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O Ministério da saúde do Brasil criou um programa de aconselhamento e testagem voluntária para o HIV para todas 
as gestantes a fim de reduzir a transmissão vertical do HIV. No entanto, nenhum estudo avaliou a efetividade desse 
programa. O objetivo desse trabalho é avaliar o padrão de testagem para o HIV e determinar os fatores de risco para 
a não testagem do HIV durante a gravidez. Foi realizado um estudo transversal com 1658 mulheres, nas três maiores 
maternidades de Porto Alegre, com as mães que residiam e que fizeram o pré-natal nesta cidade. Variáveis 
biológicas, reprodutivas e sociais foram obtidas através de um questionário padronizado aplicado a todas as mães 
após o parto. Não realizar teste para o HIV durante a gestação ou ser testada através do teste rápido foi considerado 
como ausência de testagem durante a gestação. Um intervalo de confiança de 95% foi calculado e um modelo de 
regressão logística foi utilizado para determinar os fatores associados com a não testagem para o HIV durante a 
gestação. Do total de 1658 mulheres entrevistadas, 72 (4,34%) foram testadas pelo teste rápido imediatamente antes 
do parto ou não foram testadas durante a gravidez. Entre todas as puérperas, a prevalência de HIV-positivas foi 
2,20%. Adolescência, baixa escolaridade, não ter realizado assistência pré-natal e assistência privada foram fatores 
de risco para a não testagem para o HIV durante a gestação. Os achados revelam que há uma alta taxa de testagem 
para o HIV durante o pré-natal em Porto Alegre. Entretanto, as mulheres que receberam assistência médica do setor 
privado e aquelas de baixas condições socioeconômicas foram menos testadas para o HIV durante a gestação, tendo 
o teste rápido um importante papel na detecção do HIV, neste grupo de mulheres. 


