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Introdução: A transmissão vertical é a principal via de infecção pelo HIV em crianças. Estudos evidenciam que em cerca de 65% 
dos casos, a transmissão vertical do HIV ocorre durante o trabalho de parto e no parto, enquanto que a transmissão intra-útero 
corresponde a 35%. Objetivo: Conhecer o que vem sendo realizado no ambiente hospitalar e no pré-natal para prevenir a 
transmissão do HIV, a fim de melhorar a qualidade do cuidado prestado ao binômio mãe; bebê. Metodologia: Este estudo se 
caracteriza como uma revisão bibliográfica para a construção de conhecimento, através da busca de publicações na base de 
dados Scielo, bem como livros e artigos do sistema de bibliotecas da Universidade Federal (UFRGS). Resultados: O Ministério da 
Saúde publicou em 2003 o Consenso Nacional com as seguintes recomendações profiláticas para prevenção da transmissão 
vertical do HIV. Oferecer teste anti-HIV, com aconselhamento pré e pós-teste, para todas as gestantes nos serviços de pré-
natal, devendo a testagem ser sempre voluntária e confidencial; Ministrar nas gestantes HIV o AZT oral e endovenoso nas 
parturientes, durante o trabalho de parto e parto até o clampeamento do cordão umbilical; e o AZT oral por seis semanas ao 
recém-nascido. Escolher a via de parto de acordo com os critérios abaixo: Recomenda-se parto por cesariana eletiva quando a 
carga viral em 1000 cópias / ml ou desconhecida e idade gestacional  de 34 semanas; e  parto vaginal quando a carga viral for < 
1000 cópias /ml ou indetectável.; a Introdução do leite artificial  de acordo com a idade da criança, garantindo seu adequado 
crescimento e desenvolvimento. Conclusões: A revisão nos permitiu maior compreensão do tema e das ações preconizadas pelo 
Ministério da saúde, assim como da condição de vulnerabilidade desta gestante.   




