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Objetivo: realizar uma comparação de dados epidemiológicos das gestantes soropositivas
para o Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV) com os dados de gestantes
soronegativas para o mesmo vírus. Métodos: foi realizado um estudo retrospectivo e
comparativo através de um censo de gestantes soropositivas para HIV e soronegativas para
HIV atendidas no ambulatório do Hospital de Base de São José do Rio Preto no período de
2005 a 2009. Ao todo, foram selecionadas para estudo 42 pacientes soropositivas e 42
pacientes soronegativas. Resultados: no presente estudo foi observado que 74% de
gestantes soropositivas apresentaram doenças infecciosas durante a gestação. Além disso, a
maioria das partes era multípara nos dois grupos (60% nas soropositivas e 57,9% nas
soronegativas). 75,6% das gestantes com HIV já tinham diagnóstico prévio. Em relação
aos recém nascidos, a maioria teve peso adequado ao nascimento (78,4% nos recémnascidos de mães soropositivas e 56% nos recém nascidos de mães soronegativas).
Conclusões: através do presente estudo foi possível traçar um perfil epidemiológico das
gestantes soropositivas para HIV atendidas no serviço de assistência pré-natal do Hospital
de Base que são, em sua maioria, brancas, solteiras, do lar, multíparas e com diagnóstico
prévio das doenças. Esse último dado pode indicar uma maior preocupação da mulher com
sua saúde atualmente, bem como maior eficácia do Sistema Único de Saúde em
diagnosticar essa doença.
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