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SÉRIE TEMPORAL DE INFECÇÃO POR HIV  
EM GESTANTES NO ESTADO DA BAHIA  
NO PERÍODO DE 2008 A 2018

Elielma Almeida Alvin de Melo1

RESUMO
Introdução: O HIV pode ser compreendido como uma condição marcada pela infecção viral que 
afeta a atividade das células TCD4+ e, consequentemente, compromete o sistema imune. Para além 
das mudanças psicofisiológicas, a mulher, quando está infectada por HIV, vivencia muitos desafios. 
Objetivo: Analisar a incidência de HIV no Estado da Bahia entre os anos de 2008 e 2018. Meto-
dologia: Estudo de abordagem quantitativa do tipo ecológico de série temporal. Os dados foram 
oriundos da SUVISA e analisados e processados pelo Microsoft Office Excel 2013, utilizando co-
mo indicadores: coeficiente de incidência e proporções. Resultados: Ao longo da série, houve au-
mento progressivo na incidência de HIV em gestantes. Foi possível identificar que as gestantes no 
Estado da Bahia são mulheres, em sua maioria, pardas e negras, entre a faixa etária de 20 e 34 anos, 
com nível educacional máximo de Ensino Fundamental que, no momento do processo parturitivo, 
fizeram cesárias eletivas, tendo grande número que mulheres que fez acompanhamento pré-natal. 
Consideração final: Faz-se necessário o desenvolvimento de ações capazes de controlar a trans-
missão dessa morbidade, como também prevenir que os neonatos adquiram HIV após o processo 
parturitivo. Essas ações devem ser centradas na Atenção Primária à Saúde, pois é através dela que 
há o acompanhamento sequencial dessa mulher desde a concepção até o puerpério.
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TIME SERIES OF HIV INFECTION IN PREGNANT WOMEN IN THE STATE OF BAHIA FROM 
2008 TO 2018

ABSTRACT
Introduction: HIV can be understood as a condition marked by viral infection that affects the 
activity of TCD4+ cells and consequently compromises the immune system. In addition to the 
psychophysiological changes women experience many challenges when they are infected by HIV. 
Objective: To analyze HIV incidence in the state of Bahia from 2008 to 2018. Methodology: A 
quantitative approach to the ecological type of the temporal series. Data were derived from SU-
VISA and analyzed and processed by Microsoft Office Excel 2013, using incidence coefficient and 
proportions indicators. Results: Throughout the series there was a progressive increase in the in-
cidence of HIV in pregnant women, besides it was possible to identify pregnant women in the 
state of Bahia are mostly brown and black, among the age group of 20 to 34 years, with maximum 
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educational level of elementary education that at the time of parturitive process were elective ce-
sareans and with a large number of women with whom they had prenatal follow-up. Final consi-
deration: It is necessary to develop actions capable of controlling the transmission of this morbi-
dity, as well as preventing newborns from acquiring HIV after the parturitive process. These ac-
tions should be focused on primary health care because it is from this that there is the sequential 
follow-up of this woman from conception to puerperium.

Keywords: HIV; Puerperium; Epidemiology; Period of pregnancy.

1 INTRODUÇÃO
O período gravídico puerperal é caracterizado pe-
la fase na qual há capacidade de gerar um novo ser 
no organismo feminino e se conclui com a expul-
são deste concepto, o que se descreve como o mo-
mento do parto. Ao longo desse processo, tanto a 
mulher quanto o concepto estão susceptíveis a con-
trair inúmeras doenças que, por sua vez, podem le-
var a anomalias cógnitas e até mesmo à transmis-
são vertical dessas doenças. Uma delas é o vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV).

O HIV, historicamente, na década de 80, foi co-
mo um mal que afetou a população masculina ho-
moafetiva, contudo, essa doença acabou se difun-
dindo ao longo do tempo para diferentes pessoas, 
incluindo também as mulheres gestantes que, por 
vezes, estão mais vulneráveis a tal problema de saú-
de pública. 

Segundo o Ministério da Saúde (2019), o agente 
etiológico é o retrovírus com genoma RNA, da Fa-
mília Retroviridae (retrovírus) e subfamília Lentivi-
rinae, e  pertence ao grupo dos retrovírus citopáti-
cos e não-oncogênicos que necessitam, para multi-
plicar-se, de uma enzima denominada transcripta-
se reversa, responsável pela transcrição do RNA vi-
ral para uma cópia DNA, que pode, então, integrar-
-se ao genoma do hospedeiro, mas, especificamen-
te, o vírus tem predileção pelos linfócitos T CD4+.  

Quando não há controle da replicação viral, o in-
divíduo infectado pode entrar na condição clíni-
ca conhecida como Síndrome da Imunodeficiên-
cia Adquirida (AIDS), tendo sinais clínicos como 
febre, diarreia, suores noturnos e emagrecimento. 

Além disso, pode favorecer o surgimento de doen-
ças oportunistas diante da condição de fragilidade 
do sistema imunológico (BRASIL,2019).

O HIV é um problema de saúde pública a nível glo-
bal e assusta grande parte do mundo com as suas 
imprevisíveis repercussões fisiopatológicas, tra-
zendo uma longa história, desde antigas e gran-
des epidemias a tabus e preconceitos que repercu-
tem na sociedade até os dias atuais. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) orienta que, para atin-
gir um dos Objetivos do Desenvolvimento do Mi-
lênio, é preciso conter a propagação da doença e a 
eliminação de novas infecções por HIV em crian-
ças (FRIEDRICH et al., 2016).

A gestação é, por si só, um período de diversas al-
terações de caráter anatômico e fisiológico no or-
ganismo da mulher, e que não se restringem apenas 
ao corpo, mas também ao aspecto psicoemocional. 
Torna-se ainda mais complexo quando está envol-
vido com o HIV, pois, diante dessa situação, são 
impostos desafios para essa mulher. Dentre os mais 
complexos, está a prevenção da transmissão mater-
no-infantil do vírus (FARIA et al., 2014).

Silva e colaboradores (2016) trazem que o número 
de mulheres positivas para sorologia de HIV apre-
senta um quantitativo alto e crescente. No Brasil, 
do ano de 2000 a junho de 2018, foram notifica-
das 116.292 gestantes infectadas pelo HIV, gerando 
preocupação global e à saúde pública. É, pois, um 
desafio para a área da saúde. Por sua vez, Domin-
gues, Saraceni e Leal (2018) acreditam que, diante 
da subnotificação de casos, esses números podem 
ser ainda maiores.
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Dentro desse cenário, tivemos como questão nor-
teadora: Qual é a situação epidemiológica da infec-
ção por HIV em gestantes no Estado da Bahia, no 
período de 2008 a 2018?

Para responder a tal questionamento, temos como 
objetivo principal: Analisar a incidência de HIV 
no Estado da Bahia entre os anos de 2008 e 2018. 
E, como objetivos específicos, traçar o perfil socio-
demográfico dessas gestantes e comparar os valo-
res durante o período estudado. 

A relevância pessoal se deu pela afinidade da autora 
com a temática em discussão e pela participação em 
projetos e pesquisas realizados ao longo da gradua-
ção. Sob o âmbito acadêmico, fazem-se necessárias 
mais discussões a respeito do tema, o que contribui-
rá para a preparação de profissionais para acolher e 
melhor assistir às gestantes na sua vulnerabilidade, 
considerando a sua particularidade existencial.

Sob o aspecto da relevância social, observa-se que 
existe grande importância considerando os tabus e 
preconceitos que uma mulher que convive com HIV 
cursa principalmente na gestação. Com o processo-
-saúde doença em constante modificação, é preciso 
haver mais estudos que conduzam a embasamentos 
para interferências significativas na condição clíni-
ca em discussão, visto que a saúde do grupo em evi-
dência está sob a condição de vulnerabilidade.

2 METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa 
do tipo descritivo, ecológico, de série temporal. Se 
o período de tempo em um estudo de série tempo-
ral for muito curto, como em um estudo de série 

temporal diária, o fator confusão é praticamente 
zero, com os participantes do estudo servindo co-
mo seus próprios controles. (BONITA, 2006).

Os dados utilizados para este trabalho foram obti-
dos pela Superintendência de Vigilância em Saúde 
(SUVISA) Bahia. Trata-se de uma base de dados 
aberta ao público, contendo agregados de informa-
ções oriundos das notificações de agravos, nasci-
mentos e mortalidade no Estado da Bahia.

A análise e o processamento de dados foram feitos 
com o programa Microsoft Office Excel 2013. Foi 
calculada a incidência que se deu diante dos núme-
ros de casos de gestantes notificadas por HIV di-
vidida pelo número de nascidos vivos, além disso, 
foram calculadas as proporções. Variável indepen-
dente: as notificações de gestantes com HIV. Variá-
veis dependentes: faixa etária, etnia, nível de esco-
laridade e tipo de parto.

Por se tratar de um trabalho construído com da-
dos secundários de um sistema de informação 
aberto ao público, não foi preciso submeter o pro-
jeto ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), contu-
do, frisamos que este trabalho respeitou os princí-
pios éticos e bioéticos, respaldados pelas Resolu-
ções do Conselho Nacional de Saúde nº  466/2012,  
510/2016 e 580/2018.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
No Estado da Bahia, entre os anos de 2008 e 2018, 
foram notificados 4.266 casos de gestantes com 
HIV. Em termos gerais, a incidência geral do pe-
ríodo foi de 1,85 casos para 1000 nascidos vivos. A 
tabela a seguir (Tabela 1) traz a incidência e a pro-
porção de casos por ano.

Tabela 1 – Incidência e proporção do de HIV em gestantes no Estado da Bahia entre os anos de 2008 a 
2018 (continua)

Ano Incidência* %

2008 1,06 5,5%

2009 1,20 6,1%

2010 1,28 6,4%
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Tabela 1 – Incidência e proporção do de HIV em gestantes no Estado da Bahia entre os anos de 2008 a 
2018 (conclusão)

Ano Incidência* %

2011 1,64 8,3%

2012 1,82 9,0%

2013 1,80 8,6%

2014 1,93 9,3%

2015 2,26 11,0%

2016 2,59 12,1%

2017 2,53 12,1%

2018 2,41 11,6%

Fonte: SUVISA, Bahia, 2019.     * Incidência: nº de casos para cada nascido vivo

Como podemos observar nessa tabela, no decor-
rer do tempo, houve aumento progressivo na inci-
dência dos casos. Isso pode ser justificado diante 
do acréscimo nas notificações ao longo dos anos, 
mostrando assim avanços nas ações de vigilân-
cia epidemiológica. O ano de destaque foi 2016, 

com a maior incidência e também proporção das 
notificações. O estudo de Domingues, Saraceni e 
Leal (2018) mostrou que, no ano de 2016, a inci-
dência no Brasil era de 2,7 casos para 1000 nasci-
dos vivos, sendo um valor muito próximo da mé-
dia nacional.

Tabela 2 – Distribuição dos casos HIV em gestantes, segundo a cor/etnia entre os anos de 2008 e 2018 no 
Estado da Bahia

Cor/etnia N° de casos %

Ignorado/branco 460 10,8%

Branca 338 7,9%

Preta 1086 25,5%

Amarela 27 0,6%

Parda 2336 54,8%

Indígena 19 0,4%

Fonte: SUVISA, Bahia, 2019.

Como podemos perceber, os maiores registros 
durante o período estudado foram as gestantes 
que se autodeclaravam pardas, seguida das pre-
tas. O menor registro deu-se com as pessoas indí-
genas. Outro ponto a que devemos dar destaque 
é o fato de haver muitas notificações sem análise 
do critério cor/etnia. Na Tabela 2, podemos per-

ceber que mais de 10% das notificações foram ne-
gligenciadas. 

O estudo de Silva e colaboradores (2018), que ava-
liaram o panorama da HIV em gestantes de 2007 e 
2015 no Estado de Alagoas, convergiu para os nos-
sos achados, a maioria das notificações foi de pes-
soas pretas e pardas.
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Tabela 3 – Distribuição dos casos de HIV em gestantes segundo faixa etária e escolaridade no Estado da 
Bahia, nos anos de 2008 a 2018 

Variá-
veis

2008 n 
(%)

2009 n 
(%)

2010 n 
(%)

2011 n 
(%)

2012 n 
(%)

2013 n 
(%)

2014 n 
(%)

2015 n 
(%)

2016 n 
(%)

2017 n 
(%)

2018n 
(%)

Faixa etária

<15 
anos 6 (3) 6 (2) 10 (4) 10(3) 11 (3) 10 (3) 8 (2) 16 (3) 10(2) 13(3) 14 (2,8)

15 a 19 
anos 43 (18) 31(12) 37(14) 55 (16) 49 (13) 55(15) 50(13) 96(20) 71(14) 91(18) 88 (17,8)

20 a 34 
anos 168(71) 199(76) 202(75) 257(73) 290(76) 250(68) 283(72) 308(66) 372(72) 352(68) 320(64,8)

35 a 49 
anos 19(8) 26(10) 22(8) 32(9) 32 (8) 52 (14) 54(14) 50(11) 65(13) 61 (12) 71 (14,4)

50 a 79 
anos 0(0) 0(0) 0(0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0,2)

Escolaridade

Igno- 
rado/ 

branco
61(26) 56(21) 96(35) 99(28) 131(34) 123(34) 135(34) 134(29) 182(35) 154(30) 159(32)

analfa-
beto 8(3) 190(0,4) 4(1) 7(2) 4(1) 2(1) 3(1) 2(0,4) 4(1) 4(1) 5(1)

Até o 
ensino 
funda-
mental

127(54) 140(53) 106(39) 159(45) 146(38) 159(43) 151(38) 196(42) 187(36) 199(38) 182(37)

Até o 
ensino 
médio

15(6) 35(13) 35(13) 57(16) 65(17) 56(15) 54(14) 70(15) 79(15) 95(18) 87(18)

Até o 
ensino 

superior
2(1) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 14(4) 11(2) 7(1) 10(2) 7(1)

Fonte: SUVISA, Bahia, 2019.

Na tabela anterior (Tabela 3), podemos observar 
que a maioria das gestantes com esse agravo ao lon-
go do período estudado estava nas faixas etárias de 
20 a 34 anos. O estudo de Faria e colaboradores 

trouxe que a média geral de idade de gestantes com 
o agravo, em sua pesquisa, foi de 28,3 anos. Ainda 
nessa variável, outro ponto que temos que destacar 
é a existência expressiva de adolescentes gestantes, 
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com idade menor que 15 anos, tendo registro da 
morbidade analisada.

Quando ao nível de escolaridade, há dois pon-
tos que se precisa discutir: o primeiro se refere 
aos grandes números de informações ignoradas 
ou em branco, pois tal condição dificulta, por ve-
zes, as ponderações acerca dos perfis epidemio-
lógicos. O segundo ponto é o retrato da condi-
ção baiana no que tange ao nível educacional, a 

maioria tem, no máximo, o grau de escolarida-
de no Ensino Fundamental: (51,7%) da popula-
ção do estudo.

Situação similar foi encontrada no estudo de Sil-
va e colaboradores (2018). Eles trazem que a mé-
dia da escolaridade das gestantes foi de 5 a 8 anos, 
ou seja, com grau de escolaridade máximo no En-
sino Fundamental cerca de (31,2%) da população 
pesquisada.

Figura 1 – Comparação do tipo de parto em gestantes com HIV no Estado da Bahia nos anos de 2008 a 2018

  
Fonte: SUVISA, Bahia, 2019.

Nesse gráfico (Figura 1), podemos observar que 
existe um grande número de registro de infor-
mações ignoradas ou em branco. Isso interfere 
na análise diante da subnotificação das estraté-
gias que foram utilizadas, ainda assim, podemos 
ver o número de cirurgias cesárias eletivas, o que 
se configura como um padrão na sociedade con-
temporânea quando se fala em partos de mulhe-
res com HIV.

De acordo com as formas de transmissão vertical, 
existem formas intrauterinas – no nascimento (in-
traparto) ou durante a amamentação (pós-parto) –, 
sendo que a maioria dos casos de infeção vertical 
no mundo é decorrente do período intraparto (cer-
ca de 65%). Isso significa que, quando há fragilida-
de nos cuidados no período parturitivo, existe au-
mento da probabilidade da transmissão vertical. 
(FRIEDRICH; et al., 2016).
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Figura 2 – Série histórica do acompanhamento pré-natal das gestantes com HIV no Estado da Bahia en-
tre os anos de 2008 e 2018

Fonte: SUVISA, Bahia, 2019.

Ao longo da série histórica, observa-se que há um 
grande número de gestantes que faz acompanha-
mento pré-natal no Estado da Bahia, representan-
do 81% das gestantes dessa série histórica. Contu-
do, mesmo afirmando que elas são acompanha-
das, deve-se questionar se seguiram as recomenda-
ções do Ministério da Saúde de, no mínimo, de 6 a 
8 consultas na estratégia de saúde da família, entre 
a enfermeira e o médico (BRASIL, 2012a,2012b). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio deste estudo, foi possível verificar a situa-
ção do HIV em gestantes no Estado da Bahia diante 
de uma série histórica de 10 anos, sendo analisados os 
anos de 2008 a 2018. Inicialmente, foi possível iden-
tificar a crescente incidência no Estado da Bahia, va-
lendo destacar que essa mesma situação é encontrada 
em outros Estados, bem como no nosso País. 

De modo geral, podemos inferir que o perfil das 
gestantes no Estado da Bahia é de mulheres, em sua 
maioria, pardas e negras, entre a faixa etária de 20 
e 34 anos, com nível educacional máximo de Ensi-
no Fundamental (1 a 8 anos de estudo), no momen-
to do processo parturitivo, fizeram cesárias eletivas; 

observa-se também grande número que mulheres 
que optou pelo acompanhamento pré-natal.

Para além disso, há necessidade de frisar as ques-
tões que envolvem os dados, por muitos estarem 
ignorados ou em branco, o que trouxe fragilidade 
a este trabalho, mas se percebe que, mesmo assim, 
houve convergências entre o estudo de outros Es-
tados e a nível nacional.

Portanto, diante do quadro encontrado no Esta-
do da Bahia, faz-se necessário o desenvolvimento 
de ações capazes de controlar a transmissão des-
sa morbidade, como também prevenir que os neo-
natos adquiram HIV após o processo parturitivo. 

Essas medidas devem se concentrar na Atenção 
Primária à Saúde, pois é através dela que há o 
acompanhamento sequencial dessa mulher desde 
a concepção até o puerpério.
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