Número de grávidas com HIV
aumenta quase 40% em dez anos
O número de grávidas com HIV no Brasil vem crescendo desde 2008, de
acordo com os últimos dados do Boletim Epidemiológico de HIV/Aids
divulgados pelo Ministério da Saúde. Em 2008, foram registradas 6,7 mil
gestantes com HIV, o que representava 2,1 casos para cada 1 mil nascidos
vivos. Em 2018, esse número passou para 8,6 mil, o equivalente a 2,9 casos a
cada 1 mil pessoas.
(Agência Brasil, 09/01/2020 – acesse no site de origem)
Enquanto o número de casos notificados de aids, que é a síndrome causada
por este vírus, cai entre a população em geral, desde 2014, em todo o Brasil,
o número de gestantes com HIV aumentou quase 37% nos últimos dez anos.
De acordo com o diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas
e Infecções Sexualmente Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância em
Saúde do Ministério da Saúde, Gerson Fernando Pereira, essa diferença se
deve ao aumento das notificações, mas também aos avanços no tratamento
da síndrome.
“A aids, no passado, tinha uma mortalidade alta. Hoje, a pessoa infectada tem
a mesma sobrevida de uma pessoa não infectada, desde que tome o
medicamento. Mulheres que tomam o medicamento podem ter crianças por
parto normal. Elas têm estímulo para engravidar.”
Hoje, em todo o país, todas as mulheres grávidas atendidas pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) devem, obrigatoriamente, fazer o teste de HIV. Os
casos positivos devem ser notificados no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (Sinan).

Mudanças no atendimento
Com a obrigatoriedade do teste, muitas mulheres só descobrem o HIV
quando engravidam. Foi assim com Aninha*, em 1992. “Não havia quase

nada para mulheres na época, não tinha uma política específica para nós.
Muito sobre o HIV era voltado para gays, mulheres trans, etc. As mulheres
que descobriam ficavam isoladas, poucas pessoas falavam que estavam
passando pela mesma situação.”
Quando engravidou, na década de 1990, Aninha passou por uma série de
dificuldades para ter o filho. “Foi bem difícil, porque tinha pouca informação,
eu não sabia se teria um bebê saudável.” Ela contou que recebeu do médico
que a acompanhava no pré-natal, uma carta com a indicação de que o parto
deveria ser feito por cesariana.
“Passei por algumas unidades hospitalares enquanto estava tendo
contrações. Quando eu entregava a carta, as pessoas diziam que não estava
ainda no momento de ter o bebê e me mandavam voltar para casa. Fui a
quatro lugares e recebi a mesma resposta. Percebi o preconceito”, disse.
Ela acabou tendo o filho de parto normal. Como tomava a medicaçãocontra a
Aids e fazia o devido acompanhamento, o filho não foi infectado pelo vírus
HIV.
Hoje, mais de 20 ano depois, o cenário está diferente e, ainda que seja
preciso melhorar, mais pessoas estão fazendo o teste de HIV e mais pessoas
estão recebendo o tratamento.
Natália*, por exemplo, é soropositiva e tem duas filhas, uma de 4 anos e
outra de 2 anos. “Eu já sabia do diagnóstico e já fazia tudo direitinho. Quando
tive minhas filhas, recebi leite, tudo pelo hospital”, disse.
Ela brinca que tem mestrado e doutorado em partos. “Eu tive duas
experiências. A mais velha foi por parto normal. A mais nova foi por
cesariana, porque a bolsa já havia estourado há algumas horas. Assim que
entrei no centro cirúrgico, tive que fazer cesárea, mas [dependendo apenas
do HIV] poderia ter sido normal também”.

Certificação
A prova de que o país avançou no atendimento às gestantes é a redução da
chamada transmissão vertical, quando o HIV é passado da mãe para o filho

na gestação, no parto ou durante a amamentação. A taxa caiu de 3,6 casos a
cada 100 mil habitantes, em 2008, para 1,9 mil casos, em 2018, o que
corresponde a uma queda de 47,2%.
Três municípios brasileiros receberam a Certificação de Eliminação da
Transmissão Vertical de HIV. No Paraná, Curitiba e Umuarama receberam a
certificação em 2017 e 2019, respectivamente, e, mais recentemente, São
Paulo. A capital paulista, com 12,1 milhões de habitantes, é a cidade com
maior população no mundo a receber tal título, segundo o Ministério da
Saúde.
No Rio de Janeiro, o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, vinculado à
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), é referência no
atendimento a gestantes com HIV. “Desde 2008 não nasce nenhum bebê com
HIV aqui. A maternidade é a melhor maternidade pública do Rio de Janeiro”,
ressaltou o diretor do hospital, Fernando Ferry.
Para Ferry, o aumento de notificações entre grávidas deve-se principalmente
à obrigatoriedade do exame. “Muita gente hoje vive com HIV e não sabe.
Com tratamentos mais eficazes e com menos efeitos colaterais, a geração
mais nova não tem medo da aids.”
Ele defende, no entanto, que a síndrome merece atenção e que é necessário
educar a população. “Existe um tabu de que é errado, que é feio, é pecado e,
por isso, não se discute sexualidade. Isso deveria ser ensinado nas escolas,
de forma técnica por professores preparados e capacitados”, disse.

Ações nacionais
Os dados do Ministério da Saúde mostram que há ainda grupos mais
vulneráveis que outros à síndrome. Em 2018, cerca de 56% dos casos de aids
foram registrados entre pessoas negras e, cerca de 60%, entre aqueles com
até o ensino médio completo.
“O Brasil tem uma epidemia concentrada de aids/HIV. O que quer dizer que
0,4% da população tem HIV”, diz Pereira, que ressalta que as populações
mais vulneráveis à infecção são homens que fazem sexo com homens,

mulheres trabalhadoras sexuais, pessoas transsexuais e usuários de drogas.
De acordo com Pereira, a estimativa é que 86% das pessoas infectadas
estejam diagnosticadas e 78% estejam em tratamento. A meta é elevar ambas
proporções para 90%.
O ministério trabalha também com distribuição gratuita e com campanhas
para incentivar o uso de preservativos nas relações sexuais, que são a
principal via de transmissão do vírus HIV.
A pasta pretende ainda zerar os casos de transmissão vertical e, para isso,
em parceria com estados e municípios, incentiva a formação de pessoal para
a realização adequada do pré-natal.
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