,595 

D/ E 9 40,9 13 59,1 1,0  

Município de Residência  
 

 
   

Salvador 19 41,3 27 58,7 2,29 (0,65-8,10) 0,193
#
 

Interior 4 23,5 13 76,5 1,0 
 

 

Cor da pele 
 

 
 

   

Branca 0 0,0 3 100,0 * 0,730
**

 

Negra 12 41,4 17 58,6 * 
 

Parda 11 35,5 20 64,5 * 
 

#-Teste exato de Fisher, **-Linear-by-linear association (Qui-quadrado) e *- Razão de Prevalência não se aplica 
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Tabela 13. DISTRIBUIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS DE ACORDO 

COM PRESENÇA DE IST NAS GESTANTES INFECTADAS PELO HIV 

ACOMPANHADAS NO CEDAP, SALVADOR, BAHIA, 2010-2011 

Características 
Presença de 

IST 

Ausência de 

IST   

  N (%) N (%) RP (IC95%) p 

Total 23 36,5 40 63,5 
  

Idade Gestacional na chegada – 

CEDAP 
 

 
 

   

< 14 semanas 7 41,2 10 58,8 * 0,402
**

 

14 a 27 semanas 13 38,2 21 61,8 * 
 

>= 28 semanas 3 25,0 9 75,0 * 
 

Nº de partos prévios  
 

 
   

Primípara 4 22,2 14 77,8 0,38(0,11-1,33) 0,121
#
 

1 ou mais partos 19 43,2 25 56,8 1,0 
 

Idade da 1ª Relação sexual  
 

 
   

< =14 anos 6 27,3 16 72,7 0,51(0,16-1,57) 0,235 

        > 14 anos 17 42,5 23 57,5 1,0 
 

Idade da 1ª Gestação  
 

 
   

<=18 anos 8 34,8 15 65,2 0,89(0,31-2,59) 0,829 

> 18 anos 15 37,5 25 62,5 1,0 
 

Desfecho da Gestação  
 

 
   

Nascido vivo 22 37,8 36 62,1 2,44(0,26-23,30) 0,644 

Natimorto ou abortamento 1 20,0 4 80,0 
  

#-Teste exato de Fisher, **-Linear-by-linear association (Qui-quadrado) e *- Razão de Prevalência não se aplica 
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Tabela 14. DISTRIBUIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE ACORDO COM 

PRESENÇA DE IST NAS GESTANTES INFECTADAS PELO HIV ACOMPANHADAS 

NO CEDAP,SALVADOR, BAHIA, 2010-2011 

Características 
Presença de 

IST 

Ausência de 

IST   

  N (%) N (%) RP (IC95%) p 

Total 23 36,5 40 63,5 
   

Tabagismo  
 

 
   

Sim 4 50,0 4 50,0 1,90(0,43-8,43) 0,448
#
 

Não 19 34,5 36 65,5 1,0 
 

Uso de Álcool  
 

 
   

Sim 11 45,8 13 54,2 1,90(0,67-5,45) 0,228 

Não 12 30,8 27 69,2 1,0 
 

Uso de drogas ilícitas  
 

 
   

Sim 3 30,0 7 70,0 0,71(0,16-3,05) 0,734
#
 

Não 20 37,7 33 62,3 1,0 
 

História prévia de IST  
 

 
   

Sim 13 46,4 15 53,6 2,17(0,76-6,15) 0,144 

Não 10 28,6 25 71,4 1,0 
 

Diagnóstico de HIV na gestação  
 

 
   

Sim 7 35,0 13 65,0 0,91(0,30-2,75) 0,865 

Não 16 37,2 27 62,8 1,0 
 

Nº de parceiros  
 

 
   

< 10 parceiros 17 40,5 25 59,5 1,47(0,47-4,64) 0,507 

>= 10 parceiros 6 31,6 13 68,4 1,0 
 

TARV em uso ao engravidar  
 

 
   

Sim 8 33,3 16 66,7 0,80(0,28-2,32) 0,681 

Não 15 38,5 24 61,5 
  

Linfócitos CD4  
 

 
   

< 500 células/mm3 14 50,0 14 50,0 2,89(1,00-8,34) 0,047 

>=500 células/mm3 9 25,7 26 74,3 1,0 
 

Carga Viral HIV  
 

 
   

<=1.000 cópias 5 20,0 20 80,0 0,28(0,09-0,89) 0,027 

>1.000 cópias 18 47,4 20 52,6 1,0 
 

#-Teste exato de Fisher 
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Gráfico 8. AVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA DE GESTANTES 

INFECTADAS PELO HIV DE ACORDO COM A PRESENÇA DE IST. 
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Gráfico 9. AVALIAÇÃO DE LINFÓCITOS CD4 (CÉLULAS/MM3) EM GESTANTES 

INFECTADAS PELO HIV DE ACORDO COM PRESENÇA DE IST.  

 

Gráfico 10. AVALIAÇÃO DE CARGA VIRAL DO HIV (LOG) EM GESTANTES 

INFECTADAS PELO HIV DE ACORDO COM PRESENÇA DE IST. 
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Avaliando cada IST separadamente e as características estudadas, identificamos 

associação entre a Carga Viral > 1.000 cópias e infecção pela Chlamydia trachomatis 

(p=0,036).Observou-se ainda uma tendência a associação pelo HPV(p=0,067). As outras 

infecções não apresentaram essa associação individualmente. A contagem de Linfócitos T 

CD4+ não apresentou associação significativa a nenhuma IST separadamente. 

Tabela 15. Associação entre Carga Viral do HIV e positividade para Chlamydia trachomatis e 

HPV 

Variável 
CV<=1000 cópias 

N / % 

CV> 1000 cópias 

N/ % 
OR p 

                             

C. trachomatis (+) 

 
0/0 7/100 1,23 (1,05-1,42) 0,036* 

C. trachomatis (-) 

 
25/44,6 31/55,4   

HPV (+) 

 

1/ 4,0 8/96,0 0,14 (0,02-1,21) 0,067* 

HPV  (-) 

 

24/47,1 27/52,9   

* Teste exato de Fisher 

5 DISCUSSÃO 

Este estudo descreveu as características sócio-demográficas, obstétricas e clínicas de 

gestantes infectadas pelo HIV acompanhadas no pré-natal em serviço estadual de atenção 

especializada e a prevalência de infecções sexualmente transmissíveis (IST) nesta população. 

Poucos estudos no mundo têm sido realizados para avaliar esta população específica. 

Entretanto, a grande prevalência de IST em gestantes infectadas pelo HIV traz a necessidade 

de conhecê-las melhor. A presença de pelo menos uma IST foi identificada em 36,5% das 

gestantes estudadas. 

Encontramos em gestantes infectadas pelo HIV acompanhadas em nosso estudo, taxa 

de prevalência para infecção por HTLV de 3,4%. Em estudos realizados em gestantes 

acompanhadas em pré-natal ou em maternidades, as prevalências para infecção pelo HTLV 

variaram de acordo com a região do país. Em Botucatu, São Paulo, foi de 0,1% (Olbrich Neto 

and Meira 2004); em Mato Grosso do Sul, a taxa de prevalência foi 0,1%(Figueiró-Filho et al. 

2007); em 1995, Salvador, Bahia, encontrou-se prevalência de 0,88% para HTLV(dos Santos 

et al. 1995). Em 2001 (Bittencourt et al. 2001) ao estudar 6754 gestantes em Salvador 

encontrou 0,84% de prevalência. Na região metropolitana de Vitória, Espírito Santo, (Lima 
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and Viana 2009) encontraram uma prevalência de 1,3% para HTLV. Mais recentemente, em 

2010, (Machado Filho et al. 2010) não encontraram infecção pelo HTLV em gestantes 

acompanhadas em hospital universitário na Amazônia.  

Em outros países como a Espanha, a prevalência para HTLV em gestantes foi de 

0,064% (Machuca et al. 2000), sendo maior em gestantes imigrantes provenientes de áreas 

endêmicas (Treviño et al. 2011). Em estudo realizado na África equatoriana a prevalência 

encontrada em gestantes foi de 2,1% e a maior transmissão parece ser através da 

amamentação (Etenna et al. 2008). Em um cidade da África, Nairobi,  16,7% das gestantes 

estudadas foram positivas para HTLV, e a positividade em estudantes no mesmo estudo foi de 

5,1% (Forbi and Odetunde 2007). Na Argentina, em gestantes encontrou-se 0,191% de 

positividade para HTLV(Trenchi et al. 2007). No Peru, a prevalência em gestantes foi de 

1,7% e os fatores de risco associados foram idade maior que 30 anos, inicio de vida sexual 

menor que 20 anos e parceiro com comportamento de risco(Alarcón et al. 2006). No Japão, 

área de alta endemicidade, estudo demonstrou que a prevalência em gestantes e na população 

em geral reduziu após orientações para interrupção da amamentação em portadores de HTLV. 

No período de 1989 a 1992, a prevalência em gestantes era de 5,6%  e no período de 1997 a 

2000 era de 3,7% (p-0,0275)(Kashiwagi et al. 2004). 

Não foi encontrada descrição de investigação de co-infecção com HTLV em gestantes 

infectadas pelo HIV em nenhum estudo realizado com esta população específica. Em Feira de 

Santana, segunda cidade em termos populacionais da Bahia, um grupo de mulheres infectadas 

pelo HIV acompanhadas em Centro de referência foi estudado por (De Almeida Rego et al., 

2010) que encontraram uma prevalência de 4,7% para o HTLV, o estudo sugeriu associação a 

exposição parenteral ou profissional do sexo. O estudo tem algumas limitações como o 

número amostral e uma população referenciada fazem-se necessários novos estudos para 

inferir associações e estimar melhor a prevalência desta co-infecção na Bahia. Sugere-se que a 

co-infecção possibilita uma maior transmissão dos dois vírus (HIV e HTLV) (Bittencourt 

1998), interfere na evolução da doença na criança (Pedroso et al., 2011) sendo necessário se 

conhecer a prevalência do HTLV nas gestantes infectadas pelo HIV para uma maior 

vigilância durante o parto e acompanhamento adequado do recém nascido. 

Estudos realizados em populações encarceradas trazem uma prevalência maior,(Fialho 

et al. 2008) encontraram 1,09% em jovens encarcerados em Salvador. Em Vitória, (Miranda 

et al., 2000) descreveram 4,1% de positividade para o HTLV em mulheres encarceradas. Em 

Minas Gerais, a prevalência foi de 1,6% em encarcerados.(Catalan-Soares et al 2000).  
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A prevalência encontrada nos estudos realizados na população de gestantes em 

acompanhamento pré-natal reflete aquela da prevalência da população geral sexualmente 

ativa. A transmissão pela amamentação, concentrada em regiões específicas como a Bahia 

que possui uma das maiores prevalências do Brasil, indica a necessidade do rastreio desta 

infecção durante o pré-natal, pois a suspensão da amamentação, como medida de prevenção, 

pode quebrar a cadeia de transmissão protegendo as futuras gerações O aumento da 

prevalência do HTLV nas populações de maior risco como gestantes infectadas pelo HIV e 

encarcerados, provavelmente está associado a maior transmissão pelo uso de drogas 

endovenosas e transmissão sexual. Nestas populações, o diagnóstico como rotina é necessário 

para que medidas educativas para redução de danos e sexo com proteção possam ser tomadas. 

Encontramos uma taxa de prevalência na população estudada para infecção pelo vírus 

da hepatite B (HBV) de 3,2% e pelo vírus da hepatite C (HCV) de 8,1%. A recomendação 

para realização de AgHbs durante o pré-natal está descrita no Manual técnico do MS/Brasil, 

porém a pesquisa para o Vírus da Hepatite C ainda não faz parte das 

recomendações(Ministério da Saúde 2006b). Em nosso estudo, o uso de drogas endovenosas 

não foi relatado por nenhuma gestantes e não investigamos outros fatores de transmissão 

parenteral como presença de tatuagens e piercing ou transfusão sanguínea prévia. 

Consideramos que as taxas encontradas em nosso trabalho foram maiores quando comparadas 

com as gestantes acompanhadas em pré-natal de baixo risco porém concordantes quando o 

grupo estudado foi de pacientes ou gestantes infectadas pelo HIV.  

Em estudos realizados no país, a prevalência do vírus da hepatite B e da hepatite C 

tem sido bastante pesquisada em gestantes durante o pré-natal. Em Manaus, Amazonas, a 

prevalência em gestantes acompanhadas em pré-natal foi de 0,7% para hepatite B (Machado 

Filho et al. 2010); em estudo realizado em gestantes no Mato Grosso do Sul, a taxa de 

prevalência para hepatite B foi 0,3%, e para hepatite C foi 0,1% (Figueiró-Filho et al. 2007); 

em Salvador, Bahia, encontrou-se prevalência de 0,6% para hepatite B em gestantes (dos 

Santos et al. 1995); No Espírito Santo,(Lima and Viana 2009) realizaram estudo com 

gestantes e puérperas e encontraram uma prevalência de 1,1% para hepatite B e 1,4% para 

hepatite C; em São Paulo, a prevalência encontrada em gestantes foi de 1,8% para hepatite B 

e 0,7% para hepatite C (Gonçalves et al. 2010). 

Em estudo realizado na Itália, (Conte et al, 2000) os autores encontraram uma 

prevalência de 2,4% de Hepatite C numa coorte de 15.250 gestantes. A infecção pelo vírus da 

Hepatite C estava associada ao uso de drogas e transfusão sanguínea ou cirurgias prévias. Ao 

avaliarem a transmissão vertical do HCV com um ano após o parto, encontraram 5,1% de 
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crianças infectadas pelo vírus da hepatite C, a co-infecção com HIV não foi associada a 

transmissão. Sugeriu-se que o tratamento das pacientes para o HIV tenha melhorado o quadro 

imunológico e possivelmente diminuído a viremia do HCV.  

Nos Estados Unidos, um estudo multicêntrico que avaliou 10.523 gestantes (Euler et 

al, 2003), a prevalência de AgHbs positivo foi diferente em cada grupo estudado, sendo 0,6% 

em mulheres brancas não hispânicas,  0,97% em negras não hispânicas, 0,14% em hispânicas 

e 5,79% em asiáticas. O estudo propõe a necessidade da triagem durante o pré-natal para 

prevenção da transmissão vertical  do HBV com as medidas profiláticas já estabelecidas. 

 Nos países africanos existem muitas diferenças das prevalências estudadas, percebe-

se uma forte relação entre as condições sócio-econômicas e a prevalência do HIV e das 

hepatites. Em estudo realizado no Sudão, norte da África, a prevalência de AgHbs foi 5,6% e 

de Anti HCV foi de 0,6%, não houve associação com nenhum fator de risco 

estudado(Elsheikh et al, 2007). No Benin, região centro-oeste africana, a prevalência em 

gestantes acompanhadas em pré-natal foi de 12,5% para AgHbs e 3,6% para Anti 

HCV(Ugbebor et al, 2011), também não encontraram associação com fatores de risco e 

presença de infecção. A África é considerada pela Organização Mundial de Saúde como área 

de alta endemicidade para hepatite, e possivelmente devido a esta situação, os fatores de risco 

que são relatados em outras regiões não tem significado neste continente (WHO 2002). 

Na população de gestantes infectadas pelo HIV, a prevalência encontrada para 

hepatites é maior que nas gestantes sem co-infecção. No Rio Grande do Sul, (Tornatore et al. 

2012), no período de dois anos e meio, avaliaram 130 gestantes infectadas pelo HIV e 

encontrou uma prevalência de 2,3% para infecção por hepatite B e 10,8% para infecção por 

hepatite C. Outro estudo realizado no Brasil (Kreitchmann et al. 2004), uma coorte de 4 anos, 

teve como objetivo avaliar a transmissão vertical do HIV em 322 gestantes. O estudo descreve 

a presença de infecções sexualmente transmissíveis em gestantes infectadas pelo HIV, porém 

as infecções foram apenas consideradas variáveis. A prevalência de infecções estudadas foi de 

2,0% para hepatite B e 20,4% para hepatite C. Esses estudos não descrevem fatores de risco 

para as co-infecções. 

Em estudo multicêntrico europeu em gestantes infectadas pelo HIV, a prevalência 

encontrada de hepatite B  foi 4,9% e hepatite C foi 12,3%. O uso de drogas injetáveis, idade 

maior que 35 anos e co-infecção com hepatite B foram variáveis associadas a infecção pelo 

vírus da hepatite C, a origem africana e a co-infecção com o vírus da hepatite C foram 

associadas a hepatite B (Landes et al. 2008). 
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No Malawi, país da África oriental, estudo avaliou co-infecção em pacientes 

infectados pelo HIV e  a prevalência de hepatite B foi de 20,4% e de hepatite C foi de 5,0%. 

O impacto da co-infecção na terapia antiretroviral e comprometimento hepático dos pacientes 

infectados pelo HIV reforça a necessidade de diagnóstico precoce(Nyirenda et al. 2008). 

Identificamos a necessidade de um estudo mais detalhado da co-infecção de hepatites 

virais e HIV em gestantes, com avaliação de carga viral também para os vírus das hepatites, 

investigação da função hepática destas gestantes, da interferência na escolha de terapia 

antiretroviral durante a gestação e o impacto na transmissão vertical em nosso meio. 

A associação de gestação e HPV vem sendo largamente estudada, e os dados ainda são 

controversos. Acredita-se que a prevalência do HPV é maior durante a gestação mas os 

estudos são contraditórios. Enquanto alguns autores encontraram aumento de diagnóstico 

durante a gestação( Schneider et al, 1987; Fife et al., 1997), outros demonstraram não haver 

diferença entre gestantes e mulheres não gestantes (Smith et al. 1991; Chang-Claude et al. 

1996). A explicação de aumento de infecção pelo HPV pela possível imunossupressão 

existente durante a gestação ainda não está bem estabelecida, pois o sistema imunológico da 

gestante encontra-se modulado de forma diferenciada e não suprimido. A diminuição da 

resposta celular (Th1) com a manutenção da resposta humoral (Th2) em períodos da gestação 

favorece a infecção por patógenos intracelulares(Guleria and Sayegh 2007). A replicação do 

HPV parece sofrer interferência do aumento dos hormônios durante a gestação.Apesar da 

descrição de receptores hormonais na estrutura viral do HPV, essas hipóteses ainda não estão 

estabelecidas pela literatura (Jalil et al, 2009). 

Os estudos variam de acordo com a metodologia diagnóstica utilizada. A prevalência 

de HPV na gestação varia de 5,5% a 65,0% (Medeiros et al. 2005), de acordo o método 

diagnóstico empregado. Alguns estudos referem infecção pelo HPV através da detecção de 

verrugas genitais ou condilomas acuminados (Msuya et al. 2009), outros estabelecem 

diagnóstico através de citologia oncótica (Tornatore et al. 2012), outros através de biologia 

molecular (captura híbrida II ou PCR) (Pereira et al, 2009). 

Durante avaliação de mulheres atendidas em unidade de atenção básica, com idade de 

18 a 49 anos, no Espírito Santo, encontrou-se alteração em citologia oncótica compatível com 

HPV em 3,3% de pacientes(Barcelos et al, 2008). Em estudo multicêntrico realizado em seis 

capitais brasileiras, a investigação através de captura híbrida II, a prevalência de HPV 

encontrada em gestantes foi de 35,3%. Ao avaliar a oncogenicidade dos tipos virais 

pesquisados, 13,5% eram HPV de alto risco e 30,0% HPV de baixo risco. Este trabalho 
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identificou como um dos fatores de risco a associação com infecção pela Chlamydia 

trachomatis nas gestantes(Pereira et al. 2009). 

A co-infecção do HPV e HIV é investigada desde o inicio da epidemia de AIDS. A 

diminuição de resposta imunológica de Células Th1 causada pela destruição de linfócitos T 

CD4 pelo vírus HIV facilita a infecção e persistência do HPV (Levi et al,  2002). O uso de 

Terapia antiretroviral (HAART) não parece mudar a evolução das lesões precursoras do 

câncer cervical nem eliminar o HPV nas mulheres infectadas pelo HIV, sendo necessário 

manter a vigilância(Palefsky 2003). 

Na Bahia, em 1999, em estudo para avaliar o perfil de lesões do trato genital inferior 

em 110 mulheres infectadas pelo HIV, encontramos alteração citológica em 39,5% das 

pacientes avaliadas, sendo 31,4% lesões intraepiteliais de baixo grau e 8,1% de alto grau. A 

associação do CD<200 céls/mm3 e a presença de alterações foi significativa(p<0,02) 

demonstrando a imunossupressão como fator de risco para a presença de lesões (Travassos 

2000).  

Estudo realizado no Rio Grande do Sul, no período de dois anos e meio, avaliou 130 

gestantes infectadas pelo HIV e encontrou uma prevalência de 40,8% para infecção por HPV. 

O diagnóstico de HPV foi feito através de citologia oncótica, método também utilizado em 

nosso estudo, porém foi descrita uma prevalência de 52,9% das alterações citológicas como 

lesões intraepiteliais de alto grau (Tornatore et al. 2012). Essa maior prevalência de lesões de 

alto grau encontrada poderia ser explicada caso o serviço, onde o estudo foi realizado, fosse 

de referência em patologia cervical, mas tal informação não está descrita no trabalho. 

Não encontramos LIE de alto grau em nosso estudo, achado que concordou com  a 

literatura que apresenta uma menor prevalência de LIE alto grau (0,0%-9,7%) na citologia 

oncótica de gestantes infectadas pelo HIV (Leroy et al., 1999; Brandão et al, 2009). 

 Em estudo realizado em serviço de atenção especializada, Ribeirão Preto, São Paulo, 

(Jalil et al. 2009) identificou taxa de prevalência de 79,5% para infecção pelo HPV em 66 

gestantes infectadas pelo HIV utilizando a técnica de polymerase chain reaction (PCR). A 

carga viral do HIV estava associada à positividade do HPV (p<0,05) e contagem de células T 

CD4 menor tendendo a associação com a presença do HPV (p=0,067). Ao comparar com 31 

gestantes não infectadas pelo HIV, o estudo encontra um diferença significativa (79,5% vs 

58,5%; p<0,05). Encontramos em nosso estudo uma prevalência de 15,0% de infecção pelo 

HPV e uma tendência a associação da presença de infecção pelo HPV com a carga viral > 

1.000 (p=0,067). Esta menor prevalência pode ser devida ao método que utilizamos para 

diagnóstico,  a citologia oncótica,  que possui menor sensibilidade que os métodos de biologia 
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molecular (PCR e captura híbrida)(Sandri et al. 2006). Acreditamos que tenhamos um maior 

número de gestantes co-infectadas pelo HPV e HIV, sendo necessária uma investigação com 

métodos mais sensíveis. 

Em estudo realizado em Recife, (Brandão et al. 2009) a infecção pelo HPV foi 

avaliada em 51 gestantes infectadas e 45 gestantes não infectadas pelo HIV e 51 mulheres 

infectadas pelo HIV não gestantes, a prevalência de achados citológicos alterados foi maior 

no grupo de mulheres não gestantes infectadas pelo HIV (35,3%), depois nas gestantes 

infectadas pelo HIV (21,6%) e então pelas gestantes não infectadas (13,3%), estas diferenças 

tiveram significado (p=0,037). Nos resultados da captura híbrida, método de maior 

sensibilidade, a positividade para o HPV foi maior nas gestantes infectadas pelo HIV(62,7%) 

que nas mulheres não gestantes infectadas pelo HIV(52,9%) e nas gestantes não infectadas 

pelo HIV(17,8%) (p=0,000). Esses achados sugerem uma forte associação de infecção pelo 

HPV e HIV (Queiroz et al., 2004; Ng’andwe et al., 2007)e a gestação, dados que já vem 

sendo estudados há algum tempo. ( Leroy et al. 1999; Mbu et al. 2008) 

Em 1999, (Leroy et al. 1999) avaliaram em Kigali, Ruanda uma coorte que continha 

384 gestantes infectadas pelo HIV e encontrou citologia oncótica alterada em 24,3% destas 

gestantes, sendo 14,6% lesão intraepitelial (LIE) de baixo grau e 9,7% LIE de alto grau. Esta 

prevalência foi cinco vezes maior que a encontrada nas 381 gestantes HIV negativas que 

foram estudadas (p=0,0004) e associada a média de contagem de células CD4 menor(p=0,02). 

Este estudo também não encontrou outros fatores de risco associados a esta alta prevalência 

além da infecção pelo HIV e imunidade deprimida, assim como nosso estudo.  

Quando o diagnóstico de HPV é feito através do diagnóstico clínico de verrugas 

genitais a prevalência tende a ser menor. Na Europa, um estudo multicêntrico avaliou uma 

coorte de 1050 gestantes infectadas pelo HIV no período de 1999 a 2005, distribuídas entre o 

Oeste europeu e a Ucrânia.  Entre as gestantes foram referidas 8,6% de lesões verrucosas 

associadas ao HPV. As variáveis associadas a presença de IST foram mulheres solteiras, 

oriundas da Ucrânia, com parceiros usuários de drogas injetáveis e com contagem de células 

CD4< 200 céls/mm3 (Landes et al. 2007). Na África, em uma coorte de 2292 gestantes 

infectadas pelo HIV a prevalência de verrugas genitais foi de  8,5%. A presença de verrugas 

esteve associada a outras infecções como tricomoníase, mas não houve associação com 

fatores sócio-epidemiológicos e o estudo não avaliou CV e CD4.(Aboud et al. 2008) 

Em estudo realizado na Bahia por nosso grupo, em 2004, foram avaliados os tipos de 

HPV em 55 mulheres acompanhadas em serviços de referência em Patologia Cervical. Neste 

estudo, a positividade para o HPV através de PCR, em mulheres infectadas pelo HIV foi de 
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100%. Identificou-se que estas apresentavam um maior número de tipos virais que as 

pacientes não infectadas pelo HIV. Os tipos encontrados mais frequentes foram 16,52 e 56 em 

mulheres infectadas e 16,52 e 58 em mulheres não infectadas (Queiroz et al. 2004). 

Ainda temos questões com respostas indefinidas sobre o papel da gestação e da 

infecção pelo HIV na prevalência e persistência do HPV, sobre quais os tipos de HPV mais 

presentes nesta população co-infectada, sobre a importância da terapia antiretroviral na 

evolução para câncer do colo uterino em mulheres infectadas pelo HIV. Faz-se necessário 

uma melhor avaliação da infecção pelo HPV em gestantes e mulheres infectadas pelo HIV em 

nosso meio. 

No nosso estudo encontramos uma prevalência de 11,1% de Chlamydia trachomatis 

(CT), em concordância outros autores, que pesquisaram essa infecção em gestantes atendidas 

em maternidades de em seis cidades brasileiras e encontraram prevalência de 9,4%(Jalil et al. 

2008); em gestantes de pré-natal de Fortaleza, Ceará, de 11,0%(Martins et al. 2004); em 

gestantes adolescentes em Porto Alegre, Rio Grande do Sul encontraram 14,7%(Ramos et al. 

2002); e 9,8% em parturientes jovens atendidas em maternidades de diversas regiões do país  

(Pinto et al. 2011). Estes estudos utilizaram métodos de biologia molecular (captura híbrida 

ou PCR) para diagnóstico. Em trabalho realizado em Manaus, a prevalência em gestantes foi 

de 2,7%, utilizando imunocromatografia de material de endocérvice (Machado Filho et al. 

2010). 

Os fatores associados a presença de CT como idade menor que 20 anos, estar solteira, 

mais de 1 parceiro sexual no último ano e ser afro-descendente foram relatados nos trabalhos 

realizados no Brasil referidos acima e em outros países ( Fonck et al. 2000; Pereira et al. 

2009; Silveira et al. 2010), não encontramos nenhum desses fatores associado a infecção pela 

CT nas gestantes estudadas. Não tivemos nenhum caso positivo para CT em gestante com 

idade menor que 20 anos. Encontramos associação com presença de infecção por CT e carga 

viral maior que 1.000 cópias, resultado semelhante ao encontrado na literatura( Landes et al., 

2007; Aboud et al., 2008). Embora a prevalência no estudo realizado na África tenha sido de 

2,6% e na Europa de 1,0%, menor que encontrada em nosso estudo, são alguns resultados 

disponíveis em gestantes infectadas pelo HIV. Acreditamos que o fator determinante para alta 

prevalência de infecção por CT além da exposição sexual seja dificuldade de acesso ao 

serviço de saúde para diagnóstico e tratamento das infecções. Essas gestantes provavelmente 

não têm o acompanhamento adequado antes da gestação, não tinham relações sexuais 

protegidas e apresentavam algum comprometimento do sistema imunológico. 
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O diagnóstico da Chlamydia trachomatis pode ser difícil já que cerca de 70% das 

mulheres infectadas são assintomáticas(Miller et al. 2004), não levantando suspeita para esta 

investigação. Os métodos diagnósticos de maior sensibilidade são mais caros, captura híbrida 

e PCR. Os mais acessíveis economicamente são de difícil execução e menor sensibilidade 

(Menezes and Faúndes 2004). Nos países desenvolvidos, o screening em mulheres jovens já é 

recomendado oficialmente, principalmente na gestação (Majeroni and Ukkadam 2007; 

Workowski and Berman 2010). Em nosso trabalho utilizamos a captura híbrida, método de 

biologia molecular e acreditamos que a prevalência encontrada reflete a população em geral, 

não a prevalência esperada em pessoas vivendo com HIV/AIDS que é significativamente 

maior.  

No norte da Tanzânia, a prevalência em gestantes infectadas pelo HIV foi de 43,2% 

para Chlamydia trachomatis, através de anticorpos IgG identificados por ELISA. Essas 

infecções estavam significativamente mais presentes nesta população do que em gestantes não 

infectadas pelo HIV também estudadas(p<0,05) (Msuya et al. 2009). A alta prevalência pode 

ser explicada pelo método utilizado para diagnóstico, que identifica infecções prévias e atuais. 

O estudo analisa a importância do conhecimento da prevalência das IST nas gestantes como 

base para adoção de medidas preventivas e programação de políticas de saúde, refere a 

redução das taxas de prevalência de IST curáveis como Chlamydia trachomatis, sífilis e 

Trichomonas comparado com estudo realizado pelo grupo nesta população em 1999 (Msuya 

et al. 2002). 

Numa coorte acompanhada em Nairobi, Kenya onde 441 gestantes infectadas pelo 

HIV foram acompanhadas, a prevalência de Chlamydia trachomatis foi 4,0%, através de PCR 

(Marx et al. 2010). A idade mais jovem (p=0,02), educação primária apenas (p=0,03), história 

prévia de IST (p=0,05)  foi associada a presença de IST e uma tendência a associação em 

gestantes com maior número de parceiros (p=0,08). Este estudo avalia ainda que a presença 

de sinais e sintomas não está associada ao diagnóstico de infecção, o que limita a utilidade da 

abordagem sindrômica em gestantes, achado descrito em vários estudos e recomenda a 

investigação etiológica nesta população ( Simoes et al 1998; Fonck et al. 2000; Menezes and 

Faúndes 2004). 

Apesar do custo econômico de métodos de biologia molecular para investigação da 

Chlamydia trachomatis, diante da prevalência encontrada acreditamos ser mandatória a 

pesquisa em gestantes jovens e em todas as gestantes infectadas pelo HIV. O gasto com 

internações em UTI neonatal de recém nascidos prematuros e o custo social de internamento 

de gestantes com complicações como ruptura prematura de membranas, corioamnionite, 
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trabalho de parto prematuro é mais alto. O aumento de carga viral do HIV nas secreções 

genitais de mulheres co-infectadas traz o aumento na transmissão vertical do HIV apesar do 

uso de terapia antiretroviral. 

A melhor recomendação é a investigação anterior a gestação para prevenir doença 

inflamatória pélvica, dor pélvica crônica e gravidez ectópica(Stephens et al, 2011). Para 

mulheres vivendo com HIV/AIDS, o tratamento de infecção por Chlamydia trachomatis 

previne ainda a transmissão do HIV para seus parceiros, além de reduzir a susceptibilidade a 

outras IST(Johnson and Lewis 2008).  

Encontramos uma taxa de prevalência para infecção por Mycoplasma hominis de 

2,1%, por Ureaplasma urealyticum de 2,1%, e não foi identificada infecção por Neisseria 

gonorrhoeae. 

No Canadá, em uma coorte de 2047 gestantes acompanhadas em pré-natal de baixo 

risco, a prevalência encontrada na primeira visita pré-natal para Neisseria gonorrhoeae foi de 

0,0%, para Ureaplasma urealyticum-36,7% e para Mycoplasma hominis- 4,6%(Wenman et al. 

2002).Os diagnósticos foram feitos através de cultura. Em estudo realizado em Buenos Aires, 

Argentina, a pesquisa foi realizada em gestantes sintomáticas, trazendo uma prevalência de 

49,5% para Ureaplasma urealyticum, 14, 1% para Mycoplasma hominis, e 0,0% para 

Neisseria gonorrhoeae (Bartolomeo et al. 2001). Em concordância com os autores relatados, 

nosso estudo não encontrou infecção pela N. gonorrheae, o uso de meio de cultura Thayer-

Martin com baixa sensibilidade pode explicar esse achado (Dyck et al. 2001; Harryman et al. 

2012). Porém mesmo em estudos realizados com biologia molecular (PCR ou captura híbrida 

II) para pesquisa de Neisseria gonorrhoeae em gestantes encontraram uma prevalência 

relativamente baixa, como 1,3% em Fortaleza, Ceará (Martins et al. 2004), 1,5% em estudo 

realizado em seis cidades brasileiras(Jalil et al. 2008); 2,0% em Nairobi, Kenya (Marx et al, 

2010), 0,5% na Tanzânia (Msuya et al. 2009). 

A prevalência de infecção por NG tem variado de acordo com a população estudada e 

a faixa etária desta. Em Manaus, a prevalência de NG em mulheres atendidas em clínica de 

referência para IST foi de 7,1% mesmo utilizando cultura em Thayer-Martin(Benzaken et al. 

2010); utilizando-se PCR em mulheres atendidas em serviço de atenção primária em São 

Paulo, a prevalência de NG foi 1,9%(Luppi et al. 2011); em Porto Alegre, em mulheres 

atendidas em Hospital Universitário, encontrou-se 5,6% de prevalência utilizando-se 

PCR(Ramos et al. 2002). 

Em gestantes infectadas pelo HIV, não encontramos referência desta co-infecção em 

estudos brasileiros. Em outros países as prevalências também são variáveis dependendo do 
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método diagnóstico. Em estudo realizado na África, avaliando gestantes infectadas pelo HIV, 

utilizando o Gram e reação positiva para oxidase, os autores encontraram 1,7% de 

positividade para NG (Aboud et al. 2008); em outro estudo na Tanzânia, utilizando cultura 

e/ou Gram, encontrou-se 0,5% de NG em gestantes infectadas pelo HIV(Msuya et al. 2009). 

Em estudo europeu a taxa de prevalência foi de 0,1% porém não fica claro qual o método 

utilizado(Landes et al. 2007).  

É necessária acesso a metodologia mais sensível e específica como biologia molecular 

para Neisseria gonorrhoeae nas gestantes infectadas pelo HIV para adequado diagnóstico e 

tratamento. A co-infecção de NG e HIV aumenta a carga viral genital do HIV devido a 

aumento local de linfócitos T CD4 e citocinas pró-inflamatórias possibilitando aumento da 

transmissão sexual e vertical do HIV (Zhang et al. 2005). O tratamento da cervicite por NG 

durante a gestação pode ser feito com dose única de ceftriaxone e previne graves 

consequências(Ministério da Saúde 2006a). 

O diagnóstico de Mycoplasma hominis e Ureaplasma urealyticum em nosso estudo foi 

feito através de cultura em meio específico em 49 pacientes, sendo a prevalência encontrada 

foi muito baixa em comparação a literatura.Entretanto, muitos destes estudos têm sido 

realizados em pacientes sintomáticos ou com história de ruptura prematura de membranas, 

parto prematuro, abortamento ou infertilidade. A prevalência encontrada para MH e UU têm 

variado de 11,2% a 23,0% e 8,7% a 68,0% respectivamente ( Goldenberg et al. 2008; 

Kacerovský et al, 2009; Larsen and Hwang 2010). Como essas complicações associadas a 

presença de infecção por estes micro-organismos trazem impacto na transmissão vertical do 

HIV consideramos importante o diagnóstico destes. Acreditamos que será necessário 

aumentar o número de gestantes avaliadas para termos uma melhor avaliação destas co-

infecções em nosso meio, principalmente em pacientes assintomáticas.  

Encontramos uma prevalência de 9,5% para sífilis em nossas gestantes, mais alta do 

que a encontrada em estudos nacionais, 0,4% em Vitória, ES(Miranda et al. 2009); 0,8% em 

Mato Grosso do Sul(Figueiró-Filho et al. 2007); 0,9% em São Paulo(Gonçalves et al. 2010) e 

em Sergipe(Inagaki et al 2009); 1,0% em Manaus,AM(Machado Filho et al. 2010); 3,9% em 

Salvador,BA(dos Santos et al. 1995). Em estudos realizados em outros países, mesmo em 

gestantes infectadas pelo HIV, a prevalência encontrada foi menor,  2,0% na Europa(Landes 

et al. 2007); 3,0% em Nairobi, Kenya(Marx et al. 2010); 0,9% na Tanzânia(Msuya et al. 

2009); 1,2% em Zimbabwe(Kurewa et al. 2010). 

 A diferença encontrada pode ser explicada pelo aumento dos casos de sífilis na Bahia, 

que tem sido relatado em Boletim Epidemiológico(Ministério da Saúde 2010a) e pela alta 
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prevalência da sífilis em pessoas vivendo com HIV/AIDS que pode chegar até 64,3% (Gir et 

al. 1994; Rodrigues and Abath 2000; Osinde et al 2012). O método utilizado em nosso 

trabalho, o VDRL, é um método de screening, não treponêmico e possui alta sensibilidade, 

podendo justificar também a prevalência aumentada. Consideramos qualquer titulação do 

VDRL como resultado positivo, pois em pacientes infectados pelo HIV a sífilis pode ter um 

curso atípico e existir infecção ativa mesmo com títulos baixos (Ministério da Saúde 2006a). 

Entretanto, este método tem sido utilizado em diversos trabalhos com prevalência menor que 

a que encontramos como 2,7% em gestantes e puérperas no Espírito Santo(Lima and Viana 

2009) e mesmo em gestantes infectadas pelo HIV, 3,1% (Tornatore et al. 2012). 

Ainda avaliando a situação da sífilis, estudo realizado em Camarão, país africano que 

não recebe investimentos suficientes na área de saúde, a prevalência encontrada, em 

discordância com outros trabalhos, foi de 35,9% em gestantes infectadas pelo HIV e 10,6% 

em gestantes não infectadas pelo HIV.(Mbu et al. 2008) Esse achado é um sinalizador 

importante para planejamento de políticas de saúde urgentes. No Continente Europeu, na 

Suíça, país com grande controle e acompanhamento adequados da saúde da população, e na 

Espanha, devido aos grandes fluxos migratórios e ao aumento de consumo de drogas, a sífilis 

na gestação e a sífilis congênita voltaram a ressurgir e tem sido motivo de novas 

recomendações para rastreio.(Gamell et al. 2011; Meyer et al. 2012). 

Alguns estudos tem sido realizados para investigar a prevalência de sífilis entre as 

gestantes, o aumento de sífilis congênita descrito nos indicadores do Ministério da Saúde e 

nas pesquisa multicêntricas realizadas ( Ministério da Saúde. 2008b; Ministério da Saúde 

2010b; Saraceni and Miranda 2012) têm contribuído para a reformulação de políticas de 

saúde, inclusive com publicação de portarias ministeriais reformulando orientações para 

aplicação de penicilina benzatina em unidades de atenção básica e fluxograma para 

diagnóstico laboratorial. O acesso ao diagnóstico e tratamento da sífilis no período da 

gestação ainda são dificuldades encontradas pelas gestantes e relatadas em estudos realizados 

em várias regiões do país. (Szwarcwald et al. 2007; Miranda et al. 2009; Nascimento et al. 

2012). Nas gestantes infectadas pelo HIV, além do diagnóstico e tratamento precoce, 

acreditamos que o seguimento deve ser mais cuidadoso. 

 Ao avaliar as variáveis estudadas em nossa população, não encontramos associação 

com os diversos fatores considerados de vulnerabilidade para a presença de infecções 

sexualmente transmissíveis, como início de atividade sexual<= 14 anos (p= 0,235), número 

de parceiros sexuais > 10 (p= 0,507), uso de álcool (p= 0,228), uso de drogas ilícitas 

(p=0,734) , história prévia de IST (p=0,144), estas associações estiveram presentes em vários 
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estudos realizados em gestantes não infectadas pelo HIV ( Martins et al. 2004; Potter et al. 

2006; Miranda et al. 2009).  

Outras variáveis como faixa etária (p=0,149), baixa escolaridade (p=0,448), estado 

civil (p=0,732), cor da pele (p=0,730) e menor condição de renda (p=) também não 

apresentaram associação relevante com a presença de IST em nosso estudo, diferentemente de 

estudos que identificaram associação destas com a prevalência de IST na população geral de 

gestantes( (Fabbro et al. 2008;Lima and Viana 2009). 

Em estudo recente realizado em Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), em 

São Paulo, os fatores de risco comportamental para infecção pelo HIV não estavam 

associados a fatores de risco biológicos, considerados pelos autores como presença de 

infecções genitais. O estudo sugere que os riscos biológicos muitas vezes não diagnosticados 

estão mais associados a infecção para o HIV que os riscos comportamentais, assim como 

nosso estudo (Ribeiro Filho et al. 2011).  

Consideramos a possibilidade da infecção pelo HIV ser o maior fator de exposição 

para IST nessas gestantes. Os estudos que compararam grupos de gestantes infectadas e não 

infectadas pelo HIV identificaram essa associação específica fortemente.(Mbu et al. 2008; 

Msuya et al. 2009; Marx et al. 2010). 

O diagnóstico e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis (IST) na mulher 

tem importância para a preservação de sua saúde reprodutiva. As complicações causadas por 

estas infecções podem deixar sequelas permanentes com limitações para sua vida sexual, 

laborativa e para o planejamento de suas gestações. Muitos quadros de dor pélvica crônica, 

obstrução tubária, dispareunia são oriundos de IST não identificadas ou tratadas 

inadequadamente. 

Segundo (Codes et al. 2002), estudo feito na população feminina de um serviço de 

planejamento familiar, foi encontrada a presença de infecção por Chlamydia trachomatis em 

11,4%, Neisseria gonorrhoeae em 0,5%, sífilis em 2,0% e HIV em 3% das pacientes 

avaliadas. Não foi encontrada associação com sintomas ou sinais clínicos de IST ou 

comportamentos de alto risco de exposição.  O uso de preservativo foi fator protetor para 

presença de IST. Esse diagnóstico em um momento anterior a gestação possibilitou o 

tratamento precoce das IST e a acesso a informações sobre prevenção. 

Em um serviço de atenção primária, durante avaliação realizada com mulheres que 

procuravam o serviço ou foram convidadas em locais públicos da comunidade, (Luppi et al. 

2011) identificaram que a percepção do risco de exposição para adquirir uma IST está 

associada a presença desta, além de maior número de parceiros, uso de drogas ou álcool antes 
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de relação sexual, etnia indígena e idade menor que 20 anos. O uso de preservativo e residir 

com parceiro sexual foi fator relevante para menor presença de IST. A prevalência encontrada 

pelos autores foi 8,4% para Chlamydia trachomatis, 1,9% para Neisseria gonorrhoeae e 3,2% 

para Trichomonas vaginalis. Entre as 781 mulheres estudadas, 13% apresentaram pelo menos 

1 das infecções.  

Estes estudos demonstram que a presença da mulher em serviço de saúde, seja para 

planejamento familiar, para realização de prevenção de câncer de colo uterino ou investigação 

de queixa ginecológica deve ser uma oportunidade para se pesquisar presença de infecções 

sexualmente transmissíveis. Este também deve ser um momento para orientação sobre 

cuidados com seu corpo e medidas de prevenção de novas infecções. 

Em outras populações, como adolescentes com liberdade restrita em Casa de 

Acolhimento ao Menor, (Fialho et al. 2008) encontraram  2,4% de prevalência de hepatite B, 

6,4% de hepatite C, 1,1% HTLV , 3,4% de sífilis e 0,34% de HIV. O estudo destacou a 

extrema vulnerabilidade dessa população que referiu história familiar de violência e 

abandono, início precoce de vida sexual, uso irregular de condom e pouca informação a 

respeito de sua saúde e acesso a meios diagnósticos e tratamento. Apesar da prevalência para 

o HIV ser relativamente pequena comparando com estudos realizado com outras populações 

encarceradas,(Miranda et al 2001) encontraram em Vitória, uma prevalência de 4,9% para 

HIV, os autores consideraram um alto risco de novas infecções devido a associação com 

outras IST e manutenção da exposição. Essa realidade também está presente no cotidiano das 

gestantes acompanhadas em nosso serviço e precisa ser melhor abordada pela equipe 

multiprofissional como medida de prevenção. 

Em nossa população de gestantes infectadas pelo HIV, entre as pacientes que estavam 

em uso de terapia antiretroviral para tratamento, encontramos 33,3% em uso de efavirenz, 

droga ainda não recomendada para uso no 1º trimestre da gestação (Chersich et al. 2006). Este 

fato pode refletir o desconhecimento sobre a terapia utilizada, o não planejamento da gestação 

ou a não manifestação do desejo de gestar. Essas são mulheres que frequentavam o serviço de 

atenção especializada e tinham acesso a diversos profissionais de saúde. Este tema precisa ser 

pensado e discutido com a mulher antes que uma gestação não planejada aconteça e a equipe 

de saúde precisa estar capacitada para orienta-la sobre as medidas e planejamento 

necessários(Kanniappan et al 2008; Finocchario-Kessler et al. 2011; De La Cruz et al 2011). 

A associação entre carga viral>1000 cópias (p=0,027) e contagem de células 

CD4<500 céls/mm3(p=0,047) e a presença de IST encontrada em nosso estudo, foi 

encontrada por outros autores (Taha and Gray 2000; Landes et al. 2007; Vallone et al. 2012). 
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A contagem de linfócitos T CD4 menor que 500 células/mm3 vêm sendo utilizados como 

ponto de corte devido valores abaixo deste serem considerados já como comprometimento da 

resposta imunológica (Aidsinfo 2011). Encontramos 17,5% de gestantes com contagem de 

células CD4<200 céls/mm3,  que define caso de AIDS pelos critérios do CDC, esse é um 

forte indício desta dificuldade de acesso e acompanhamento inadequado.  

A alta prevalência de infecções potencialmente curáveis ou tratáveis, não associada a 

diagnóstico recente durante a gestação (p=0,865) nos faz compreender que essas mulheres 

provavelmente já tinham diagnóstico da infecção pelo HIV prévio e não tiveram as infecções 

sexualmente transmissíveis diagnosticadas e tratadas(Silveira et al. 2002). A prevenção 

secundária, com orientações sobre relações protegidas e existência de outras IST, deve ser 

contínua.  

Na população de mulheres infectadas pelo HIV, com aumento da vulnerabilidade para 

exposição a novas infecções sexualmente transmissíveis, o acesso a informação, ao condom e 

a meios para prover sua subsistência e de sua prole talvez possibilite uma mudança nesse 

cenário. O desejo de planejar um gestação, tratar co-morbidades que existam, reduzindo o 

risco de transmissão vertical e possibilitar um momento mais adequado para que ela aconteça 

tem sido preocupação destas mulheres. Esse realidade vem sendo discutida e estudada em 

diversos países(Kurth et al. 2011; Vogler et al 2011; Anderson 2012) e tem sido tema de 

debates com a equipe de assistência do ambulatório de pré-natal do CEDAP. 

Este estudo demonstrou as características das gestantes infectadas pelo HIV, a 

prevalência das infecções sexualmente transmissíveis nesta população, comparando com 

estudos realizados em outros estados do Brasil e em outros países. O número de pacientes e a 

realização do trabalho em apenas um centro de referência limitam a generalização do achado 

para toda a população de gestantes infectadas do país. Acreditamos necessária a realização de 

um estudo multicêntrico para conhecermos as especificidades destas gestantes. 

O estudo de corte transversal não é o mais indicado para avaliar fatores de risco, mas a 

descrição dos fatores presentes nesta população contribui para a compreensão da dinâmica 

destas infecções. É necessário que o rastreio de infecções sexualmente transmissíveis em 

gestantes infectadas pelo HIV seja feito sempre e precocemente. Essa recomendação é 

reforçada pela alta prevalência das infecções e a não associação as variáveis de exposição 

nestas gestantes encontrada em nosso trabalho e na literatura( Kreitchmann et al. 2004; Marx 

et al. 2010; Anderson 2012). Essa medida visa reduzir a transmissão vertical do HIV e de 

outras IST, além da morbi-mortalidade neonatal. Faz-se necessário o acompanhamento deste 
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grupo de gestantes, o desfecho das gestações e a transmissão vertical para seus recém 

nascidos para que se possa avaliar a associação de IST e a evolução dos casos estudados. 

Os dados levantados podem ser aplicados no planejamento da assistência às mulheres 

infectadas pelo HIV antes de engravidarem em qualquer serviço que as acompanhe. O acesso 

ao diagnóstico e tratamento das IST, o uso de terapia antiretroviral no momento adequado, a 

orientação quando a prevenção secundária são medidas de baixo custo e de grande impacto na 

(Msuya et al. 2009)saúde dessas mulheres e na redução da transmissão vertical do HIV e de 

outras IST. 

 A descoberta do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) como causa da Síndrome 

da Imunodeficiência Humana (AIDS) tem ensinado várias lições à humanidade especialmente 

na área da ciência. Entretanto, as pesquisas científicas e políticas de saúde adotadas não foram 

suficientes para impedir o crescimento da epidemia, as mortes decorrentes da infecção, o 

sofrimento causado pela discriminação, a violência contra as mulheres e o nascimento de 

crianças infectadas pela transmissão vertical do HIV (Brito et al 2000; Anderson 2012). Ainda 

são necessárias novas estratégias para mudar este cenário. 
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6 CONCLUSÕES: 

 

 A prevalência de infecções sexualmente transmissíveis em gestantes infectadas 

pelo HIV foi elevada (36,5%) em relação à prevalência encontrada na 

população geral. 

 Avaliando cada agente etiológico encontramos prevalência também elevada 

para alguns deles, Chlamydia trachomatis (11,1%), Sífilis (9,5%), HTLV 

(3,4%), hepatite B (3,2%), hepatite C (8,1%) e HPV (15,0%). 

 Não encontramos infecção pela Neisseria gonorrhoeae nesta população, 

provavelmente devido ao método diagnóstico utilizado. 

 Encontramos associação entre presença de infecções sexualmente 

transmissíveis e carga viral>1000 cópias (p=0,027) e contagem de células 

CD4<500 céls/mm3(p=0,047), sugerindo que estas gestantes podem ter uma 

maior dificuldade de acesso ao diagnóstico e acompanhamento adequado. 

 Não encontramos associação com nenhuma outra variável estudada, sugerindo 

que não existe característica sócio-demográfica, econômica e clínica que possa 

indicar maior risco. 

 Identificamos a necessidade de realizar um estudo com as mulheres infectadas 

pelo HIV em idade reprodutiva para conhecer a prevalência de IST e adotar as 

medidas preventivas necessárias precocemente. 

 Como demonstrado, as diferenças existentes em estudos realizados nos 

diversos estados do país indica a necessidade de estudo multicêntrico para 

conhecimento das especificidades desta população e o planejamento de 

políticas públicas baseado nestas características. 
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8 ANEXOS 

 

Anexo I 

Termo de Esclarecimento 

Você está sendo acompanhada no ambulatório de ginecologia e obstetrícia do CEDAP 

(Centro Estadual Especializado em Diagnóstico Assistência e Pesquisa), este centro oferece 

assistência na dimensão clínica e realiza pesquisas, cujos resultados dos estudos repercutem 

no avanço do conhecimento e da assistência, inclusive na qualidade do tratamento prestado na 

unidade. Você está sendo convidada a participar de um estudo com o nome: “Diagnóstico de 

Infecções Sexualmente Transmissíveis em Mulheres infectadas pelo HIV: Gestantes e Não 

Gestantes em Centro de Referência em Salvador, Bahia”. Os avanços na área da saúde 

ocorrem através de estudos como este, por isso sua participação é importante. O objetivo 

deste estudo é avaliar a presença de infecções que são adquiridas através da relação sexual, 

nas pacientes, gestantes e não gestantes, que fazem acompanhamento regular neste centro de 

saúde, o CEDAP. Serão realizados exames onde as coletas fazem parte da rotina. Você 

receberá o tratamento necessário caso seja identificado alguma infecção durante o trabalho. 

Não será feito nenhum procedimento que lhe traga problema de saúde. Este estudo tem 

compromisso com a confidencialidade das informações. Garantimos que seu nome não será 

conhecido porque desde o início do estudo você será conhecida por um número que lhe 

identificará. Caso você não aceite participar ou desista em algum momento do estudo sua 

decisão não trará nenhum problema para seu acompanhamento no CEDAP ou em qualquer 

outro serviço de saúde. Uma das cópias do termo de consentimento livre e esclarecido ficará 

com você. Em caso de dúvidas, você poderá consultar o comitê de ética em pesquisa da 

Secretaria de Saúde da Bahia (CEP-SESAB) que fica localizado na Rua Conselheiro Pedro 

Luís, n° 171, Cep: 41.950-610 - Rio Vermelho, telefone: 71-3116-5333. 

Este estudo será realizado por ginecologistas e enfermeiros que trabalham no CEDAP e terá 

como pesquisadora responsável, Dra. Ana Gabriela Álvares Travassos. 

Termo de consentimento livre após esclarecimento 

Eu, ________________________________________________, li e/ou ouvi o 

esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo. Eu entendi que sou livre para 

interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso 

não afetará meu tratamento. Sei que meu nome não será divulgado e que não terei despesas. 
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Eu concordo em participar do estudo. 

 

Salvador, _____/______/________ 

 

Assinatura do voluntário (ou responsável) _______________________________ 

 

Assinatura do pesquisador responsável_________________________________ 

 

 

Imagem Datiloscópica: 
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Anexo II 

Diagnóstico de Infecções Sexualmente Transmissíveis em Mulheres infectadas 

pelo HIV: Gestantes e Não Gestantes em Centro de Referência em Salvador, Bahia 

Questionário 

Data de preenchimento:____/____/____ 

1. Nome: _____________________________________________________ 

2. Data de Nascimento: ___/ ___/ _____ 

3. Nome da Mãe: _______________________________________________ 

4. Endereço: ___________________________________________________ 

5. CEP: _______-____ 

6. Telefone: ___________________ 

7. Celular: ____________________ 

8. Raça: (   )amarela  (   )branca  (   )indígena  (   )parda   (   )negra 

9. Estado Civil: (  )solteira  (  )convive  (  )casada  (  )viúva 

10. Escolaridade:  

a. (  )analfabeto/primário incompleto   

b. (  )primário completo/ginasial incompleto 

c. (  )ginasial completo/ colegial incompleto 

d. (  )colegial completo/superior incompleto 

e. (  )superior completo 

11. Uso de Álcool: (  )diariamente  (  )semanalmente (  )fim de semana  (  )não usa 

12. Tabagismo: (   )sim     (   )não     (   )abstêmia há ____anos 

13. Uso de drogas: (  )maconha (  )cocaína  (  )crack  (  )anfetaminas  (  )não usa 

14. Tempo de diagnóstico HIV:_____meses ______anos 

15. 1ª Menstruação: com _____anos 

16. 1ª Relação sexual: com _____anos 

17. Número de parceiros:_____ 

18. Parceiro fixo há quanto tempo: ____meses _____anos 

19. Idade da 1ª Gestação: com _____ anos 

20. Paridade: (em números) 

a. Gestações:_____                 

b. Partos:______               
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c. Abortos:______ 

21. Já teve alguma DST? (   )sim  (   )não 

22. Tratou? (  )sim (  )não 

23. Sinais e Sintomas: 

a. Corrimento Genital: (    )sim  (  )não 

b. Úlcera: (    )sim  (  )não 

c. Dor Pélvica: (    )sim  (  )não 

d. Febre: (    )sim  (  )não 

e. Prurido: (   )sim  (  )não 

f. Dispareunia: (    )sim  (  )não 

24. No caso de gestante: Idade Gestacional quando chegou ao Centro de 

Referência:____ semanas 

 

Critério de Classificação Econômica Brasil 

Posse de itens 

Produtos Quantidade de Itens 

 0 1 2 3 4 ou + 

Televisão em cores      

Rádio      

Aspirador de pó      

Banheiro      

Automóvel      

Empregada 

Mensalista 

     

Máquina de lavar      

Videocassete e/ou 

DVD 

     

Geladeira      
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Freezer (aparelho 

independente ou 

parte da geladeira 

duplex 

     

 

Grau de instrução do chefe de família 

 

Analfabeto/primário 

incompleto 

Analfabeto/ até 3ª serie fundamental  

Primário completo/Ginasial 

incompleto 

Até 4ª série fundamental  

Ginasial completo/Colegial 

incompleto 

Fundamental completo  

Colegial completo/Superior 

incompleto 

Médio completo  

Superior completo Superior completo  
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Anexo III 

 


