PARTO ESPECIALIZADO
Implementação da Nevirapina, no recém nascido logo após ao nascimento.
O bebé deve voltar a ser testado aos 6 meses
de vida, se for infestado e acompanhado pelo
médico infeciologista.
.
As crianças infestadas pelo HIV devem ser
seguidas durante toda vida.
Tratamento - Antirretrovirais

MITOS E VERDADES
Falso - Em geral, a via de parto mais indicado
para a mulher com HIV é a cesárea.
Falso - Uma pessoa que toma anti-retroviral,
pode parar de tomar a medicação se sentirse bem.
Falso - O HIV pode ser curado com medicamentos tradicionais.
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Transmissão vertical
por VIH

Verdade - É possível ter um parto normal, quando a carga viral é inferior a 1.000 copias/ml.
A mulher recebe o anti-retroviral durante o
parto ou antes do parto. O recém-nascido
toma um xarope anti-retroviral desde o nascimento até a sexta semana de vida.
Boa alimentação
Verdade - Durante a gravidez a possibilidade
de transmissão do HIV da mãe para o bebé é
de 20%, quando a mãe não é seguida pelo
medico e não esta inserida nos programas de
PTV. Mas quando a mãe está no programa e
cumpre toda recomendação medica esta
possibilidade baixa para valores inferior a 1%.
Fazer exercícios físico.
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O QUE É O HIV?
HIV - SIDA é uma doença do sistema imunoló gico humano, causado pelo vírus da imuno deficiência humana.
Pode ser transmitido da mãe para o filho de
pelo cordão umbilical.
ALGUMAS MANIFESTAÇÕES DA DOENÇA NA
MÃE:
Febre, Cansaço.
Falta de apetite, Gripe (dor de garganta).
Aparecimento de gânglios linfáticos.

Aparecimento de gânglios linfáticos.
Falta de apetite.
MANIFESTAÇÕES EM BEBÉS:

COMO SE TRANSMITE?

Durante a amamentação

Durante a gravidez ocorre pela placenta.

- Febre prolongada.
- Parotidite crónica.
- Desnutrição.
Mas este risco pode ser controlado quando a
mãe seropositivo começa a fazer tratamento
com anti-retrovirais.

- Pneumonias de repetição.
- Moníliase de repetição.

COMO PREVENIR A TRANSMISSÃO VERTICAL?
A Mãe Gestante deve:
Fazer testagem serológica precoce do HIV.
“No período pré-natal”.

- Diarréica crónica.
- Hepatomegalia (aumento do fígado).
- Esplenomegalia (aumento do baço).

Durante o parto

Buscar tratamento, acompanhamento e aconselhamento nas Salas do (PTV).
PARTO ESPECIALIZADO
- A mãe HIV+, sob conselho médico deve tomar
anti-retroviral na altura do parto.
- As crianças expostas ao HIV, devem ser testadas dentro das primeiras 24h de vida.

