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HIV/AIDS 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 
Objetivos - Acompanhar a tendência temporal e espacial da doença, de 
infecções e comportamentos de risco, visando orientar as ações de 
prevenção e controle do HIV/Aids e, consequentemente, reduzir a morbi-
mortalidade associada à Aids.  
 
Notificação – Notifica se o caso confirmado de Aids, mediante o 
preenchimento da Ficha de Notificação/Investigação de Aids, adulto, 
disponível no Sinan, pelo médico ou outro profissional de saúde.  



HIV/AIDS 

MEDIDAS DE CONTROLE  

Prevenção da transmissão sexual  

Prevenção da transmissão sanguínea: 

Transfusão de sangue 

Injeções e instrumentos perfuro-cortantes 

EPI obrigatório 

Prevenção de Transmissão materno infantil 

Doação de sêmen e órgãos 
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Gestante/Parturiente HIV+ e Criança Exposta 
 
Modo de transmissão - A transmissão pode ocorrer durante a gestação, o 
parto e pela amamentação.  
 
Período de transmissibilidade - A maior parte dos casos de transmissão 
vertical do HIV (cerca de 65%) ocorre durante o trabalho de parto e no 
parto propriamente dito; os 35% restantes ocorrem intra-útero, 
principalmente nas últimas semanas de gestação, e pelo aleita-mento 
materno, que representa risco adicional de transmissão de 7 a 22%.  
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Diagnóstico  

 

Para a parturiente que não foi testada durante o pré-natal: testes 

rápidos no momento do parto. 

 

Para o bebê – avaliar o Diagnóstico sorológico da infecção pelo HIV.  



HIV/AIDS 

Tratamento 
 
Para o bebê - tratamento antirretroviral potente, com a associação de 
três ou mais drogas, por tempo indeterminado. 

 
Para a gestante-  Vale ressaltar que alguns medicamentos estão 
contraindicados em virtude do potencial teratogênico, como o Efavirenz e 
Hidroxiureia, contudo, os casos devem ser individualmente analisados. 
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Infecções por HIV nos outros grupos populacionais, a simples suspeita de 
exposição, tanto em gestantes, quanto em conceptos, deve ser notificada 
e investigada, em virtude dos benefícios do tratamento no prognóstico da 
criança. 
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Ações de educação em saúde 
 
Devem ter início nas ações de atenção ao pré-natal, quando se esclarece 
à gestante sobre os benefícios do diagnóstico precoce do HIV. Nesse 
sentido, os serviços de pré-natal e de saúde da mulher devem 
disponibilizar o acesso ao teste anti-HIV e promover ações de 
aconselhamento.Em relação ao recém-nato de mãe HIV positiva, é 
imprescindível a disponibilização da fórmula infantil, garantindo-se a 
substituição do leite materno. 


