
Transmissão

A transmissão vertical do HIV, sem profilaxia antirretroviral, é 
estimada entre 15% e 45%. A transmissão pode ser:

Durante a gestação
Por via transplacentária, corresponde entre 25% e 40% dos ca-
sos de AIDS perinatal. A transmissão é mais frequente nas fases 
tardias da gestação e os RN são assintomáticos. Os RN infec-
tados intrauterinos podem apresentar a reação em cadeia da 
polimerase (PCR) positiva nas primeiras 48 h de vida. 

Intraparto
Transmissão por transfusão sanguínea materno-fetal ou por 
contato com secreções ou sangue materno. Representa em tor-
no de 60% a 75% dos casos de AIDS perinatal. Os testes de de-
tecção do HIV se tornam positivos 1 semana após o nascimento.

Adquirida pós-natal
Geralmente, a aquisição é pelo leite materno.

Terapia TerapiaDescrição
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AIDS 
Perinatal

Algoritmo de abordagem ao RN
de mãe com HIV (+)

Controles

•  Hemograma e transaminases prévios à terapia com zidovudina
•  Testes virológicos s/n: reação em cadeia da polimerase 

:: Testes (+)  nas primeiras 48 h, se infecção intrauterina  
::  Teste (+) na forma adquirida entre 14 dias e 30 dias pós-natal

Assistência ao nascimento
• Seguir as normas de 
precauções universais 

de contato com sangue e 
secreções

• Proteção com aventais, óculos
• Evitar qualquer trauma no RN

Banho precoce no RN 
Administração de Vit K

 após banho

RN de mãe HIV (+) com ou sem tratamento pré-natal

Profilaxia com Zidovudina nas primeiras 8 h de vida 
Período de terapia: 6 semanas

RN termo
2 mg/kg/dose, VO, 
de 6/6 h. Pode ser 

dada IV, s/n

RNPT de 30 a 34 
semanas

1,5 mg/kg/dose de 
12/12 h por 14 dias, 
e após, 1,5 a 2 mg/
kg/dose de 8/8 h

RNPT < 29 
semanas

1,5 mg/kg/dose de 
12/12 h por 28 dias, 
e após 1,5 a 2 mg/
kg/dose de 8/8 h

Assistência pós-natal
• Cuidados de precaução de 

contato com sangue
 e secreções

• Sem necessidade de 
isolamento

• RN pode ficar com a mãe
na maternidade ativa (técnica 

de alojamento conjunto)
• Manipular com luvas se 

houver risco de contaminação 
• Aleitamento materno 

contraindicado

Estratégias de redução da transmissão de AIDS

Existem três formas de diminuir a transmissão perinatal do ví-
rus do HIV:

• Profilaxia antirretroviral na gestação
•  Cesárea antes do trabalho de parto e antes da ruptura  

de membranas
• Evitar o aleitamento materno

A administração de Zidovudina na gestação, durante o intra-
parto e a administração oral para o RN logo após o nascimento 
diminuíram a transmissão de 30% para 1%.


