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PREVALÊNCIA DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS DE TRANSMISSÃO 

VERTICAL EM GESTANTES ATENDIDAS NO MUNICÍPIO DE ASTORGA, 

PARANÁ 

 

 

RESUMO 

 

A transmissão de doenças infectocontagiosas durante a gestação apresenta 

uma elevada incidência em nossa população, essas doenças são consideradas de 

extrema relevância, pois podem ser transmitidas da mãe para o feto (transmissão 

vertical). Dentre as infecções de grande relevância, podemos citar: toxoplasmose, 

sífilis, hepatites B e C e a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). As 

infecções quando contraídas durante a gestação, oferecem riscos tanto para mãe 

quanto para o filho e estão diretamente relacionadas aos altos índices de 

morbimortalidade para ambos. O intuito desta pesquisa é analisar a prevalência de 

sífilis, toxoplasmose hepatite B e C e HIV em gestantes atendidas no Laboratório 

Municipal do Centro de Saúde de Astorga, a partir de um estudo retrospectivo, com 

dados provenientes de fichas cadastrais, analisou-se os resultados de exames 

realizados durante o pré-natal. As informações coletadas foram referentes aos 

registros realizados nos anos de 2016 e 2017. Neste período, foram registrados um 

total de 623 gestantes, 9 apresentaram IgM positivo para toxoplasmose, 13 eram 

portadoras de sífilis, 2 deram exames reagentes para o HIV e apenas uma gestantes 

apresentou exame reagente para hepatite B, sendo ausentes gestantes com hepatite 

C. Ao fim da pesquisa, contemplamos que, entre as gestantes analisadas, apesar de 

toda a assistência de saúde realizada pelo SUS, houve um aumento dos índices gerais 

de doenças infectocontagiosas, em um comparativo entre 2 anos. Esses resultados 

ressaltam a importância do cuidado gestacional e a prevenção da transmissão de 

doenças infectocontagiosas. 

 

Palavras-chave: Doenças transmissíveis, gravidez, transmissão vertical e cuidado 

pré-natal. 

 

 



 

 

PREVALENCE OF INFECTOCONTAGIUS DISEASES OF VERTICAL 

TRASMISSION IN PERSONS SERVED IN THE MUNICIPALITY OF ASTORGA, 

PARANÁ 

 

ABSTRACT 

 

The transmission of infectious diseases during gestation has a high incidence in 

our population and are considered of extreme importance, since they can be 

transmitted from the mother to the fetus (vertical transmission). Among the infections 

of great relevance we can mention: toxoplasmosis, syphilis, hepatitis B and C and 

human immunodeficiency virus (HIV) infection. Infections when contracted during 

pregnancy pose risks to both mother and child and are directly related to high morbidity 

and mortality rates for both. The aim of this research is to analyze the prevalence of 

syphilis, hepatitis B and C and HIV toxoplasmosis in pregnant women attended at the 

Municipal Laboratory of the Astorga Health Center, from a retrospective study. With 

the data from cadastral records we analyzed the results of exams performed during 

the period of 2016 and 2017. During this period, a total of 623 pregnant women were 

registered, 9 had positive IgM for toxoplasmosis, 13 had syphilis, 2 had HIV and only 

one pregnant woman presented a reactive test for Hepatitis B, and pregnant women 

with Hepatitis C were absent. At the end of the study, we observed that among the 

analyzed women, despite all health care performed by the SUS, however, in a 

comparative between 2 years, there was an increase in the general indices of 

infectocontagious diseases, these results emphasize the importance of gestac care 

prevention of transmission of infectious diseases. 

 

Keywords: Communicable diseases, pregnancy, vertical transmission and prenatal 

care. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As infecções virais, bacterianas ou parasitárias ameaçam a população em 

geral, no entanto existem populações especiais, como crianças e mulheres grávidas, 

que podem estar em maior risco, sendo suscetíveis ou mais severamente afetadas 

por doenças infecciosas. Mulheres grávidas são consideradas um grupo especial 

devido às alterações no equilíbrio fisiológico do organismo, o qual ocasiona 

importantes alterações endócrinas, psíquicas e imunológicas. Além disso, as 

mulheres, durante a gestação, costumam manter relações desprotegidas, pois não 

precisam evitar a concepção, tornando-as mais propensas a adquirir infecções 

(ABBAS, ABUL; LICHTMAN, ANDREW; PILLAI, 2015; ROITT, 2013).  

As alterações fisiológicas e, em especial, aquelas ocorridas no sistema 

imunológico das gestantes estão comumente relacionadas a um estado de 

suscetibilidade, a qual favorece o acometimento de doenças infectocontagiosas. Tais 

doenças podem ser transmitidas ao feto através da placenta, no momento do parto, 

quando o feto passa pelo canal vaginal, ou através da lactação. A transmissão vertical 

de micro-organismos ao feto pode provocar aborto, nascimento prematuro, má 

formação congênita e danos ao feto, aumentando, assim, a morbimortalidade perinatal 

(CARDENAS; MOR, 2011). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), entre os anos 

2000 a 2015, houve um declínio das taxas brutas de natalidade e fecundidade da 

população, posto que a variação na taxa de natalidade, no ano 2000, foi de 20,86 por 

mil habitantes e, no ano de 2015, registrou-se 14,16 por mil habitantes, além de uma 

redução na taxa de mortalidade, entre 2000 e 2015, de 6,67 por mil habitantes para 

6,08 por mil habitantes (IBGE, 2017). 

De acordo com a pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas do 

Brasil (ONU-BR), o Paraná foi o estado que, nos últimos 6 anos, conseguiu reduzir a 

taxa de mortalidade infantil em 14% e a taxa de mortalidade materna em 30%. Essa 

diminuição foi alcançada por meio do desenvolvimento de melhorias na saúde pública 

no estado, a partir das quais se observou que os óbitos relacionados ao pré-natal, 

parto, e o pós-natal tiveram uma redução significativa (ONU-BRASIL, 2017). 



 

 

Apesar da importante redução na mortalidade infantil, os números seguem 

abaixo do desejado, pois ainda há uma quantidade expressiva de óbitos em nosso 

país. O diagnóstico e tratamento doenças são, portanto, indispensáveis e essenciais 

para a saúde mãe-filho, sendo de grande importância o acompanhamento e realização 

de exames durante o pré-natal. É importante destacar que, mesmo com a ampliação 

do atendimento as gestantes a partir do acompanhamento pré-natal, a incidência de 

doenças infecciosas, como a sífilis congênita, mantém-se elevada (ROITT, 2013; 

SANZ, SUELY M.; GUINSBURG, 2008). 

É relevante analisar a presença de doenças infectocontagiosas, em especial as 

doenças que podem ser transmitidas verticalmente, por este motivo algumas delas 

são avaliadas durante o pré-natal, entre elas: a sífilis, a toxoplasmose, o HIV e as 

hepatites B e C. Os exames necessários para verificar a presença de doenças 

infecciosas são toxoplasmose IgM e IgG, HIV I e II, anti-HBsAg, HBeAg, Anti-HBs, 

Anti-Hbe, Anti-HBc total, Anti-HBcIgM, anti- HCV, FTA-ABS e VDRL (FOCACCIA, 

2015). 

A sífilis é uma doença infecciosa de distribuição mundial. No Brasil, nos últimos 

anos, houve um aumento significativo no número de pessoas portadoras dessa 

doença. O seu agente etiológico é a bactéria Treponema pallidum, que pode ser 

transmitida ao feto durante a gestação. A infecção congênita pode provocar o aborto 

ou danos fisiológicos ao feto e ao recém-nascido. Durante o ano de 2016, foram 

notificados 37.436 casos de sífilis no grupo de gestantes brasileiras, dentre esse 

número, 20.474 ocorreram de forma congênita, com 185 óbitos registrados pelo 

boletim epidemiológico. Estes dados mostram a importância do diagnóstico precoce 

durante o período gestacional na prevenção da transmissão vertical e de suas 

consequências (DOMINGUES et al., 2014; SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE − MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017a). 

As hepatites virais são de grande alerta à saúde mundial, estima-se que 1,4 

milhões de pessoas morrem por ano no mundo devido a esta doença. No Brasil, o 

número de casos notificados foi de 561.058, em uma análise realizada entre os anos 

de 1999 a 2016, pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAM). As 

hepatites virais são doenças provocadas por diferentes subtipos de vírus, os quais 

são facilmente transmitidos da mãe para filho. Sua infecção é caracterizada por causar 

inflamação no fígado, podendo se apresentar através de manifestações clínicas 



 

 

agudas ou crônicas; além disso, certos tipos de vírus da hepatite podem resultar em 

necrose hepática e, em casos mais severos, podem levar ao óbito (ABBAS, ABUL; 

LICHTMAN, ANDREW; PILLAI, 2015; MINISTÉRIO DA SAÚDE/SVS, 2017; 

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE − MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017b). 

A toxoplasmose é causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. De acordo com 

especialistas, o número de pessoas com a sorologia positiva para T. gondii é 

abrangente, sendo o protozoário mais difundido entre a população humana. Essa 

parasitose tem grande importância clínica e seu desenvolvimento mais grave ocorre 

na transmissão congênita. Se a gestante estiver na fase aguda da doença e houver a 

transmissão da doença, podem ocorrer danos ao feto ou produzir partos precoces. 

Cerca de 10% a 23% de fetos infectados durante a gravidez podem mostrar sinais da 

doença ao nascimento (NEVES, 2011). 

A pandemia do vírus da imunodeficiência humana (HIV) representa uma das 

crises mais graves de saúde em todo o mundo. Conforme os dados das notificações 

compulsórias dos casos de HIV e de AIDS no SINAN, entre 2007 até junho de 2016, 

136.945 casos de infecção pelo HIV foram notificados no Brasil, sendo que 28.879 

ocorreram na região Sul (21,1%) e 71.396 no Sudeste (52,1%). No período de 2000 

até junho de 2016, 99.804 gestantes haviam sido infectadas pelo HIV. Verificou-se 

que 39,8% das gestantes pertenciam a região Sudeste e as da região Sul 

representavam 30,8% dos casos reportados. A detecção de gestantes com HIV no 

Brasil vem apresentando um crescimento nos últimos dez anos. Estima-se que houve 

um aumento de 28,6% durante esse período. O vírus pode ser transmitido pela 

placenta ou no momento do parto e através da amamentação, causando a síndrome 

da imunodeficiência adquirida no feto e recém-nascidos, favorecendo o acometimento 

de outras infecções (ABBAS, ABUL; LICHTMAN, ANDREW; PILLAI, 2015; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE/SVS, 2017; SANZ, SUELY M.; GUINSBURG, 2008). 

É relevante destacar a importância de estudos e informações sobre a 

epidemiologia de infecções preconizadas em políticas públicas de saúde, como sífilis, 

toxoplasmose, hepatites B e C e de HIV em gestantes brasileiras, especialmente 

aquelas pertencentes ao estado do Paraná. Por esse motivo, estudos epidemiológicos 

são de suma importância para o conhecimento do panorama atual das doenças 

infectocontagiosas em gestantes. 



 

 

Deste modo, o objetivo deste trabalho foi analisar a prevalência de sífilis, 

toxoplasmose, hepatites B e C e HIV em gestantes atendidas no Laboratório Municipal 

do Centro de Saúde da cidade de Astorga, no Paraná, nos anos de 2016 e 2017. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo retrospectivo, no qual os dados foram coletados a partir 

de laudos laboratoriais de gestantes atendidas no Laboratório Municipal do Centro de 

Saúde, localizado na cidade de Astorga, Paraná, Brasil. As informações coletadas 

foram referentes aos registros realizados nos anos de 2016 e 2017. 

Este estudo recebeu parecer favorável do Comitê de Ética e Pesquisa do Centro 

Universitário Cesumar (CEP/Unicesumar; parecer número: 2.630.196 (Anexo I). 

 

2.1 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O levantamento dos dados dos pacientes atendidos no laboratório, realizou-se 

por meio da análise do banco de dados G-mus® no Laboratório Municipal do Centro 

de Saúde, localizado na cidade de Astorga. 

O software permite localizar os pacientes de acordo com dados contidos nas 

fichas cadastrais. Desta maneira, foram filtradas todas as mulheres gestantes 

atendidas no período de 2015 a 2016 e que realizaram a pesquisa de anticorpos para 

Toxoplasma gondii, Treponema pallidum, hepatites B e C e para o vírus da 

imunodeficiência humana. Além dos resultados dos exames, foram coletados dados 

como idade das gestantes, raça, número de gestações anteriores, se é uma gestação 

planejada ou não bem como do período gestacional em que o diagnóstico foi 

realizado. 



 

 

Os dados provenientes desta pesquisa serão organizados em uma planilha e 

analisados qualitativos e quantitativamente procurando-se verificar a frequência de 

cada item e seu percentual correspondente utilizando softwares Microsoft Excel®. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O acompanhamento das gestantes durante todo o desenvolvimento fetal 

possibilita um diagnóstico precoce, tratamento dos portadores de doenças, e a 

conscientização para a prevenção de infecções intrauterinas, que são as principais 

causas de mortalidade fetal e materna. O Paraná floresceu completando os sete anos 

da Rede Mãe Paranaense, comemorando a redução significativa da mortalidade 

materna e infantil (PARANÁ, [s.d.], 2018). 

Considerando a gravidade das doenças infecciosas, este estudo visou avaliar a 

prevalência de infecções de possível transmissão vertical em gestantes atendidas no 

laboratório municipal, de Astorga, no Paraná, que realizaram os exames no pré-natal, 

nos anos de 2016 e de 2017, 

Durante os anos de 2016 e 2017, foram acompanhadas um total de 623 

gestantes, as quais apresentaram idade média de 28 anos (DP: 6,7) em 2016 e 

subsequente em 2017 tiveram idade média de 27 (DP: 5,8). Deste total de gestantes, 

43,8% eram de raça branca, 38,7% eram pardas e 17,5% eram de raça negra. Quanto 

aos antecedentes obstétricos, 44,5% eram primigestas e 55,5% haviam tido 

gestações anteriormente e já possuíam de 1 a 5 filhos. Além disso, do total de 

gestantes acompanhadas, 36% declararam ser uma gestação planejada e 64%, uma 

gestação não planejada. 

Durante o pré-natal, graças ao acompanhamento fornecido pela Rede Mãe 

Paranaense, é realizada ações que envolvem a captação precoce de doenças na 

gestação, com início na primeira consulta, que deve ser realizada o mais precoce 

possível, até o final do terceiro trimestre de gestação, garantindo no mínimo 07 

consultas e 01 puerpério.  No primeiro, no segundo e no terceiro trimestre da gestação 

são feitos a pesquisa de infecções como a toxoplasmose, sífilis, HIV e hepatite B e C 

(BRASIL, [s.d.]). Mesmo sabendo da importância do acompanhamento durante os três 



 

 

trimestres, é importante destacar que nem todas as gestantes completaram as 07 

consultas para o seu acompanhamento dos três trimestres, o que é um dado 

preocupante, uma vez que a falta de acompanhamento poderia gerar riscos para a 

saúde tanto da mãe quanto do filho.  

Os dados gerais de prevalência de casos de infecções por T.gondii, T. pallidum, 

hepatites B e C e para o vírus da imunodeficiência humana de gestantes atendidas 

em Astorga, nos anos de 2016 e 2017, encontram-se na Tabela 1. 

     

Tabela 1. Prevalência de casos de infecções de gestantes atendidas em Astorga nos anos 
de 2016 e de 2017. 

Infecção 
Número de gestantes (%) 

2016 2017 

Toxoplasmose (IgM) 2 (0,6%) 7 (2,2%) 

Sífilis 6 (1,8%) 7 (2,2%) 

HIV 1 (0,3%) 1 (0,3%) 

Hepatite B 1 (0,3%) 0 (0%) 

Hepatite C 0 (0%) 0 (0%) 

Ausente 308 (96%) 290 (95%) 

 

No ano de 2016, a presença de infecção durante a gestação foi confirmada em 

10 gestantes (3,1%), sendo 1 caso (0,3%) com HIV, 6 casos (1,8%) com sífilis, 2 casos 

(0,6%) com toxoplasmose IgM positivo, 0 casos (0%) com hepatite C, 1 caso (0,3%) 

com hepatite B, além disso, não foi registrado nenhum caso de coinfecção. Em relação 

ao ano de 2017, a presença de infecções foi confirmada em 15 gestantes (4,9%), 

constatando, portanto, um aumento na prevalência das mesmas, sendo que, deste 

total, foram encontrados 1 caso (0,3%) com HIV, 7 casos (2,2%) com sífilis, 7 casos 

(2,2%) com toxoplasmose e nenhuma infecção pelo vírus da hepatite B ou C, ademais, 

não se apresentaram registros de coinfecção.  

Em geral, em relação à infecção pelo microrganismo T.gondii, 0,6% das 

gestantes apresentaram resultado reagente no ano de 2016 e 2,2%, no ano de 2017. 

Deste modo, podemos concluir que houve um aumento de 1,6% na prevalência de 

resultados de sorologia positiva para a pesquisa de anticorpos anti-toxoplasma IgM 

de um ano para o outro. Com relação à pesquisa de anticorpos anti-toxoplasma IgG, 

observamos que, no ano de 2016, o percentual de resultados reagente foi de 32% e 



 

 

em 2017, de 20%, isso nos mostra que os casos de gestantes com uma infecção 

pregressa diminuíram cerca de 12%. 

A toxoplasmose é uma zoonose que obtém relevância para a saúde pública 

quando a mulher contrai a infecção, pela primeira vez, durante a gestação, devido ao 

risco ressaltado de transmissão vertical. Segundo o caderno de atenção ao pré-natal 

toxoplasmose, o diagnóstico baseia-se, primeiramente, na pesquisa sorológica para 

os anticorpos de IgG e IgM. A sorologia deverá ser requisitada no início do primeiro 

trimestre de gestação, se a gestante for susceptível (IgM e IgG não reagente), deverá 

ser repetido no começo do segundo e do terceiro trimestre. Em pacientes que tem 

resultados IgM e IgG positivos, se faz o teste de avidez, se o resultado da sorologia 

for IgM não reagente e IgG reagente, quando realizado precocemente, indica que 

doença foi adquirida anteriormente à gestação. Quando o resultado sorológico for IgM 

reagente, o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível (PARANÁ, [s.d.])  

Em relação à sífilis, provocada pelo T. pallidum, foi observado um aumento de 

2016 para 2017, tendo em vista que, em 2016, foi 1,8%, e, em 2017, foi de 2,2%. Em 

relação ao percentual de infecções pelo vírus da imunodeficiência humana, o mesmo 

se manteve a 0,3% entre os anos de 2016 e 2017, assim como na hepatite C, onde o 

percentual permaneceu constante, por não haver nenhum caso confirmado. Entre as 

análises para hepatite B, houve uma diminuição do número de gestantes positivas 

para esta doença, visto que foram 0,3%, em 2016, e ausentes, em 2017. 

Como se observa nos dados apresentados acima, é possível perceber que 

houve uma baixa prevalência de infecção pelos diferentes microrganismos, sendo que 

os mais prevalentes foram o T. pallidum e T.gondii. Além disso, dentre as 623 

gestantes, em apenas um acompanhamento do pré-natal, foi observado a infecção 

por HIV, bem como para hepatite B, que também apresentou apenas uma gestante 

infectada.  

Em uma pesquisa com gestantes da região noroeste paranaense, foi realizada 

a análise da incidência de toxoplasmose, hepatite B e HIV, durante o primeiro trimestre 

do ano de 2010, das 1.534 gestantes, foi observada uma incidência de 0,3% de casos 

para o HIV, 0,5% de casos para hepatite B e 1,1% de casos para toxoplasmose 

(FEREZIN; BERTOLINI; DEMARCHI, 2013). 



 

 

Segundo outra pesquisa, realizada no norte do Brasil, sobre a prevalência da 

infecção por HIV em grávidas, se constata que a Região Norte do país tem a maior 

prevalência, de 1,8, superando as taxas nacionais, menores que 1%. Curitiba-PR teve 

uma prevalência de 0,40%. No Norte, a faixa etária de maior prevalência é 18 a 23 

anos (42,16%) e, em Curitiba, é de 24 a 29 anos (28,7) (MENEZES et al., 2012).  

Além disso, buscou-se verificar se a prevalência das infecções pelos 

microrganismos estudados apresenta relação quanto à raça e ao planejamento, os 

dados estão apresentados nas Tabelas 2 e 3. 

Ao analisar os dados dos resultados dos exames de pesquisa de anticorpos IgM 

e IgG das gestantes acompanhadas, notou-se que, das 9 mulheres que apresentaram 

IgM reagente, 7 correspondiam a gestações não planejadas. Logo, a infecção aguda 

teve uma prevalência de 77,7 % maior em gestantes que não planejaram a gestação 

em relação às que planejaram. Ao comparar os resultados reagentes com relação a 

raça, dentre as 9 gestantes, 3 são da raça branca, 3 da raça parda e 3 da raça negra, 

com percentual de 33,3% para cada grupo de raça. As gestantes que tiveram um 

padrão nos seus resultados positivos de toxoplasmose IgM não planejaram a sua 

gestação e, também, o maior índice de IgG positivo foi o de gestações não planejadas, 

isto ocorre nos dois anos analisados. 

 

Tabela 2. Distribuição de gestantes que apresentaram resultados positivos na pesquisa de 
IgM e IgG segundo o planejamento ou não da gestação e a raça, nos anos de 2016 e de 

2017. 

Toxoplasmose 

Planejamento Raça 

2016 2017 2016 2017 

Sim Não Sim Não Parda Branca Negra Parda Branca Negra 

Reagente 
IgM 0 2 2 5 0 1 1 3 2 2 

IgG 40 64 26 38 47 40 15 34 28 1 

Não reagente 79 133 80 154 56 94 64 101 108 26 

 

Ao analisarmos os dados da sífilis, em 2016, 5 casos positivos correspondem a 

gestações não planejadas, e somente em 1 caso houve o planejamento, já em 2017, 

3 casos positivos foram de gestações planejadas e 4 casos de gestações que não 

foram planejadas. O grande problema da infecção por toxoplasmose e sífilis em 



 

 

gestações é de que as mesmas podem resultar em aborto, má formação congênita e 

parto prematuro. (PEREIRA et al, 2015) 

Quanto a idade média, nos dois anos, a idade fica entre 27 e 28 anos, sabe-se 

que há pacientes jovens que, em muitos casos, ficam grávidas sem nenhum 

planejamento prévio e, muitas vezes, não fazem o pré-natal corretamente. 

Em relação a sífilis, os dados obtidos por meio da análise do soro positividade e 

sua relação com o planejamento foram apresentados na Tabela 3. Com base nos 

dados, verificamos que 13 das 623 gestantes analisadas apresentam a doença. 

Observamos também que 69% dos casos ocorreram em gestações que não foram 

planejadas e, com relação a raça, 46% são pardas, 23% negras e 31% brancas.  

 

Tabela 3. Distribuição de gestantes que apresentam resultados positivos na pesquisa de 
sífilis segundo o planejamento ou não da gestação e a raça, nos anos de 2016 e de 2017. 

Sífilis 

Planejamento Raça 

2016 2017 2016 2017 

sim não sim não Parda Branca Negra Parda Branca Negra 

Reagente 1 5 3 4 3 2 1 3 2 2 

Não 

reagente 
118 194 102 196 100 133 79 135 136 27 

 

Ao pesquisar a presença de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, 

observamos que apenas uma gestante foi reagente em cada um dos anos analisados 

(2016 e 2017), estas declararam não ter planejado a gestação, sendo uma gestante 

da raça parda, em 2016, e outra da raça negra, em 2017. 

Não foi encontrado nenhum caso de coinfecção nas gestantes analisadas 

durante os anos de 2016 e 2017, no município de Astorga. 

Ao considerar um boletim epidemiológico sobre os indicadores de raça/cor no 

Brasil, pode verificar-se que, no período de 1999 a 2013, a hepatite B apresentou 

50,45% de casos na raça branca; 38,3%, na parda; 8,0%, na raça negra. Na hepatite 

C, a incidência foi de 61,35% de casos na raça branca; 29,0%, na raça parda; 8,8%, 

na raça negra. As gestantes infectadas com HIV, predominava a raça/cor parda, 



 

 

seguido da branca, que representavam, em 2013, cerca de 41,3% e 39,0% 

respectivamente. Com relação à sífilis, ocorreu um grande aumento em mulheres da 

raça parda e negra (BRASIL, 2017). 

Acerca de um estudo feito a partir de dados da vigilância epidemiológica sobre 

a coinfecção, verificou-se que a sífilis é a coinfecção mais prevalente em gestantes 

portadoras do HIV. Por estas compartilharem das formas de transmissão do HIV e do 

Treponema pallidum, assim como o fato de que as práticas sexuais inseguras podem 

levar a aquisição do HIV/ sífilis, explicando a coinfecção em gestantes. Identificou-se 

uma taxa de coinfecção de sífilis de 10% entre gestantes portadoras do HIV, 

aumentando as chances da transmissão vertical. No Brasil, a taxa do HIV em 

gestantes foi de 2,6 casos por 1000 nascidos vivos no ano de 2014.Na cidade de Porto 

Alegre, foi realizado o estudo que mostrou que a taxa de coinfecção geral de HIV/sífilis 

foi de 10,2 (±1,5%) no período de 2010 a 2013. Além de uma prevalência de 

coinfecção em mulheres de raça negra (ACOSTA; GONÇALVES; BARCELLOS, 

2016). 

Em outro estudo sobre a dupla vulnerabilidade às DST, as mulheres negras 

infectadas com o HIV apresentam maior risco de adoecimento e morte. Isto mostra 

que, ainda, a desigualdades socioeconômicas e o racismo institucional são as 

hipóteses explicativas para a alta vulnerabilidade às DST/aids das mulheres negras. 

No trabalho, fez-se uma junção das raças negra e parda e estas apresentaram um 

risco relativo de 1,4 quando comparados às mulheres brancas, o que representa um 

risco de incidência de aids 40% maior nas mulheres negras (SANTOS, 2016). 

Com os dados supracitados e pelo que foi visto exposto no estudo feito no 

município de Astorga, no Paraná, a relação da raça/cor com estas doenças 

infectocontagiosas estão intimamente ligadas, com a predominância da raça branca 

com 43,8%, seguida da raça parda com 38,7 e negra com 17,5%. Como visto em 

outros estudos que fazem a junção das raças pardas e negras, podemos fazer esta 

mesma ligação e, com isto, a predominância de casos na raça parda e negra torna-se 

maior, com 56,2%, assim, a desigualdade social e a baixa escolaridade dessas 

gestantes vêm reafirmar que, por estes motivos, algumas gestantes não fazem o pré-

natal completo, aumentando as chances de se infectarem com alguma dessas 

doenças durante a gestação. 



 

 

Em relação à pesquisa de hepatite B, verificou-se a presença de apenas 1 

resultado positivo (0,1%), no ano de 2016, cuja gestante pertence à raça negra. Ao 

fazer a comparação com o outro estudo citado anteriormente, foi possível observar 

que o menor percentual de hepatite B é na raça negra e de gestantes que relataram 

não ter realizado planejamento prévio. Já no ano de 2017, não foi realizado nenhum 

diagnóstico de infecção pelo vírus da hepatite B. Além disso, não foi observado 

nenhum caso de hepatite C nas 623 gestantes acompanhadas. 

Considerando o impacto das doenças infectocontagiosas na população, em 

especial nas gestantes, considera-se essencial o acompanhamento no pré-natal para 

que se possa realizar o diagnóstico precoce e para que a equipe de saúde tome 

medidas que visem a prevenção e tratamento para evitar a transmissão. É 

considerado essencial a implantação de assistência médica e laboratorial para o 

acompanhamento gestacional, através de consultas e exames trimestrais que 

permitam o diagnóstico precoce, a fim de melhorar a qualidade de vida tanto da mãe 

quanto do filho, reduzindo assim a taxa de mortalidade e a prevalência da doença na 

população. 

Com relação as gestantes, de acordo com a raça, no ano de 2016, houve um 

predomínio de gestação em mulheres brancas, com um número inferior em mulheres 

pardas, e posteriormente em mulheres negras; já no ano de 2017, o maior número de 

gestações foi na raça parda e branca com números análogos. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Ao fim da pesquisa, observou-se que as gestantes analisadas durante o pré-

natal através da rotina de exames realizados no laboratório municipal de Astorga, no 

Paraná, apresentaram resultados reagentes para a pesquisa de marcadores para as 

infecções por T.gondii, T. pallidum, hepatites B e para o vírus da imunodeficiência 

humana, porém com percentuais inferiores comparado com pesquisas realizadas em 

outras regiões do país. 

Visto que apesar de toda a assistência de saúde realizada pelo sistema único de 

saúde (SUS), ainda assim, em um comparativo entre 2 anos, observa-se um aumento 

dos índices gerais de doenças infectocontagiosas. 



 

 

Espera-se que este trabalho, através do levantamento da prevalência de 

doenças infectocontagiosas em gestantes, possa servir de base para adoção ou 

alteração de políticas públicas, assim como para a implantação de mais estratégias 

de assistência à população gestante fornecido pelo SUS, com vistas à prevenção da 

transmissão congênita e lateral de doenças infectocontagiosas, aumentando a 

qualidade de vida tanto da mãe quando de seus filhos. 
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ANEXO I – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

ANEXO II- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PLÁGIO 

 



 

 

ANEXO III - FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ORIENTAÇÃO 
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