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A gestação é um fenômeno fisiológico que ocorre na vida da mulher caracterizado por um 

período de grandes transformações, envolvendo mudanças dinâmicas do ponto de vista físico, 

social e emocional. No decorrer desta fase há uma pequena parcela de gestantes que podem 

ser portadoras de algumas como DST s e HIV, portanto se destaca a infecção pelo o vírus do 

HIV. Entre o período de 2000 até junho de 2016, foram notificadas 99.804 gestantes 

infectadas com HIV. Estudos ao longo do tempo confirmaram o aumento na participação das 

mulheres em idade reprodutiva nos casos de HIV. A rede básica de saúde dever ser a porta de 

entrada da gestante no sistema público de saúde, tendo como um dos mais importantes 

programas, o pré-natal que é essencial para garantir o diagnóstico de doenças sexualmente 

transmissíveis assim como HIV. O estudo buscou como objetivo geral descrever a 

importância da realização do diagnóstico de infecção pelo o HIV na gestação durante o pré-

natal. A presente pesquisa trata-se de uma revisão de literatura. Para a busca de documentos 

foi utilizada a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Através das terminologias adotadas pelos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), foi realizada uma busca utilizando os descritores 

“HIV”, “Diagnóstico” e “Pré-Natal”. Toda gestante tem o direito de realização do teste anti-

HIV, durante o pré-natal na rede básica de saúde com aconselhamento pré e pós-teste. 

Contudo a redução da transmissão vertical do HIV está diretamente ligada à vinculação 

precoce da gestante no programa de pré-natal, além disso, possibilita o conhecimento da 

gestante sobre sua condição sorológica, permite o planejamento do parto e garante o 

tratamento para a gestante portadora da doença e dessa forma permite uma maternidade para o 

binômio mãe/filho com a adoção de medidas que reduzem a transmissibilidade da doença. O 

diagnóstico contribui para o controle da epidemia e fornece informações fundamentais para 

monitoramento, avaliação de programas e a criação de políticas públicas de saúde. 
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