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INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO
A Iniciativa Hospital Amigo da Criança propõe a 
mobilização dos hospitais para a adoção de “Dez Passos
para o Sucesso do Aleitamento Materno”.
O Passo 4 recomenda que as mães seja ajudadas pela
equipe de saúde a iniciar a amamentação na sala de 
parto, enquanto mãe e recém-nascido estão alertas e 
interagindo. 
O contato pele a pele propicia a primeira sucção de forma 
espontânea na primeira hora de vida,o que contribui para
o aumento da duração do aleitamento materno e para a 
redução da mortalidade neonatal.



INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO

Critérios de avaliação do Passo 4 da IHAC (OMS/UNICEF, 1992) 

É esperado que amamentem na sala de parto:
pelo menos 80% das mães de parto normal
pelo menos 50% das mães de parto cesáreo



INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO
O aleitamento materno representa um risco adicional de 
transmissão vertical do HIV de 7% a 22% (Dunn, 1992), e 
em mães soropositivas é contra-indicado no Brasil.

A prevalência de soropositividade para o HIV encontrada em
2007 em gestantes no Estado do Rio de Janeiro foi de 
0,15%, a menor da Região Sudeste e inferior à prevalência
nacional (0,21%). (Boletim Epidemiológico da AIDS, 2007)



INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO
O pré-natal é o melhor momento para o rastreamento do 
HIV, a fim de que possam ser instituídas medidas oportunas
de prevenção da transmissão vertical (TV) (MS/ PHPN/2000)

A ausência de detecção da infecção pelo HIV na gestação
representa uma oportunidade perdida de prevenção da TV

O uso do teste rápido para a detecção de anticorpos anti-
HIV no momento da internação para o parto deveria ser uma
exceção.



INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO

O Ministério da Saúde recomenda que o profissional de 
saúde não deve proibir o aleitamento materno no caso da
mulher não ter sido testada ou do resultado do teste ainda
não estar disponível, pois a contra-indicação deve ser 
baseada em um diagnóstico de HIV reagente.
Não havendo este diagnóstico, o aleitamento materno
deve ser assegurado a todas as crianças. (MS, 2004)



ConhecerConhecer a a prevalênciaprevalência de de realizarealizaççãoão do do testeteste rráápidopido
antianti--HIV HIV emem HospitaisHospitais Amigos Amigos dada CrianCrianççaa (HAC) e (HAC) e 
emem hospitaishospitais nãonão credenciadoscredenciados ((ññHACHAC))

VerificarVerificar se a se a submissãosubmissão a a esteeste testeteste interfere interfere nana
amamentaamamentaççãoão nana primeiraprimeira horahora de de vidavida entre entre mãesmães
soronegativassoronegativas nestasnestas duasduas categoriascategorias de de hospitaishospitais. . 

OBJETIVOSOBJETIVOS



Estudo transversal realizado em amostra representativa
(n= 687) de mulheres soronegativas internadas nos
7 Hospitais Amigos da Criança e 8 hospitais não
credenciados com mais de mil partos / ano do SUS no 
Município do Rio de Janeiro.  

Coleta e análise de dados:
As entrevistas foram realizadas com as mães no 

alojamento conjunto dos hospitais, no 2º semestre de 
2009, por profissionais de saúde capacitadas na IHAC 
e supervisionadas por avaliadoras da IHAC.
Os dados foram analisados pelo SPSS 15. 

METODOLOGIAMETODOLOGIA



RESULTADOSRESULTADOS

PERFIL DAS MÃES:
Metade das mães (49,1%) trabalhava fora
47,6% cursara até o ensino fundamental completo
86,6% tinham companheiro

A grande maioria havia feito pré-natal (96,5%) e 
67,7% tiveram parto normal. 

Os Hospitais Amigos da Criança concentraram
50,8% das mães. 



RESULTADOSRESULTADOS
Tabela 1 – Realização de teste rápido anti-HIV em HAC e ñHAC no MRJ, 2009

Fizeram teste 
rápido anti-
HIV (%)

Não sabiam 
informar (%)

Não fizeram 
teste rápido 
anti-HIV (%)

HAC 48,1 23,5 28,4

ñHAC 63,3 21,6 14,8

Total 55,7 22,6 21,7



RESULTADOSRESULTADOS
Tabela 2 – Amamentação na 1ª hora de vida em HAC e ñHAC no MRJ, 2009

Parto Normal 
(%)

Parto Cesáreo 
(%)

Total 
(%)

HAC 76,9 41,1 65,9

ñHAC 40,4 18,3 32,8

Total 59,4 29,3 49,6



RESULTADOSRESULTADOS

Não fizeram 
teste rápido 

(%)

Não sabiam 
informar

(%)

Fizeram teste 
rápido anti-HIV 

(%)
HAC 68,7 73,2 60,7

ñHAC 50,0 38,4 27,0

Total 62,4 56,8 41,8

Tabela 3 – Amamentação na 1ª hora de vida segundo submissão ao teste 
rápido anti-HIV em HAC e ñHAC no MRJ, 2009



A proporção de mães submetidas ao teste rápido anti-HIV 
aumentou de 28,7% para 48,1% nos HAC entre 2006 e 2009.

A prevalência de amamentação na primeira hora de vida
entre as mães submetidas ao teste rápido anti-HIV nos HAC 
aumentou de 47,5% em 2006 para 60,7% em 2009 (de Oliveira et 
al, 2010).

Em 2009 a prevalência de amamentação na primeira hora
de vida entre as mulheres submetidas  ao teste rápido anti-HIV 
foi menor (60,7%) do que entre as mães que não testadas para 
o HIV no hospital (68,7%), sugerindo que a submissão a este 
teste ainda é um fator de risco para a amamentação ao 
nascimento. 

DISCUSSÃODISCUSSÃO



A transversalidade entre as políticas de 
prevenção e controle da transmissão da AIDS e 
de promoção, proteção e apoio à amamentação
precisa ser aprimorada no âmbito dos hospitais
não credenciados e também dos Hospitais
Amigos da Criança, em benefício da saúde e 
bem estar da mulher e da criança.

CONCLUSÕESCONCLUSÕES
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