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RESUMO

Objetivo: conhecer a prevalência da infecção pelo HIV e pelo Treponema pallidum em parturientes atendidas em uma 
maternidade de referência do SUS. Método: estudo transversal, descritivo com dados coletados do cartão pré-natal 
e dos prontuários de 480 parturientes envolvidas no estudo. Para o diagnóstico de sífilis e de infecção pelo HIV foi 
considerado a realização de 2 testes na gravidez e um no parto. Resultados: as prevalências de infecção pelo HIV e de 
sífilis na amostra estudada foram de 0,4% e 1,9% respectivamente; houve predomínio da faixa etária de 20 a 29 anos 
nas mulheres com VDRL reagente no parto.  A maioria das parturientes frequentou o pré-natal; destas, 48,5% iniciou 
no primeiro trimestre; 67,6% com o primeiro teste de HIV e 76,3% com o primeiro VDRL e entre as que tiveram 6 ou 
mais consultas a cobertura do segundo teste foi 37,6%  para VDRL e 12,4% para HIV. Ressalte-se que 107 (23,7%) e 
146 (32,4%) parturientes respectivamente, só tiveram a oportunidade de fazer o VDRL e a sorologia para HIV no mo-
mento do parto. Conclusão: a prevalência de HIV e sífilis em parturientes é elevada e está na dependência da qualidade 
da assistência pré-natal.

DESCRITORES: Prevalência de HIV e sífilis, pré-natal. 

INTRODUÇÃO

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida-
-AIDS no Brasil, apesar de inicialmente concentrada 
em populações vulneráveis, apresenta incidência 
crescente entre as mulheres devido a transmissão 
heterossexual. A relação do número de casos de AIDS 
homem/mulher vem diminuindo ao longo dos anos1. 

O crescimento da epidemia da AIDS no Brasil afetou 
de maneira especial as mulheres e trouxe como novo 
desafio a ser enfrentado o controle da transmissão 
vertical do vírus da imunodeficiência humana-HIV2.

Segundo dados do Ministério da Saúde (MS), 
no período de 1980 a junho de 2011, o maior número 
de casos de AIDS está concentrado na região Sudeste 
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com 56,4%; enquanto na região Norte se apresenta 
com apenas 4,7%. O Pará registrou o maior número 
absoluto de casos (12.532)3. 
A transmissão vertical (TV) do HIV ocorre na maioria 
dos casos durante a gestação, trabalho de parto, e no 
parto propriamente dito ou na amamentação, sendo 
que cerca de 35% dessa transmissão ocorre durante a 
gestação, 65% no peri-parto e há um risco acrescido 
de transmissão através da amamentação entre 7% e 
22% por mamada4.

No Pará, do primeiro caso notificado de AIDS em 
1985 até 2009 foram registrados 3225 casos em mulheres 
(34,2%) e 342 (3,6%) em crianças5. Desde o primeiro caso 
notificado de HIV em Marabá-PA, em 1996, até 2010 tem-
-se o registro de 118 casos, sendo apenas um em criança.

A sífilis é uma doença de relevância epidemio-
lógica e sua TV pode ser controlada com sucesso por 
meio da aplicabilidade das políticas de saúde na assis-
tência direta junto à rede do Sistema Único de Saúde 
(SUS), como por exemplo, testes diagnósticos sensíveis, 
tratamento efetivo e de baixo custo. No entanto, con-
tinua como sério problema de saúde pública no Brasil. 
Conforme o protocolo para a prevenção da TV de HIV 
e sífilis do MS, o VDRL (Venereal Disease Research 
Laboratory) deve ser realizado como rotina no primeiro 
trimestre da gestação, preferencialmente, na primeira 
consulta do pré-natal, no início do terceiro trimestre e 
no momento do parto4.

A baixa cobertura do segundo teste de sífilis no 
pré-natal sugere que as recomendações do MS não estão 
sendo seguidas rotineiramente sendo este imprescindível 
para o controle adequado da TV da sífilis no pré-natal8

.

No Brasil, no ano de 2010, foram notificados 
10.084 casos de sífilis em gestantes e destes 1.412 (14,0 
%) na região Norte.

No Pará foram notificados 2.118 casos de sífilis 
em gestantes, no período de 2006 a 2009. Os casos de 
sífilis congênita em menores de um ano de idade no 
Pará, no período de 2000 a 2009 foram 2.216 casos com 
uma taxa de detecção no período de 1,31/1.000 nascidos 
vivos em 2008. 

No município de Marabá-PA entre 2008 e 2010 
foram registrados 170 casos de sífilis em gestantes. Nesse 
mesmo período foram notificados 74 casos de sífilis con-
gênita com uma taxa de detecção em 2009 de 5,88/1.000 
nascidos vivos, valor acima da média nacional de 1,7 e da 
média para a região Norte de 2,16.

A oferta da assistência pré-natal adequada a toda 

gestante é uma das medidas mais relevantes para o controle 
da sífilis congênita2.

Nesse contexto, a falha na detecção precoce da 
infecção pelo HIV e/ou do Treponema pallidum, durante 
o pré-natal, representa uma oportunidade perdida de inter-
venção na gestante infectada, contribuindo para o aumento 
da incidência da AIDS pediátrica e da sífilis congênita.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi verificar a prevalên-
cia da infecção pelo HIV e pelo Treponema pallidum em 
parturientes atendidas em uma maternidade de referência 
do SUS no período de 28 de novembro de 2011 a 31 de 
janeiro de 2012 na cidade de Marabá-PA.

MÉTODO

Estudo seccional, descritivo, aprovado pelo Co-
mitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem 
Magalhães Barata da Universidade do Estado do Pará, sob 
o protocolo CAAE: 0057.0.321.000- 11. Foi realizado na 
maternidade do Hospital Materno Infantil do município 
de Marabá-PA, a qual é referência para as regiões Sul e 
Sudeste do estado na Atenção à Saúde da Mulher, no período 
de novembro de 2011 a janeiro de 2012.

A amostra calculada para estimar a proporção de 
infecção pelo HIV e sífilis foi de aproximadamente 480 
parturientes (α=5%; IC= 95%). A prevalência considerada 
para a infecção pelo HIV e para a sífilis foi, respectivamen-
te, 0,41% e 1,6% (BRASIL, 2006). A média de partos nos 
três primeiros meses de 2011 foi de 400 partos.

Foram incluídas todas as parturientes, na faixa 
etária de 13 a 49 anos, atendidas na maternidade no período 
do estudo que concordaram em participar da pesquisa. As 
menores de 18 anos de idade tiveram sua participação au-
torizada por seus pais ou responsáveis. Foram selecionadas 
as parturientes que estavam em leitos de número ímpar, até 
o período estimado para conclusão da pesquisa.

Foram utilizadas como variáveis de  desfecho 
parturientes portadoras de HIV e sífilis e como variáveis 
intervenientes as sociodemográficas (faixa etária, esco-
laridade, raça/cor, procedência) e o pré-natal (número de 
consultas no pré-natal; teste HIV; teste VDRL).

Estimou-se como cobertura do primeiro teste de 
HIV e sífilis na gestação a proporção de gestantes com 
resultado do primeiro teste de HIV e sífilis preenchido no 
cartão da gestante. Analogamente, a cobertura de dois testes 
de HIV e sífilis foi estimada pela proporção de mulheres 
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que tinham o resultado dos testes de HIV e sífilis preenchi-
dos no cartão de pré-natal. A cobertura do teste de HIV e 
sífilis no parto com a proporção de gestantes que realizaram 
o teste de sífilis no momento do parto, independentemente 
da realização ou não do teste na gestação. 

Os resultados do segundo teste de HIV e sífilis, 
realizados no pré-natal ou no momento do parto, foram 
relacionados com os resultados do primeiro teste de sífilis 
e HIV realizados no pré-natal.

A taxa de prevalência de HIV e sífilis foi estimada 
entre as parturientes que realizaram o teste HIV e VDRL 
na hora do parto.

Foram consideradas adolescentes as parturientes 
que estavam na faixa etária de 13 a 19 anos de idade9.

A coleta de dados foi efetuada dos prontuários; do 
cartão do pré-natal (dados do pré-natal) e diretamente das 
parturientes no período da internação para o parto mediante 
a aplicação do protocolo de monitoramento das informa-
ções do Ministério da Saúde relacionadas aos testes de HIV 
e de sífilis na gestação e no parto. Os campos referentes à 
coleta de dados do cartão pré-natal ficaram em branco na 
ausência deste na maternidade.

Para análise dos dados foi utilizado o teste c2 de 
independência, considerando um nível de significância de 
0,05 (5%) como diferença estatisticamente significativa. 

O Software SPSS 17.0 (Statistical Package for the 
Social Sciences) foi utilizado para a elaboração do banco 
de dados e realização do teste c2. 

RESULTADOS 

TABELA I: Estimativa das taxas de prevalência do HIV e da 
sífilis entre parturientes em uma maternidade de referência no 
município de Marabá-PA, no período de novembro de 2011 a 
janeiro de 2012.

Exames Total de 
parturientes

Resultados 
positivos

Prevalência 
no 

HMI

HIV              472 2 0,4
1,9VDRL 477 9

Fonte: Protocolo de pesquisa

TABELA II: Distribuição das características demográficas das 
parturientes segundo VDRL reagente e positividade do HIV no mo-
mento do parto em uma maternidade de referência do SUS na cidade 
de Marabá-PA no período de novembro de 2011 a janeiro de 2012

Características
VDRL 

reagente %
HIV 

positivo %

Faixa etária 9 100.0 2 100.0

13-19 anos 1 11.1 0 0.0
20-24 anos 3 33.3 1 50.0
25-29 anos 3 33.3 0 0.0
30-34 anos 1 11.1 0 0.0
35-39 anos 1 11.1 1 50.0
Escolaridade 9 100 2 100.0

Elementar incomp. 1 11.1 0 0.0
Fund. Incomp. 3 33.3 1 50.0
Médio incomp. 3 33.3 1 50.0
Sup. Incomp. 1 11.1 0 0.0
Superior compl. 1 11.1 0 0.0
Raça/cor 9 100.0 2 100.0

Negra 4 44.4 1 50.0
Parda 3 33.3 1 50.0
Branca 2 22.2 0 0.0

Munic. de resid. 9 100.0 2 100.0

Marabá 6 66.7 2 100.0
Parauapebas   1 11.1 0 0.0
Itupiranga                                                                         1 11.1 0 0.0
Nova Ipixuna 1 11.1 0 0.0

Fonte: Protocolo de pesquisa

TABELA III: Distribuição das características do pré-natal das 
parturientes de uma maternidade de referência do SUS na cidade 
de Marabá-PA no período de novembro de 2011 a janeiro de 2012

Características do Pré-natal N %

Faixa etária 477 100.0

13 a 19 137 28.7

20 a 24 158 33.1

25 a 29 111 23.3

30 a 34 50 10.5

35 a 39 16 3.4

40 a 49 5 1.0

Município realização 477 100.0

Marabá 377 79.0

Outros municípios 93 19.5

Não registrado 7 1.5

Raça/Cor 477 100.0

Parda 209 43.8
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Negra 154 32.3
Branca 106 22.3
Amarela 4 0.8
Indígena 4 0.8
Inicio do pré-natal* 447 100.0

Primeiro trimestre 217 48.5
Segundo trimestre 202 45.2
Terceiro trimestre 28 6.3
Sorologia HIV*1 451 100.0

Nenhuma 146 32.4
Uma 305 67.6
Duas*2 45 14.7
VDRL*1 451 100.0

Nenhum 107 23.7
Um 344 76.3
Dois*3 113 32.8
Três*4 7 6.2
Número de consultas *1 451 100.0

1 a 5 241 53.4
6 e mais 210 46.6
Média 5.3

Fonte: Protocolo de pesquisa
* 2 não tinham cartão; 24 não trouxeram o cartão e 4 sem registro do 

inicio do pré-natal
*1 2 não tinham cartão; 24 não trouxeram o cartão.
*2 proporção em relação a primeira sorologia (45/305)
*3 proporção em relação a primeira sorologia (113/344)

*4 proporção em relação a segunda sorologia (7/113)

TABELA IV: Cobertura dos testes de HIV e VDRL por número 
de consultas pré-natal das parturientes atendidas em uma mater-
nidade de referência no município de Marabá-PA, no período de 
novembro de 2011 a janeiro de 2012

Testes
sorológicos

Número de consultas

1 a 5 6+ TOTAL

N (%) N (%) N (%)

HIV 241 (100.0) 210 (100.0) 451 (100.0)

Nenhum               109 (45.2) 37 (17.6) 146 (32.4)

Um teste 113 (46.9) 147 (70.0) 260 (57.6)

 Dois testes 19 (7.9) 26 (12.4) 45 (10.0)

VDRL 241 (100.0) 210 (100.0) 451 (100.0)

Nenhum               85 (35.3) 22 (10.5) 107 (23.7)

Um teste 122 (50.6) 109 (51.9) 231 (51.2)

Dois testes 34 (14.1) 79 (37.6) 113 (25.1)

Fonte: Protocolo de pesquisa

TABELA V: Comparação dos resultados do VDRL e da soro-
logia para HIV realizados no momento do parto e o primeiro 
teste realizado no pré-natal, nas parturientes atendidas em uma 
maternidade de referência no município de Marabá-PA, no pe-
ríodo de novembro de 2011 a janeiro de 2012

Sorologia
pré-natal

Sorologia no parto

Positivo Negativo
Não 

realizado Total

N (%) N (%) N (%) N (%)
HIV
Teste 1 2 (0.4) 443 (98.4) 6 (1.3) 451
Positivo 0 0 0 0
Negativo 1 (0.3) 300 (98.4) 4(1.3) 305
Não realizado 1 (0.7) 143 (97.9) 2 (1.4) 146
VDRL
Teste 1 451
Positivo 6 (85.7) 1 (14.3) 0 (0.0) 7
Negativo 2 (0.6) 333 (98.8) 2 (0.6) 337
Não realizado 1(0.9) 105 (98.2) 1(0.9) 107

Fonte: Protocolo de pesquisa

TABELA VI: Associação entre variáveis demográficas  maternas 
e dados do pré-natal com a infecção pelo HIV e positividade ao 
teste VDRL, em parturientes atendidas em uma maternidade de 
referência no município de Marabá-PA, no período de novembro 
de 2011 a janeiro de 2012

Variáveis p-valor 
para HIV

p-valor para 
VDRL

Variáveis demográficas   
Faixa etária 0,013 0,009
Escolaridade 0,037 0,023
Raça 0,920 0,540
Município de resid. 0,999 0,932
Variáveis aux. estudo
Fez pré-natal 0,021  0,032
Nº de consultas 0,021  0,014
Inicio do pré-natal 0,011  0,017

Fonte: Protocolo de pesquisa

DISCUSSÃO

A taxa de prevalência estimada para o HIV (Tabela 
1) nas parturientes atendidas no HMI em Marabá-PA foi 
de 0,4%, semelhante à média nacional nos anos de 2004 
e 20062 e ao estudo realizado no Estado de Sergipe10. Este 
achado foi inferior aos achados em gestantes acompa-
nhadas no Programa Estadual de Proteção à Gestante de 
Mato Grosso do Sul (2,28%)11; ao realizado na Fundação 
de Medicina Tropical do Amazonas (0,6%)12; do levanta-
mento soroepidemiológico realizado em 1.380 parturientes 
atendidas em uma maternidade pública em Vitoria (ES) de 
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0,6%13 e ao achado de 0,7% em Hospital de Referência 
Materno Infantil do Estado do Pará.14

A prevalência estimada para a sífilis, de 1,9% 
(Tabela 1), foi cerca de 4,75 vezes maior que a infecção 
pelo HIV, achado superior às taxas nacionais nos anos 
de 2004 de 1,6% (4 vezes superior a infecção pelo HIV 
nesse ano) e de 2006 de 1,1% 2,3,4,  à prevalência de sífilis 
no parto na Região Norte em 2006 que foi de 1,5%8, aos 
resultados do estudo realizado em parturientes atendidas 
nas maternidades públicas de Vitória-ES de 0,4% 13 e à 
prevalência estimada no estudo de Machado Filho12 de 1%.

 Em estudo realizado no estado de Mato Grosso do 
Sul a prevalência encontrada foi de 26,91%11 e o resultado 
do estudo conduzido por Sanz et al14 detectou uma taxa de 
prevalência para sífilis de 3,8%.

As parturientes com VDRL reagente no momento 
do parto pertencem predominantemente as faixas etárias 
de 20 a 24 anos (33,3%) e de 25 a 29 anos (33,3%), pos-
suem como escolaridade o ensino fundamental incompleto 
(33,3%) e o ensino médio incompleto (33,3%), são em 
sua maioria da raça/cor negra (44,4%), seguida da parda 
(33,3%) e residentes no município de Marabá (66,7%) (Ta-
bela 2). A faixa etária das parturientes com sífilis é similar 
à encontrada no estudo de prevalência da infecção por HIV 
em parturientes de maternidades vinculadas ao SUS10. 

As duas parturientes com resultado do teste rápido 
reagente para o HIV no momento do parto pertencem a 
faixa de 20 a 24 anos (50%) e de 35 a 39 anos (50%) com 
ensino fundamental incompleto (50%) e com ensino médio 
incompleto (50%), pertencente a raça/cor negra (50%) e 
parda (50%) e 100% residentes em Marabá. (Tabela 2). 
No estudo de Carvalho et al.15 a média da idade foi de 
24,8 anos e 64,4% tinham o primeiro grau incompleto. 
No estudo de prevalência realizado em três maternidades 
vinculadas ao SUS no Estado de Sergipe10, foi identificada 
a baixa escolaridade das parturientes selecionadas.

Comparando os dados encontrados neste estudo 
com os divulgados pelo MS para o período de 2005 a 2011 
verifica-se que são similares aos dados nacionais, visto que, 
as maiores proporções nacionais de gestantes infectadas 
pelo HIV e sífilis estão concentradas na faixa etária de 20 
a 29 anos e em duas faixas de escolaridade distintas, isto é, 
acima de 30% no Ensino Fundamental Incompleto e abaixo 
de 10% no Ensino Médio Completo e na raça/cor (46,5%)3.

Ressalta-se que a população de baixa escolaridade 
é cada vez mais atingida na epidemia de AIDS a qual vem 
apresentando um padrão de disseminação heterossexual 
e equivalência na razão entre os sexos. Em face disto a 
TV do HIV e sífilis tornou-se um problema cada vez mais 

importante na saúde publica do país4.
Dentre as 480 parturientes selecionadas, 99.4% 

realizaram o pré-natal e destas 33,1% estavam na faixa 
etária de 20 a 24 anos e 28,5% eram adolescentes (média 
de idade 23,5 ± 6 anos), pertencentes a raça/cor parda 
(43,8%). As que trouxeram o cartão do pré-natal 48,5% o 
iniciaram no primeiro trimestre, 79.0% foi realizado em 
Marabá, 67,6% com uma sorologia para HIV e 14,7% 
duas; 76.3% um VDRL, 32,8% dois e apenas 6,2% três. 
Menos de 50% com 6 ou mais consultas registradas e com 
a média de 5,3 consultas no pré-natal (Tabela 3). Para o 
MS as gestantes infectadas pelo HIV estão na faixa etária 
de 20 a 29 anos (51,4%), em duas faixas de escolaridade 
distintas, no ensino fundamental incompleto (26,9%) 
e ensino médio completo (12,8%) e na raça/cor branca 
(42,7%) e parda (37,3%)3.

Foi verificado que 45,2% das parturientes inicia-
ram o pré-natal no 2º trimestre da gravidez, fato que favo-
rece a não realização dos exames VDRL e HIV, o retardo 
no início das intervenções profiláticas e o conhecimento 
do status sorológico antes do parto, conforme preconizado 
pelo protocolo do MS para a prevenção da TV do HIV e 
sífilis4. 

Em estudo de base populacional no sul do Brasil 
foi observado que a cobertura pré-natal aumenta progres-
sivamente com a melhoria da renda familiar, passando de 
90,6% no primeiro quartil para 98,9% no quarto quartil. A 
proporção de gestantes com ingresso no pré-natal no pri-
meiro trimestre foi de 73,5%, em média, com 13 semanas 
de idade gestacional. A média de consultas realizadas por 
gestante foi de 7,4; 75,3% das entrevistadas tiveram seis 
ou mais consultas. A média da idade das parturientes foi 
de 25,6 anos16.

No estudo de Teste Rápido para Diagnóstico da 
Infecção pelo HIV em parturientes na cidade de Porto 
Alegre foi observado que 56,4% realizaram pré-natal com 
uma média de 4 consultas, dados inferiores aos presentes 
achados15. 

Os dados deste estudo são superiores aos observa-
dos por Schetini et al17, pois apenas cerca de 60% das ges-
tantes com VDRL positivo no parto realizaram o pré-natal 
o que foi considerado  um indicador da falta de qualidade 
na assistência pré-natal. Em outro estudo18 foi identificado 
que apenas 78,3% das mães tinham realizado o pré-natal. 
O pré-natal inadequado  representa importante fator con-
tributivo para a permanência da sífilis congênita17,18  .  

No Brasil, apesar da ampliação na cobertura pré-
-natal, chegando a 95% em algumas regiões  e do aumento 
no número de consultas (1,2 consulta/parto em 1995, 
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para 5,1 consultas/parto em 2003), ainda se observa que a 
redução dos riscos à gravidez com consequente melhora 
dos indicadores de saúde materna e fetal está longe do 
idealizado19. 

Das 451 parturientes que realizaram o pré-natal 
e tinham o cartão no momento do parto 57.6% e 51.2%, 
respectivamente, tinham o registro de somente um teste 
de HIV e de VDRL e das 210 que referiram seis ou mais 
consultas apenas 12,4% fizeram os dois testes para HIV e 
37.6% o segundo teste VDRL (Tabela 4). 

Apesar de a quase totalidade das parturientes terem 
realizado o pré-natal, a cobertura dos exames VDRL e HIV 
foi baixa tanto para o primeiro quanto para o segundo teste 
(Tabela 3), indicando, portanto, baixa cobertura de exames 
para o diagnóstico do HIV e sífilis no pré-natal. 

Em estudo realizado em Belém-PA18 foi identifi-
cado que 55,6% fizeram o VDRL e somente 13,9% repe-
tiram o teste no 3º trimestre. Outros autores15 verificaram 
que 30,5% das parturientes não apresentavam resultado 
disponível para o HIV no momento do parto. Em estudo 
nacional foi verificado que a cobertura do segundo teste 
VDRL no pré-natal também foi baixa, pois não atingiu 
20%, e entre as mulheres com seis ou mais consultas de 
pré-natal a cobertura foi de 26,2%8.

Os dados acima indicam que a execução de todas 
as etapas direcionadas à redução e ao controle da TV do 
HIV e sífilis não estão sendo realizadas na rotina dos ser-
viços da rede de assistência ao pré-natal e parto4. 

Das sete gestantes com VDRL positivo no pré-
natal, 85,7% apresentaram positividade na hora do parto. 
Dentre os dois resultados positivos para HIV um teve resul-
tado negativo na primeira sorologia e no outro a sorologia 
não foi realizada. (Tabela 5).

Destaca-se que 23,5% (106/451) e 31,9% 
(144/451), das parturientes tiveram a oportunidade de fazer 
o VDRL e a sorologia para HIV somente no momento do 
parto, apesar de terem sido inscritas no pré-natal (Tabela 
4), indicando mais uma vez que as recomendações do MS 
não estão sendo seguidas na rotina dos serviços da rede de 
atenção básica4. Dados semelhantes foram encontrados em 
um estudo na Região do Cariri, pois com o pré-natal tendo 

em média de quatro a seis consultas, 22,7% das parturientes 
foram identificadas para o HIV somente na hora  do parto20. 
Os resultados foram inferiores ao encontrado no Estudo 
Sentinela-Parturiente 2006, a partir de dados secundários 
em que cerca de 60% das gestantes do país realizaram mais 
de seis consultas de pré-natal e 62,3% o teste anti-HIV2. 

 Quanto mais tardio for o diagnóstico e o tratamen-
to da infecção materna, maior será a dificuldade de concluir 
o tratamento no tempo necessário, a fim de que ocorra a 
prevenção da TV para o recém-nascido, pois tratamento 
inadequado é uma causa frequente de sífilis congênita além 
de indicar falha na assistência pré-natal2, 17.

A oferta universal do teste anti-HIV no pré-natal, 
é preconizada desde 1997 no Brasil, entretanto, apesar 
dos avanços, observa-se que ainda não é uma rotina da 
rede de assistência ao pré-natal e a maioria das gestantes 
é diagnosticada apenas na hora do parto21. 

Observa-se que a variável faixa etária, escolari-
dade, pré-natal, número de consultas e início do pré-natal 
exerceram influencia estatisticamente significante nos 
resultados positivos da infecção pelo HIV e VDRL suge-
rindo uma associação entre esses agravos e as variáveis 
mencionadas (Tabela 6).

Os resultados obtidos mostram que a prevalência de HIV 
foi semelhante a nacional, estimada no estudo “Sentinela 
Parturiente do MS” de 2004 (0,4%) e a prevalência de 
sífilis foi superior nas parturientes atendidas no HMI de 
Marabá (PA).

CONCLUSÃO 

A prevalência de HIV e Sífilis em parturientes 
no município de Marabá-PA ainda é elevada e está na de-
pendência da qualidade da assistência pré-natal prestada, 
visto que as grávidas frequentam o pré-natal, entretanto, 
o cumprimento do protocolo preconizado pelo MS precisa 
ser melhor monitorado pela gestão municipal dos serviços 
de saúde, a fim de assegurar o acesso à assistência pré-
-natal com qualidade e consequentemente a redução da 
transmissão vertical do HIV e da sífilis.
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SUMMARY

PREVALENCE OF HIV AND SYPHILIS IN PARTURIENTS ATTENDED IN A REFERENCE MATERNITY IN 
MARABÁ, PARÁ

Hildemar Dias FERNANDES, Eliete da Cunha ARAÚJO, Dilma Costa de Oliveira NEVES e

Karla Teresa Silva RIBEIRO

Objective: To know the prevalence of HIV and Treponema pallidum infections among parturients attended at SUS 
Maternity reference. Method: Cross-sectional and descriptive study. Data was collected from pre-natal cards and from 
medical records of 480 parturients attended in a Maternity reference, in Marabá, Pará, Brasil. Diagnosis of syphilis and 
HIV were based on two tests performed during pregnancy and one test performed in labor. Results: Prevalence of HIV 
infection and syphilis were respectively 0.4% and 1.9%. Predominance of reagent VDRL during labor was observed 
among 20-29 years old women. The majority attended  prenatal care, 48.5% in the first trimester of pregnancy. Among 
those women 67.6% performed the first HIV test and 37.6% the first VDRL test. Among those who had six or more 
prenatal visits the coverage of second test was 37.6% for VDRL and 12.4% for HIV. It is worth to note that 23.7% 
(107/480) and 32.4% (146/480) of pregnant women performed VDRL and HIV serology only at delivery. Conclusion: 
High prevalence of HIV and syphilis were observed in pregnant attended in a reference maternity of Marabá, Pará, 
Brazil, and it was associated with quality of prenatal care.

Keywords:   HIV and Syphilis prevalence, prenatal care.
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