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1. Introdução

A transmissão da mãe para o filho (TMPF) é a maior fonte de infecção do
HIV em crianças com menos de 15 anos. Nos países em que os produtos
de sangue são regularmente analisados e onde há seringas esterilizadas
em grandes quantidades, é virtualmente a única fonte de infecção em
crianças.

A epidemia do SIDA já dizimou vidas de quase 3 milhões de crianças e
outras 1 milhão estão a viver com o SIDA de momento. Em todo o mun-
do, uma em cada dez pessoas que foram infectadas eram criança. Em-
bora a África tenha só 10% da população, de momento, cerca de nove
de dez bébés infectados nasceram neste continente, principalmente por
causa da alta taxa de fertilidade associada a altas taxas de infecção. Por
exemplo, nos centros urbanos da África Austral, as taxas normais de
infecção do HIV entre as mulheres grávidas que fizeram testes anóni-
mos em crianças pré-natais são de 20-30 %. Taxas de 59% e mesmo
70% foram registadas em algumas partes do Zimbabwe e 45% no
Botswana.

Contudo, não se deve ser complacente em nenhum sitio. Os países Afri-
canos foram dos primeiros a serem infectados pelo HIV, por isso a epide-
mia no sub-continente está num estado avançado. Mas o vírus está agora
a espalhar-se rapidamente para outras regiões do mundo, e por toda a
parte a proporção de mulheres entre os infectados está a crescer. Em todo
o mundo, ha cerca de 12 milhões de mulheres na idade de conceber que
são seropositivas. O número de crianças contaminadas pelas mães está a
aumentar rapidamente em muitos sítios, particularmente na Índia e no
Sudoeste da Ásia.

Os efeitos da epidemia entre as crianças são sérios e alarmantes. O SIDA
ameaça inverter anos de progresso na sobrevivência da criança e já dupli-
cou a mortalidade infantil nos países mais afectados. No Zimbabwe, por
exemplo, a mortalidade infantil aumentou de 30 para 60 por cento em
1000 pessoas entre 1990 e 1996. As mortes entre crianças com 1 a 5
anos, o grupo de idades em que muitas crianças morrem de SIDA, au-
mentou rapidamente – de 8 a 20 por cento em cada 1000 pessoas – no
mesmo período.

Prevenção da Transmissão do HIV da
Mãe para o filho:

Opções estratégicas
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1.1 O risco da transmissão de mãe para o filho

O vírus pode ser transmitido durante a gravidez (principalmente na últi-
ma fase), durante o parto ou quando a criança for amamentada. Na
ausência de medidas de prevenção, o risco de um bebe contrair o vírus
através de uma mãe infectada é de 15% a 25% nos países em desen-
volvimento. A diferença é principalmente por causa da maneira de ama-
mentar: amamenta-se mais e por um período mais longo nos países em
desenvolvimento do que nos industrializados.

1.2 Estratégias de prevenção

Até recentemente, os países só tinham duas principais estratégias para limitar
o número de crianças infectadas pelo HIV.

� Prevenção primária da transmissão de mãe para o filho – tomando me-
didas para proteger mulheres na idade de concepção para que não
sejam infectadas com o HIV em primeiro lugar;

� A prestação de serviços de planeamento familiar e a interrupção da
gravidez, onde for legal, para permitir que as mulheres evitem partos
indesejáveis.

Estas são ainda as estratégias mais importantes na redução do HIV entre
crianças e actividades essenciais em todas as campanhas nacionais do SIDA.
Hoje, contudo, há uma terceira opção para as mulheres que são seropositivas
e queiram dar parto, que consiste num curso de medicamentos anti-
retrovirais para a mãe (e às vezes para a criança) e substituição de alimen-
tação para a criança. Um recente teste na Tailândia usando o medicamento
zidovudine demostrou que está estratégia é capaz de reduzir o risco de
TMPF em 10 por cento, quando se evita completamente amamentar. Os
regimes alternativos através de outros medicamentos anti-retrovirais, algu-
mas vezes em conjunção, estarão no mercado brevemente. Além disso,
neste momento decorrem testes para se descobrir o que acontece se as
mães amamentam as crianças em vez de substituírem o leite materno por
outros alimentos.

Introduzir a estratégia de medicamentos anti-retrovirais e a substituição de
aleitamento é, contudo, um processo complexo. Para beneficiarem da inter-
venção, as mães precisam de saber que são seropositivas e, consequentemente,
devem ter acesso à aconselhamento e testes voluntários. Os custos e benefí-
cios devem ser cuidadosamente analisados. Os que fazem as leis devem
decidir que tipo de programa é realizável e mais apropriado para os seus
países e se devem-se fazer testes a modelos de estratégias em projectos-
pilotos antes de introduzi-lo amplamente. Tal programa precisa de um com-
promisso para assegurar um funcionamento eficiente do sistema básico de
saúde, com alguns serviços essenciais como base para introduzir a estraté-
gia. Onde não há estas condições, há que tomar decisões de como melho-
rar as infra-estruturas da saúde, que tempo seria realista e o que mais é
preciso para criar as condições para uma segura e bem-sucedida introdu-
ção de medicamentos anti-retrovirais e alimentação substituta.
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O objectivo deste documento é de rever assuntos fundamentais para con-
sideração quando se adoptarem políticas e propor bons métodos para que
a estratégia seja propícia às condições locais. O documento é para todos
aqueles que tem um papel importante e um interesse nacional na adopção
de políticas respeitante à prevenção e cuidados do HIV.

1.3 O custo da inacção

O custo de não se fazer nada para reduzir a transmissão da mãe para o
filho dependerá muito da prevalência da infecção do HIV entre aqueles que
estão para ser pais. Em áreas em que 20% ou mais de mulheres grávidas
são seropositivas, o custo financeiro para cuidar dos doentes e das crianças
infectadas com o HIV que estão a morrer serão enormes e haverá perdas
significativas de benefícios por causa do compromisso em termos de tem-
po, energia, recursos gastos na redução da morbilidade da criança nas dé-
cadas recentes. Onde houver uma baixa percentagem de HIV, os cuidados
de saúde também serão relativamente muito baixos e a perda de recursos
já gastos na sobrevivência de crianças não será tão dramática. Contudo, os
custos para as famílias e comunidades não podem ser medidos só em ter-
mos financeiros e muitos casais terão a responsabilidade de velar pelos
seus bebes infectados, frequentemente enquanto também lutam para re-
solver os seus próprios problemas de saúde.

2. Assuntos importantes para tomada de decisão

Os seguintes assuntos precisam de ser considerados:

2.1 Aconselhamento e testes voluntários

Para que as mulheres beneficiem de medidas para reduzir a transmissão
da mãe para o filho, elas precisam de saber e aceitar o seu estado de
sero-positividade. Assim, o aconselhamento e serviços de testes volun-
tários devem ser amplamente disponíveis e aceitáveis. O ideal seria toda
a gente ter acesso a tais serviços visto que há vantagens claras em saber
qual é o estado serológico de cada um. As pessoas que tem o conheci-
mento de que estão infectadas com o HIV provavelmente serão mais
motivadas a cuidar melhor da saúde com mudanças no estilo de vida e
comportamento, e procurar obter tratamento médico mais cedo. Eles
podem tomar decisões com conhecimento de causa sobre as relações
sexuais, parto, alimentação da criança e tomar medidas para proteger
parceiros que não estejam infectados. As pessoas cujos resultados dos
testes são negativos podem ser aconselhadas em como se proteger e
como proteger os seus filhos. Além disso, o aconselhamento e testes
voluntários tem um papel importante em desafiar a negação da epide-
mia: ajuda as sociedades que só conhecem pessoas vivendo com o SIDA
a reconhecerem que há muitas outras pessoas vivendo com o HIV e que
não tem nenhum sinal visível. Contudo, deve-se realçar que a não ser
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que as pessoas tenham escolhas reais para acção depois de obterem os
seus resultados dos testes, não há necessidade de se fazer um teste.

Contudo, providenciar aconselhamento voluntário para toda a população não
se justificará necessariamente em áreas cuja taxa de infecção é baixa e onde os
recursos são escassos. E mesmo onde se justifique em termos de prevalência,
não será uma opção realista em algumas áreas porque as infra-estruturas da
saúde não são suficientemente fortes para apoiar os serviços. Isto porque alem
dos custos e requisitos práticos para a provisão de aconselhamento e testes
deve haver um sistema eficiente de transferência para outros serviços básicos
que as pessoas precisam quando receberem os resultados dos testes. Estes
incluem o planeamento familiar, prevenção e tratamento de doenças de trans-
missão sexual (DTS), serviços de saúde materno-infantil e cuidados de saúde
para pessoas infectadas, incluindo a prevenção e tratamento de infecções opor-
tunistas, aconselhamento e apoio psicológico.

Portanto, tomando em consideração as condições locais, os legisladores
devem decidir que tipo de serviços de testes são mais apropriados e reali-
záveis e que acção, se necessário, é precisa para melhorar o sistema de
saúde que apoiem tais serviços. Particularmente, devem-se tomar decisões
no que respeita à viabilidade de prestar serviços de aconselhamento e tes-
tes a toda a população (ATV compreensivo) ou direccionar os serviços às
mulheres ou casais que utilizam serviços de saúde reprodutiva nas áreas
em que a taxa do HIV é alta (direccionados ao ATV pré-natal); ou providen-
ciar aconselhamento e testes a todas mulheres que recebem serviços pré-
natais como parte de um programa para reduzir a transmissão do HIV de
mãe para o filho (ACT pré-natais de rotina).

2.2 Estigma e discriminação

As medidas para reduzir a transmissão do HIV de mãe para o filho, especial-
mente através do uso de medicamentos antiretroviarais e evitando o aleita-
mento, tornam quase impossível que as mulheres seropositivas mantenham
segredo às suas famílias e às pessoas na comunidade o facto de que estão
infectadas. Portanto, é essencial para segurança e aceitação das interven-
ções da transmissão de mãe para o filho que sejam tomadas medidas efec-
tivas para combater a rejeição de pessoas que vivem com SIDA. Nos lugares
em que as mulheres tem medo de discriminação, violência e talvez mesmo
assassínio se forem identificadas como pessoas infectadas, estarão relutan-
tes ou completamente impossibilitadas de beneficiar de oportunidades ofe-
recidas para proteger as suas crianças da infecção. Devia-se dar atenção
especial ao desenvolvimento de atitudes positivas, onde as pessoas não jul-
guem as outras no que respeita ao HIV/SIDA, entre o pessoal de saúde para
que atendam os seus clientes com empatia. Nas zonas onde a estigmatização
das pessoas vivendo com o HIV é um problema sério, seria aconselhável
introduzir a estratégia dos antiretroviarais para reduzir a transmissão de mãe
para o filho, inicialmente num programa piloto, para que os riscos possam
ser monitorados cuidadosamente e para que se estude a maneira de resolver
o problema de estigma.



9

ONUSIDA

Ainda é comum culpar-se as mulheres pelo alastramento das DTS, incluin-
do o HIV, apesar do facto de que frequentemente elas são infectadas pelo
marido e parceiro a quem elas são totalmente fieis. Para se desafiar este
preconceito universal, assim como para encorajar uma responsabilidade
comum na questão de procriação e decisões semelhantes, é uma boa ideia
providenciar aconselhamento e testes a parceiros das mulheres grávidas,
onde o processo seja praticável e desejado.

2.3 Sistemas de cuidados de saúde

Só se pode estabelecer um programa de aconselhamento e testes vo-
luntários, medicamentos anti-retrovirais e substituição do aleitamento
materno onde haja um funcionamento eficiente do sistema de saúde
com alguns serviços essenciais. Os serviços para a mãe e a criança, in-
cluindo o amplamente disponível e aceitável pré-natal, partos e serviços
pós-natal são essenciais. E serviços de aconselhamento, serviços de pla-
neamento familiar e cuidados médicos para mulheres com HIV e os seus
filhos deviam também fazer parte dos serviços de saúde básicos. Estes
serviços precisam de ser cuidadosamente preparados para a integração
do novo programa. Em particular, as seguintes medidas são necessárias
para assegurar:

a) acesso fácil para clientes que usam os serviços. Para isso, deve haver
uma avaliação do ambiente físico das clinicas e talvez um reajuste das
actividades;

b) Continuidade de cuidados e fluxo de informação entre as várias unida-
des envolvidas na atenção aos clientes seropositivos;

c) Supervisão técnica dos serviços para melhorar a qualidade;

d) Oportunidades para os clientes expressarem as suas necessidades e os
seus pontos de vista.

Onde os serviços básicos estejam a operar eficientemente, o custo para
providenciar o aconselhamento e testes, medicamentos antiretrovirais e
substituição do aleitamento materno é provavelmente bem distribuído
no sistema de saúde e relativamente mais fácil de absorver. Contudo, em
zonas onde as infra-estruturas de saúde precisam de melhorar considera-
velmente e talvez tenham que se reconstruir para apoiar o novo progra-
ma, o custo adicional será mais significativo. Visto que a expansão e o
melhoramento do sistema de saúde beneficia a toda a sociedade, é im-
portante que o programa de transmissão de mãe para o filho não tenha
uma proporção alarmante dos custos de responsabilidade. Se qualquer
provisão de medicamentos antiretroviarais e aleitamento%äorem sustentá-
veis a longo termo, o peso financeiro deve ser distribuído de uma manei-
ra equitativa em todos os serviços de saúde.

2.4 Substituição de alimentação

A questão da substituição de alimentação é complexa. A promoção do alei-
tamento materno como a melhor possível nutrição para bébés tem sido a
parte primordial da saúde da criança e estratégias de sobrevivência nas duas
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décadas passadas e teve um papel muito importante na redução da morta-
lidade infantil em muitos países. O aleitamento materno continua sendo a
melhor opção para a maior parte das crianças. Ao fazer provisões para a
substituição de alimentos como parte da estratégia para reduzir a transmis-
são do HIV de mãe para o filho, os legisladores precisam de tomar em con-
sideração os riscos de por de parte o aleitamento em geral e relaxar os
controlos vitais na promoção da formula infantil pela industria. Devem tam-
bém fazer uma avaliação solida de quão seguro é recomendar a substituição
de alimentação na sua forma local. Por exemplo, é fácil adquirir a formula
infantil; o fornecimento da formula está assegurada por um período longo;
as pessoas tem acesso à água potável e combustível para ferve-lá; elas são
suficientemente educadas e informadas para lidar com o problema de subs-
tituição de alimentação correctamente? Se utilizada incorrectamente – mis-
turada com sujo, agua não fervida ou diluída mais do que necessário- subs-
tituições de aleitamento materno podem causar infecção, malnutrição e
morte. Onde os riscos associados à substituição de alimentos não estão cla-
ros, é necessário fazer-se pesquisa para estabelecer os factos e as estratégias
devem ser examinadas em projectos pilotos. O facto de que a redução dos
efeitos de fertilidade no aleitamento serão inactivo faz com que a disponibi-
lidade dos serviços de planeamento familiar como parte dos cuidados pós
parto sejam uma necessidade.

3. Projectos Pilotos

Será uma boa ideia introduzir em muitas áreas aconselhamento volun-
tário pré-natal e testes, assim como o uso do medicamento antiretroviral
e substituição de alimentos de uma maneira limitada, inicialmente em
programas pilotos. Assim pode-se aprender melhor como implementar
o novo serviço antes de o introduzir mais amplamente. Uma cuidadosa
monitoria e avaliação de tal serviço são essenciais e devem ser planea-
das desde o princípio. Os programas pilotos são importantes especial-
mente nas zonas onde a estigmatização das pessoas vivendo com o
HIV/SIDA é comum, e onde há incerteza sobre a segurança da substitui-
ção de alimentos ou a aceitação do aconselhamento voluntário e tes-
tes. Os lugares para o projecto piloto devem ser escolhidos na base de
que já existem bons serviços de saúde básicos (como descritos acima) a
operar na área. Só se os projectos forem bem sucedidos nestas condi-
ções cuidadosamente escolhidos serão feitos mais testes em ambientes
mais difíceis.

A integração de serviços é um requisito essencial: medidas para preve-
nir a transmissão do HIV da mãe para o filho fazem parte de um progra-
ma mais amplo para fazer frente ao problema do HIV/SIDA num país.
Estas medidas devem ser ligadas a outros aspectos do programa, tais
como prevenção de infecção, cuidados para as pessoas infectadas e
apoio aos órfãos.

1 Para uma discussão exaustiva
desta questão vide: HIV and infant feeding:

guidelines for decision-makers UNAIDS/98.3
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4. Os benefícios amplos do pacote de
intervenções

Providenciar aconselhamento e testes voluntários, assim como medicamen-
tos antiretrovirais e substituição de alimentos para se reduzir a infecção da
mãe para os filhos é muito benéfico e esta medida vai além dos benefícios
directos da saúde e sobrevivência dos filhos. Todas as mulheres grávidas,
mães e crianças beneficiarão da provisão extensa e melhor qualidade de
cuidados de saúde, especialmente a saúde da mãe e da criança, pré-natal,
partos e serviços pós-natal. Assim a população beneficiará do fortaleci-
mento geral das estruturas de saúde, assim como de uma maior compre-
ensão e aceitação da epidemia do HIV/SIDA e os que estão afectados bene-
ficiarão do aconselhamento e testes, e medidas para combater a
estigmatização. A decisão de introduzir um pacote de intervenções primei-
ramente pode ser uma força para mudança social, providenciado a oportu-
nidade e o estímulo necessários para resolver os problemas de longa dura-
ção como serviços inapropriados e atitudes opressivas.

5. Questões de ética

Um principio guião por trás da introdução de qualquer medida para reduzir
a transmissão da mãe para o filho é que a mulher grávida tem o direito
absoluto de escolher, na base de informações completas, se quer ou não
beneficiar da intervenção. Coerção não é justificada em qualquer circuns-
tância, mesmo que pareça ser para os melhores interesses da mulher ou do
seu filho, pois a sua escolha deve ser sempre aceite e respeitada.

As pessoas questionam a introdução de programas com os medicamentos
antiretrovirais para a prevenção da transmissão da mãe para o filho nos
países em que os antiretrovirais não estão disponíveis para o tratamento de
pessoas seropositivas de uma maneira extensiva por causa das implicações
éticas. A pergunta que se coloca é a seguinte: Se o acesso de uma mãe aos
medicamentos antiretrovirais for limitado ao período de gravidez e do par-
to, isto significa que se esta a tratar a mãe só por causa do bébé?

De facto, a pergunta é baseada numa percepção errónea, pois o medica-
mento antiretroviral usado para o propósito de prevenção da transmissão
do HIV da mãe para o filho não é um tratamento mas uma “vacina” para o
filho. Uma analogia útil é a vacina contra a Rubéola dada à mulheres para
proteger os seus bébés dos maus efeitos da infecção materna. Não há
objecções éticas quanto à vacina contra a Rubéola apesar do facto de que
pode ser vista como tratando a mãe por causa do bébé.

O facto de que o antiretroviral pode servir a dois objectivos diferentes –
como vacina para os bébés contra a transmissão do HIV/SIDA de mãe para
o filho e como tratamento para indivíduos vivendo com o HIV- é, claro,
muito significante. Mas a questão do tratamento com antiretrovirais para
pessoas infectadas deve ser considerada separadamente da questão de
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medicamento antiretroviral para a prevenção da transmissão de mãe para o
filho. Há necessidade de debates e decisões políticas fora do horizonte da
legislação sobre a transmissão de mãe para o filho. Contudo, é um ponto
de princípio quando se adoptar uma estratégia sobre o uso do medicamen-
to antiretroviral e substituição de alimentação que as mulheres seropositivas
devem ser asseguradas dos melhores cuidados possíveis nos seus países.
Em alguns países, o medicamento antiretroviral durante a gravidez, en-
quanto aumenta as chances de poder parir um bébé não infectado não
afecta negativamente a saúde de uma mulher seropositiva. O único risco
possível é anemia. Mas qualquer pessoa tomando antiretroviral para HIV
deve passar por um teste anémico e deve ser tratado se necessário. As
vezes a preocupação que se tem é do facto de que a estratégia talvez enco-
raje o desenvolvimento da resistência do medicamento para o HIV. Contu-
do, o risco de resistência é mínimo com pouco tempo de utilização do
medicamento. Outra preocupação é a ideia de que introduzir esta estraté-
gia para a prevenção da transmissão da mãe para o filho pode agravar o
problema de crianças órfãs, aumentando a sobrecarga de cuidados nas
famílias e na sociedade. Muita gente acredita que crianças nascidos de mães
a viver com o HIV não sobrevivem por muito tempo para se tornarem pais.
Mas isto é um conceito errado. Na ausência de medidas preventivas para as
mulheres a viverem  com o HIV, cerca de 65% das crianças nascidas delas
não serão infectadas mas enfrentam o problema de serem órfãs; das
infectadas, (35%), muitos sobrevirão mais tempo do que as suas mães.
Com a estratégia de prevenção, a percentagem das crianças não infectadas
enfrentado a orfandade aumentará para quase 90% mas, paralelamente
haverá uma redução significativa – duas a três vezes-no número de crianças
infectadas. Assim, com ou sem a intervenção, a maior parte dos bébés
nascidos de mães vivendo com o HIV estarão expostas ao risco de enfrentar
a orfandade. Portanto, a intervenção não afecta de uma maneira significa-
tiva a necessidade das sociedades fazerem provisões para as crianças órfãs.
Contudo, do ponto de vista de planeamento de cuidados e atribuição re-
cursos, é importante reconhecer que com medidas para reduzir a transmis-
são da mãe para o filho, muito poucas crianças órfãs serão infectadas com
HIV e a precisarem de cuidados médicos e apoio, muitos dos quais a longo
termo. Deve-se notar também que melhorar os cuidados pré-natais e diag-
nosticar a infecção do HIV para permitir acesso a cuidados pode prolongar
a vida das mães. As mulheres vivendo com HIV também podem viver mais
tempo se não tiverem que fazer frente a crianças doentes. Assim, as suas
crianças terão o cuidado das mães e evitarão a miséria e vulnerabilidade de
orfandade por um período mais longo.

6. Disponibilidade e custo-eficácia da estratégia

A questão de recursos para os medicamentos antiretrovirais e a substitui-
ção de alimentação dependerá muito na condição da infra-estrutura da
saúde no país ou distrito e de quão necessário é fortalecer ou expandir os
serviços antes que a estratégia seja introduzida.
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O medicamento antiretroviral para as mães que estão infectadas com o HIV e
a substituição de alimentos para as suas crianças podem ser obtidos na maior
parte dos países e distritos onde já existem sistemas de saúde a funcionarem
bem. Por exemplo, países que pudessem negociar o preço do medicamento
no valor de 50 dólares americanos por mulher e a formula infantil de 50
dólares americanos para seis meses, teriam que gastar 130 dólares america-
nos por cada mulher infectada pelo vírus de HIV, incluindo os custos de
aconselhamento e outras despesas. Nos países com a taxa de natalidade de
40 por 1000 e 15% de HIV entre as mulheres grávidas, supondo que todas as
mulheres que sabem sobre o seu estado (estimadas em 10%) aceitem a inter-
venção, o custo per capita dos insumos específicos (isto é, medicamento e
substituição de alimentos) seria de 8 cêntimos do dólar. Os regimes mais cur-
tos de antiretroviarais que estão a ser testados de momento (PETRA e
nevirapina, no Uganda) podem ser mais baratos do que os que são recomen-
dados neste momento por um mês, o ZDV. Estes cálculos não tem em consi-
deração as poupanças para as despesas médicas e outras para cuidar das
crianças infectadas pelo HIV, que em alguns países podem ser muito baixas
mas substanciais noutros. De facto, a poupança talvez compense mais pelos
custos da intervenção. Os mesmos cálculos também não tomam em conside-
ração os benefícios amplos da intervenção para a população em geral que,
como foi demostrado, é muitas vezes considerável.

O aconselhamento voluntário e testes também tem de ser tomados em con-
sideração. Se os custos deste serviço tem de ser pagos pelos programas de
prevenção da transmissão da mãe para o filho, a eficácia dos custos da
estratégia dependerão da taxa de HIV na zona: quanto mais baixa for a taxa
mais custará identificar cada mãe grávida infectada pelo vírus de HIV. Vários
modelos demonstram que a eficácia dos custos é estável onde a taxa de HIV
é de 5-10% e mais, mas onde a taxa é inferior a esta, a eficácia dos custos
de intervenção é reduzida visto que a taxa de HIV diminui. Em tais situações,
direccionado os testes as mulheres gravidas ou aquelas que planeiam ter
bebes em grupos específicos de populações conduzira a custos efectivos
maiores.

2 Custo per capita= custo por mulher x
taxa de natalidade x taxa de prevalência de HIV x

propoção de mulheres que conhecem a sua condição:
US$ 130 x 0.04x 0.15x 0.1

= US$ 0.08 per capita.
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Onde a taxa é alta, o custo de programas de aconselhamento voluntário e
testes, medicamento antiretroviral e substituição de alimentos compara-se
com o custo de intervenções para outros problemas de saúde. Estima-se,
por exemplo, que quando a taxa é superior a 5% esta estratégia custa
cerca de 35 dólares americanos por Incapacidade Ajustada da Vida do Ano
(DALY) comparado com 20-40 dólares por DALY para vacinação de pólio e
difteria, e 200-40 dólares por DALY para a prevenção da cegueira.

Definição
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A Incapacidade Ajustada da Vida do Ano (DALY) é o numero de
anos de vida ganho através de certas intervenções, descontadas
ligeiramente por cada ano sucessivo por causa do facto de que a
qualidade da vida diminui com o andar do tempo e o risco de morrer
de qualquer outra doença aumenta. Assim, o primeiro ano de vida
ganho como consequência da intervenção conta como um ano
inteiro, enquanto que cada ano sucessivo conta um pouco menos
cada vez que os anos vão passando. A maior eficácia dos DALY é
que reflectem tanto a qualidade de vida como a possibilidade de
sobrevivência e permitem uma comparação fácil entre tipos

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

diferentes de intervenções.
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7. A árvore da decisão

As circunstâncias locais terão uma influência maior nas decisões sobre a adop-
ção de aconselhamento e testes voluntários, medicamento antiretroviral e
substituição de alimentação. A seguinte “árvore de decisão” é sugerida como
maneira de ajudar os que estão envolvidos na tomada de decisões nacionais
e locais sobre: a) os níveis apropriados de provisão e b) o melhor modelo de
operação de estratégia.

Os factores influentes:

� A prevalência de casos de HIV no país ou comunidade determinará os
custos da inacção e custo-eficácia relativa das diferentes estratégias de
análise de sangue

� Atitudes com respeito ao HIV no país ou comunidade determinarão o
risco de discriminação contra as mulheres que estejam infectadas pelo
HIV, assim como a probabilidade do infrigimento aos seus direitos e a
aceitação da intervenção

� Os riscos associados com a substituição da alimentação determinarão
se a intervenção pode ou não ser introduzida numa grande escala ime-
diatamente ou se serão necessários projectos pilotos inicialmente para
que se aprenda como introduzir uma substituição de alimentação mais
segura

� O estado do actual sistema de saúde e Serviços de Saúde Materno-
Infantil (incluindo o planeamento familiar) determinará os esforços e
recursos necessários para os fortalecer suficientemente para apoiar o
programa novo

� A maturidade da epidemia e o nível de apoio social que se desenvolveu
para a enfrentar determinará quão grande será a sobrecarga imposta
nos programas de transmissão da mãe para o filho por causa da maior
procura dos cuidados de saúde e aconselhamento

� Os benefícios maiores para a sociedade terão de ser considerados quan-
do se considerem os custos e benefícios da intervenção

� Quando as decisões forem tomadas, o financiamento existente para as
intervenções contra a transmissão da mãe para o filho e os serviços
associados devem ser consideradas

Estes factores variarão consideravelmente em lugares diferentes. A ta-
bela seguinte propõe um processo para a tomada de decisões para aju-
dar aos legisladores que tencionem considerar a adopção da estratégia
dos medicamentos antiretroviurais e a substituição de alimentação que
convenha à sua situação e que reflicta a taxa local do HIV, recursos dis-
poníveis, sistema de saúde e possíveis riscos associados à substituição
de alimentação.
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Definições

1. O sistema de saúde atinge o seu objectivo
Acesso a serviços adequados de saúde materno Infantil, incluindo pré-natal, partos, pós-natal e serviços de planeamento familiar,
assim como a continuação de assistência medica e psicológica da mulher e do filho.

2. ARV de curta duração
Regimes como os utilizados nos estudos da Tailândia e da Costa do Marfim
300 mg ZDV duas vezes por dia a partir de 36 semanas
300 mg ZDV de 3 em 3 horas durante o parto

(Nota: brevemente haverá alternativas ao regime da Tailândia para um ARV de curta duração)

3. ARV longo
Outros regimes incluem ACTG 076 e os que usam uma combinação de medicamentos antiretrovirais e antiretrovirais para o recém
nascido e a mãe.

4. As que sabem que estão infectadas pelo HIV
As mulheres que aparecem para cuidados pré-natais depois de terem sido diagnosticadas com o HIV fora dos serviços de saúde
materno.

5. VCT pré-natal alvos
Aconselhamento e testes concedidos a mulheres e a seus parceiros nas comunidades (rede geográfica ou social) onde a prevalência
do HIV é alta.

6. ATV pré-natal rotineiro
Aconselhamento e testes voluntários concedidos a todas as mulheres que participam nos serviços pré-natais e que se descubra
que estão infectadas

7. Introdução Piloto do ATV e ARV/RF
Introdução da estratégia completa em lugares escolhidos e monitorização cuidadosa e avaliação dos processos e seus impactos,
com atenção especial para a substituição de alimentos

8. Preparar o sistema de saúde
Onde o sistema de saúde não tem os requisitos para uma introdução bem sucedida da estratégia, é necessária uma preparação
cuidadosa para o aconselhamento e testes voluntários, serviços de saúde para a mãe e o filho, e serviços médicos e de apoio às
mulheres seropositivas e aos seus filhos.

Tabela 1: Combinação de serviços apropriados para as diferentes circunstancias.
Sistema de saúde local Prevalência local do HIV

<5%                                                   >5%

Constrangimento mínimo de Rotina ATV pré-natal Pré- natal de votina ATV
Recursos de (por exemplo nos Longo ARV/RF Longo ARV/RF
países industrializados)

Recurso constrangido Sistema local de saúde local satisfaz HIV Conhecidos +/ ATV pré-natal de rotina
as exigências e/ou ATV pré-natal
+ dirigida
Riscos baixos associados a RF e ATV ARV/RF curto ARV/RF curto

Recurso constrangido Sistema local de saúde local não satisfaz HIV Conhecidos +/ Introdução piloto do ATV
as exigências ATV a pre-natal pré-natal de rotina +ARV/RF
Riscos desconhecidos dirigido baixa (ARV/RF a serem
associados com RF ARV/RF baixos oferecidos também

a mulheres que sejam
Infectadas pelo HIV+
Mulheres)
Preparar o sistema de saúde

(Glossário: VCT Aconselhamente e Testes Voluntários; ARV=Medicamento Antiretroviral; RF=Substituição de Alimentos)
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Lista de documentos sobre a transmissão da
mãe para o filho disponível através do Centro
de Informação do ONUSIDA ou através de web
site (www. unaids.org):

Informação Ggeral

Actualização Técnica da ONUSIDA sobre a Transmissão do HIV da Mãe para
o filho (Outubro 1998)

Prevenção da Transmissão do HIV da Mãe para o filho: Planeamento Para o
Programa de Implementação. Relatório de uma Reunião, Genebra, 23-24
de Marco de 1998

Prevenção da Transmissão do HIV da Mãe para o filho: Opções Estratégicas
(Maio 1999)

SIDA 5 anos desde o ICPD: Questões a emergir e desafios para mulheres,
jovens e crianças (1998)

Aconselhamento e Testes de HIV:

Aconselhamento e Testes voluntários de HIV para mulheres grávidas em países
com alta prevalência de HIV: Guião para os Provedores de Serviços (Maio1999)

A Importância de análises simples/rápidas em testes de HIV. Recomenda-
ções da OMS/ONUSIDA (Relatório Epidemiológico 1998, 73, 321-328)

Tratamentos com antiretrovirais

Recomendações da OMS/ONUSIDA na utilização segura e efectiva do me-
dicamento ZDV a curto período para a prevenção da transmissão do HIV da
mãe para o filho (Relatório Epidemiológico 1998, 73, 313-320)

O uso do medicamento antiretroviral para reduzir a transmissão do HIV da
mãe para o filho (módulo 6). Nove módulos guiões sobre o tratamento
antiretroviral (ONUSIDA/98.7)

HIV e alimentação Infantil

HIV e alimento infantil: Revisão da transmissão do HIV através de aleita-
mento (ONUSIDA /98.5)

HIV e alimentação Infantil: Directrizes para os Legisladores (ONUSIDA /98.3)

HIV e alimentação Infantil: Um guião para administradores e supervisores
de cuidados de saúde (ONUSIDA 98/4)

Consulta Técnica OMS/ONUSIDA/UNICEF sobre a Implementação de Orien-
tações sobre HIV e Alimentação das Crianças. Relatório de um Encontro em
Genebra de 20-22 Abril de 1998.
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HIV e alimentação infantil: um documento de política da ONUSIDA/UNICEF/
OMS (Maio 1997)

Planeamento, Implementação e Monitorização &
Avaliação

Transmissão Vertical do HIV- Um guião de Análise Rápida (1998)

Monitorização e Avaliação Local da Prevenção Integrada da Transmissão
de Mãe para o filho em Países de baixa renda (1999)

Prevenção da Transmissão de Mãe para o filho
na Ásia

Thaineua. Et al. Da pesquisa à Prática: Utilização do Medicamento
zidovudine para a para Prevenção da Transmissão do HIV de Mãe para o
filho no contexto dos cuidados de saúde rotineiros no norte da Tailândia
(South East Asian Journal of Tropical Medecine and Public Health, 1998)

Transmissão de Mãe para o filho na América Latina

A Prevenção da Transmissão Vertical do HIV. Relatório de um Workshop,
Buenos Aires 29-31 de Julho de 1998.

Prevenção da Transmissão de Mãe para o filho em
África

O Projecto de Prevenção da Transmissão do HIV de Mãe para o filho do
Zimbabwe: Uma Análise situcional.



Notas:



O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV/SIDA (ONUSIDA) é o principal embaixador da acção mundial
contra o HIV/SIDA. Ele reúne numa só as actividades de sete organizações das Nações Unidas em luta contra a
epidemia: o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-

mento (PNUD), o Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP), o Programa das Nações Unidas de Combate
Internacional às Drogas (PNUCID), a organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO),
a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Banco Mundial.

A ONUSIDA mobiliza as acções contra a epidemia dos seus sete organismos co-patrocinadores, ao mesmo

tempo que alia iniciativas especiais a estes esforços. O seu objectivo é dirigir e apoiar o alargamento da acção
internacional contra o HIV em todas as frentes - médica, social, económica, cultural, política, da saúde pública
e dos direitos humanos. A ONUSIDA trabalha com um largo leque de parceiros – governos e ONG, empresas,

especialistas e não-especialistas – com vista ao intercâmbio de conhecimentos, competências e boas práticas
à escala mundial.
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