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REBECA DELATORE SIMÕES

Este trabalho considerou a urgência do diagnóstico da infecção pelo HIV em situações especiais -
gestantes. Ressaltando a importância do acompanhamento pré-natal, do oferecimento de testagem 
sorológica para HIV e a urgência do diagnóstico como forma de reduzir a transmissão vertical do
HIV. O Centro de Laboratório Regional Instituto Adolfo Lutz Presidente Prudente V (CLR IAL PP
V) segue a Portaria SVS/MS Nº 151, de 14 de outubro de 2009, do Ministério da Saúde-MS, que 
estabelece etapas seqüenciadas e Fluxograma Mínimo para o diagnóstico, e determina a utilização
dos testes moleculares para amostras indeterminadas e ou positivas em gestantes. Este pode servir
como instrumento de referência aos Serviços de Saúde, na melhoria do aconselhamento pré teste
durante o pré-natal, possibilitando esclarecer a importância da adesão diante dos possíveis
resultados. Consolidando ainda a qualidade da oferta do diagnóstico para HIV, na realização de 
teste de triagem e testes confirmatórios, e ressaltando a confiabilidade na conclusão de diagnóstico
para facilitar o acesso da gestante ao diagnóstico do HIV e consequentemente minimizando o risco
da transmissão vertical. Este trabalho retrospectivo é de suma importância, uma vez que não há
estudos no Brasil relacionados a estes parâmetros, devido a data recente de implantação da Portaria
em questão. Neste trabalho pretende-se investigar e estabelecer a prevalência de testes sorológicos
indeterminados e positivos na triagem para HIV, realizados no CLR IAL PP-V, em situações 
especiais – gestantes, bem como sua adesão ou não ao seguimento do Fluxograma Mínimo para o
Diagnóstico Laboratorial da Infecção pelo HIV (Portaria SVS/MS N° 151, de 14 de outubro de 
2009), recomendada pelo Ministério da Saúde durante o pré-natal. Avaliar as atitudes, 
conhecimento e procedimentos dos serviços públicos atendidos no CLR IAL PP-V, sobre as 
recomendações do Ministério da Saúde para a profilaxia da transmissão vertical do vírus HIV. Será 
um trabalho retrospectivo, com análise estatística para elaboração do perfil epidemiológico do
fluxograma no rastreamento do HIV durante o pré-natal no período de janeiro de 2010 a dezembro 
de 2011. Será estabelecida a freqüência em que o algoritmo de testagem sorológica, que recomenda
o emprego seqüencial de testes de triagem e testes confirmatórios foram concluídos ou não, diante
de resultados indeterminados e positivos. Paralelamente aferir a conscientização e adesão destas
gestantes, atendidas no CLR IAL PP-V.Serão utilizados dados constante dos prontuários eletrônicos
do Sistema Integrado de Gestão Hospitalar - SIGH, do Estado de São Paulo e do Sistema de
Controle de Exames Laboratoriais – SISCEL, da Rede Nacional de Carga Viral do HIV.         

 


