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RESUMO

A Transmissão vertical do HIV é a contaminação fetal a partir da mãe soropositiva com carga viral elevada e que não teve a oportunidade de 
receber a quimioprofilaxia para a prevenção da Transmissão vertical do HIV, proposta pelo Protocolo PACTG 076, com uso da terapia por 
antirretroviral durante a gestação e parto. Objetiva-se em conhecer os desafios encontrados pelo Serviço de Atendimento Especializado (SAE), 
ambulatório integrado ao SUS/Prefeitura de Juiz de Fora, destinado ao acompanhamento do portador do vírus HIV e do paciente com AIDS, no 
acompanhamento das grávidas soropositivas. Realizou-se uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo descritiva e documental realizada no 
Serviço de Atendimento Especializado, no período de março a maio de 2016. A partir das entrevistas realizadas com os profissionais do SAE, os 
discursos foram organizados, analisados e classificados em três categorias temáticas: conhecimento do protocolo PACTG 076, dificuldades 
encontradas para sua manutenção e investigação dos casos de transmissão vertical de HIV em Juiz de Fora.  A pesquisa foi aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, CAAE 56282016.1.0000.5133. No 
ano de 2015, foram cadastradas 26 mulheres no período gravídico puerperal. Percebeu-se que 19,23% (n=5) estavam na faixa etária entre 21 a 25 
anos e 30,76% (n=8) na faixa etária entre 31 a 35 anos. Na faixa etária entre 21 a 25 anos, cerca de 60,00% (n=3) estavam no primeiro trimestre 
de gestação, porém, cerca de  40,00% (n=2) foram notificadas depois do parto, e em 25,00% (n=2)  estavam sem tratamento prévio. E na faixa 
etária entre 31 a 35 anos, cerca de 75,00% (n=6) estavam no primeiro trimestre de gestação, sendo que em 12,50% (n=1) o período da notificação 
foi realizado após o parto, o que reduz as chances de sucesso da quimioprofilaxia da TV HIV apenas na hora do parto. As demais notificações 
87,50% (n=2) já estavam em tratamento no SAE, com o uso de antirretroviral. As entrevistas foram transcritas e organizadas em três categorias, a 
partir dos objetivos propostos: a aplicabilidade do Protocolo com a oferta do antirretroviral fornecido pelo SAE ás gestantes, durante o pré-natal, 
o parto e ao recém-nato; as dificuldades encontradas pelos profissionais da SAE, para a manutenção do Protocolo de ações de prevenção e como 
se dá a investigação da transmissão vertical do HIV, no município de Juiz de Fora/MG. Ter o conhecimento do Protocolo PCTG 076 é aplicar na 
prática ações confiáveis, a partir de evidências científicas sólidas, de profilaxia da transmissão vertical do HIV em gestantes, minimizando os riscos 
de transmissão do HIV para o feto/Recém-nascido. Pôr em prática as ações do referido protocolo é garantir a redução do contágio vertical do HIV. 
Durante a entrevista realizada com os profissionais do SAE, foi perguntado acerca do conhecimento e aplicabilidade do Protocolo PACTG 076. No 
SAE em Juiz de Fora, o tratamento da gestante é iniciado na décima quarta semana, com o uso dos antirretrovirais Zidovudina, Lamivudina, 
Lopinavir e Ritonavir. Quanto à investigação dos casos de transmissão vertical de HIV em Juiz de Fora pelos profissionais entrevistados, destaca-se 
a inexistência de um comitê de investigação, o que fragiliza o monitoramento da transmissão vertical do HIV. Concluiu-se que os maiores desafios 
para a prevenção desse tipo de transmissão envolvem a falta de planejamento familiar, questões sociais e, sobretudo, a ausência de um comitê 
local que atue na investigação da transmissão vertical.
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