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Resumo 

Desenvolvimentos recentes sugerem que podem advir grandes vantagens clínicas e programáticas 
da adopção de um regime único e universal, quer para tratar as mulheres grávidas infectadas 
com o VIH, quer para evitar a transmissão vertical do VIH. Esta simplificação deverá maximizar o 
desempenho do programa da PTV, através de uma melhor harmonização e interligação entre os 
programas da terapêutica anti-retroviral (TAR) em todos os níveis da prestação de serviços. Uma 
das duas opções actualmente recomendadas pela OMS de anti-retrovirais (ARV) para a PTV, a 
Opção B, segue esta abordagem unificada. 

Existe hoje uma nova opção, a terceira opção (Opção B+), que propõe uma maior evolução — não 
apenas fornecer os mesmos medicamentos ARV triplos a todas as mulheres grávidas infectadas com 
o VIH, a iniciar no contexto das clínicas pré-natais, mas também continuar esta terapêutica vitalícia 
em todas essas mulheres. As importantes vantagens da Opção B+ incluem: maior simplificação do 
regime e da prestação de serviços, harmonização com os programas de TAR, protecção contra a 
transmissão vertical em futuras gravidezes, benefício da prevenção contínua contra a transmissão 
por via sexual a parceiros serodiscordantes e evitar parar e retomar a terapêutica com ARV. Embora 
estes benefícios precisem de ser avaliados em contextos programáticos e os requisitos de sistemas 
e de apoio tenham de ser cuidadosamente considerados, este é o momento adequado para os 
países começarem a avaliar a sua situação e experiência, de modo a optimizarem as suas escolhas 
programáticas. 

Esta actualização programática destina-se a fornecer aos países uma perspectiva actual acerca das 
importantes alterações e das novas considerações em curso, desde a publicação das orientações da 
OMS sobre os ARV para a PTV, versão 2010, especialmente porque uma série de países está hoje 
a preparar a adopção da Opção B+. A OMS iniciou uma revisão alargada de todas as orientações 
sobre os ARV, incluindo a orientação sobre os ARV para as mulheres grávidas, cuja publicação está 
prevista para 2013.

A prevenção da transmissão vertical do VIH (PTV) é uma 
abordagem dinâmica e em constante mutação. As actuais 
orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre 
os anti-retrovirais (ARV) destinados à PTV, para tratar 
as mulheres grávidas e evitar a infecção dos bebés (1) , 
publicadas em 2010, constituíram um importante passo 
para se adoptarem regimes mais eficazes. As referidas 
orientações salientam a importância de fornecer uma 
terapêutica anti-retroviral vitalícia (TAR) a todas as mulheres 
grávidas infectadas pelo VIH, que sejam elegíveis para 
esse tratamento, e recomendam duas opções de profilaxia 
anti-retroviral de curto prazo (Opção A e Opção B) para 
as mulheres não elegíveis por estes critérios, conforme 
determina a contagem de células CD4, para tratamento da 
sua própria saúde (Quadro 1). Recentemente, surgiu uma 
terceira opção (Opção B+), para fornecer TAR para toda 
a vida a todas as mulheres grávidas infectadas pelo VIH, 
independentemente da contagem de células CD4, estando 
muitos países já a adoptar ou a considerar essa abordagem.
 
Embora muitos países de baixos e médios rendimentos ainda 
estejam no início da implementação das orientações de 
2010, as evidências e a experiência recente requerem uma 
actualização programática, para reavaliar as preferências 
entre as Opções A e B da profilaxia em mulheres grávidas 
infectadas pelo VIH, que não precisam de tratamento para a 
sua própria saúde e para sopesar as potenciais vantagens e 
considerações da nova abordagem, a Opção B+, na perspectiva 
da saúde pública.

Actuais orientações da OMS para o uso de ARV 
em mulheres grávidas infectadas pelo VIH

As orientações de 2010 da OMS sobre o uso de ARV na PTV 
baseiam-se na necessidade de distinguir entre tratamento e 
profilaxia . Em coerência com as orientações de 2010 da OMS 
para a TAR em adultos (2), recomenda-se que, prioritariamente, 
se inicie a TAR vitalícia em todas as mulheres com contagens 
de CD4 <350 células/mm3 ou doença na fase 3 ou 4 da OMS 
(aproximadamente 40–50% de todas as mulheres grávidas 
infectadas pelo VIH) para a defesa da sua própria saúde e para 
a prevenção da infecção dos bebés pelo VIH. Para as mulheres 
com contagens de CD4 >350 células/mm3, que não sejam 
elegíveis para tratamento, de acordo com os actuais critérios, 
as orientações sobre ARV para a PTV recomendam que se 
inicie a profilaxia com ARV no início da gravidez, em contextos 
de amamentação, administrando ARV tanto à mãe como ao 
bebé, durante o período de risco pós-parto.

As duas opções recomendadas de profilaxia, A e B, são 
muito diferentes do ponto de vista programático, mas foram 
consideradas como igualmente eficazes, se devidamente 
implementadas, na redução do risco de infecção nos bebés de 
mulheres com contagens de CD4 >350 células/mm3. Devido 
à diferença entre as opções de profilaxia, por vezes, é difícil 
entender que as Opções A e B incluem tanto componentes 
de tratamento como de profilaxia, como se mostra no Quadro 
1. A eficácia global, tanto para a saúde da mãe como para a 
prevenção de novas infecções nos bebés, da implementação 
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de qualquer das opções, depende da prestação de tratamento 
com ARV às mulheres com contagens baixas de CD4 e de 
profilaxia às que têm contagens mais elevadas de CD4. Pediu-
se aos países que comparassem os benefícios e as incertezas 
das duas abordagens, em particular as questões operacionais, 
a fim de determinar qual delas é a mais indicada para o seu 
programa nacional.

Fundamento para a presente actualização

No pouco tempo que decorreu desde que as orientações 
de 2010 sobre ARV para a PTV foram elaboradas, o 
contexto e as expectativas dos programas de PTV mudaram 
consideravelmente. As principais mudanças foram:

•	 Os	 ambiciosos	 objectivos	 de	 eliminação	 da	 infecção	
pediátrica pelo VIH do novo Plano Mundial para a Eliminação 
de Novas Infecções pelo VIH entre as Crianças até 2015 
e Manter Vivas as Suas Mães (3) , juntamente com os 
substanciais progressos verificados no reforço mundial da 
cobertura da PTV e da TAR (4);

•	 Novas	evidências	de	apoio	ao	tratamento	com	ARV	para	
prevenção do VIH – nomeadamente a descoberta de que 
a administração de TAR a mulheres infectadas pelo VIH 
com contagens mais elevadas de células CD4, que não 
são elegíveis para tratamento, reduz significativamente a 

transmissão sexual aos parceiros serodiscordantes (não 
infectados) (5); esta evidência levou a novas recomendações 
da OMS relativamente ao aconselhamento e tratamento dos 
casais serodiscordantes, independentemente da contagem 
de células CD4 (6);

•	 A	 maior	 experiência	 dos	 países	 face	 aos	 desafios	
operacionais e de implementação do programa, tanto com 
a Opção A como com a Opção B; 

•	 a	proposta	de	alguns	países	de	se	passar	a	utilizar	a	nova	
abordagem da Opção B+ de TAR vitalícia para a PTV em 
todas as mulheres grávidas infectadas pelo VIH, e não parar 
a administração de ARV às mulheres não elegíveis para 
tratamento, como acontece em ambas as Opções A e B (7);

•	 o	lançamento	da	iniciativa	de	tratamento	2.0	para	simplificar	
e optimizar o uso de ARV e tornar padrão o regime de 
tratamento de primeira linha (8,9);

•	 a	existência	de	garantias	sobre	a	segurança	do	efavirenz	
na gravidez (10); e

•	 a	redução	do	custo	dos	medicamentos	ARV	(11,12).	

Por outro lado, manifestou-se a preocupação de que a 
recomendação da OMS, de se usarem duas opções diferentes 

Quadro 1. Três opções de programas de PTV 

Cada mulher recebe:

Cada bebé recebe:

Tratamento
(contagem de CD4 
≤350 células/mm3)

Profilaxia
(contagem de CD4 
>350  células/mm3)

Opção Aa ARV triplos, a iniciar após 
o diagnóstico, a continuar 
toda a vida

Pré-parto: Iniciar AZT a partir das 
14 semanas de gestação

Intraparto: no início do trabalho de 
parto,dose única deNVP e primeira 
dose de AZT/3TC 

Pós-parto: AZT/3TC diários, até 7 
dias após o parto

NVP diários desde o nascimento 
até1 semana depois de todo o 
desmame ; ou, se não houver 
amamentação ou se a mãe estiver 
em tratamento, até 4–6 semanas de 
idade 

Opção Ba Mesmos ARV iniciais para ambosb : NVP ou AZT diários desde o 
nascimento até às 4–6 semanas 
de idade, independentemente do 
método de alimentação da criança

ARV triplos iniciados 
logo após o diagnóstico 
e continuados para toda 
a vida

ARV triplos iniciados às 14 
semanas de gestação e 
continuados intraparto e até 
ao nascimento do bebé, se não 
amamentar, ou até uma semana 
após desmame completo

Opção B+ O mesmo para o tratamento e profilaxiab : NVP ou AZT diários desde o 
nascimento até às 4–6 semanas 
de idade, independentemente 
do método de alimentação da 
criança

Independentemente da contagem de CD4, ARV triplos iniciados 
logo após o diagnósticoc e continuados para toda a vida

Nota: “ARV triplos” refere-se ao uso de uma das opções recomendadas de tratamento totalmente supressoras com três fármacos.  Abreviatura 
dos nomes dos medicamentos: AZT (azidotimidina); NVP (nevirapina); 3TC (lamivudine).
a Recomendada nas orientações de 2010 da OMS para a PTV
b Verdadeiro apenas para TAR de primeira linha baseada em EFV; TAR baseada em NVP não recomendada para a profilaxia (CD4 >350)
c Não foram feitas recomendações formais para a Opção B+, mas presume-se que a TAR começará com o diagnóstico.
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para a profilaxia contra a transmissão materno-infantil nas 
mulheres infectadas pelo VIH que não requerem tratamento 
para a sua própria saúde, poderia ser confusa e deveria ser 
reconsiderada à luz dos potenciais benefícios recentemente 
reconhecidos, das experiências operacionais e dos requisitos 
programáticos das várias opções.

A presente actualização programática, embora não apresente 
novas orientações, analisa as Opções A e B actualmente 
recomendadas, discute os fundamentos para a Opção B+ e 
fornece uma actualização da OMS, indicando e comparando 
as preferências, tanto quanto possível, entre as várias opções. 
Esta actualização resume os principais pontos que terão 
de ser tratados em cenários de terreno e nos programas 
nacionais. Salienta também as lacunas de evidências que 
terão de ser abordadas para se construir uma base para a 
futura revisão das orientações.

Principais resultados 

Esta actualização programática indica que a Opção B e, 
especificamente a Opção B+, poderão revelar-se preferíveis 
à Opção A, por motivos operacionais, programáticos e 
estratégicos. Embora a Opção A tenha sido implementada 
com êxito em alguns países com uma incidência elevada, ela 
tem sido, de modo geral, difícil de implementar em muitos 
contextos de baixos recursos, devido a mudanças registadas 
nos medicamentos distribuídos nos cuidados continuados 
(pré-natal, parto e pós-parto) e da necessidade de um teste 
de CD4 em tempo oportuno, para se determinar que mulheres 
deverão iniciar a TAR em benefício da sua própria saúde. 
Pelo contrário, a Opção B e a Opção B+ iniciam todas as 
mulheres grávidas infectadas pelo VIH em regimes triplos de 
ARV, sem necessidade de uma contagem inicial de células 
CD4 (embora esse teste de CD4 continue a ser necessário 
na Opção B e desejável na Opção B+). Assim, as Opções B 
e B+ dão mais garantias de que as mulheres que necessitam 
de tratamento receberão um regime de ARV triplos totalmente 
supressor, para minimizar os riscos de infecção dos bebés 
e maximizar o benefício para a sua própria saúde, evitando 
que sejam, inadvertidamente, alvos de uma intervenção de 
profilaxia subóptima com ARV, particularmente em cenários 
com acesso limitado aos testes de CD4. O referido acesso 
limitado, em devido tempo, a testes fiáveis de CD4 e, portanto, 
a incapacidade de identificar as mulheres que necessitam 
de tratamento e de iniciar esse tratamento, é motivo de 
grande preocupação em muitos cenários de recursos limitados, 
especialmente ao nível dos cuidados primários, onde a 
maioria das mulheres obtém os cuidados de saúde materna 
e infantil (SMI).

Eficácia e simplificação do regime. Outra das grandes 
vantagens das Opções B e B+ é a sua maior eficácia, muito 
de acordo com os princípios do Tratamento 2.0. Em primeiro 
lugar, pode usar-se na intervenção para a PTV o mesmo regime 
simplificado e de dose fixa de associação medicamentosa 
ARV. Além disso, é possível e muito desejável, usar o mesmo 
regime, não só para a PTV mas também como o regime 
nacional de TAR de primeira linha para as mulheres não 
grávidas. A possibilidade de usar o mesmo regime para a PTV 
e para a TAR de primeira linha simplifica consideravelmente a 
previsão, a compra, o abastecimento das unidades de saúde 
e a monitorização das reservas de medicamentos. O regime 
de primeira linha tenofovir/lamivudine/efavirenz (TDF/3TC/

EFV) está disponível como uma associação medicamentosa 
de dose fixa com comprimido único, tendo recentemente sido 
recomendado como o melhor regime terapêutico de primeira 
linha em mulheres adultas, incluindo as mulheres grávidas 
(9). Uma importante vantagem do efavirenz no regime de 
primeira linha é que pode ser usado em todas as mulheres, 
independentemente da contagem de CD4 (ao contrário 
da nevirapina, que não pode ser usada em mulheres com 
contagens elevadas de CD4). Embora persistam preocupações 
com a segurança do efavirenz no início da gravidez e seja 
necessária uma farmacovigilância mais monitorizada, a análise 
dos dados mais recentes é tranquilizadora e os benefícios 
deverão ser superiores aos riscos (10).

Muitos países com elevada incidência de infecção pelo VIH 
escolheram inicialmente a Opção A devido ao limitado apoio 
ao programa de PTV, às dificuldades do reforço, ao preço mais 
baixo dos medicamentos, à facilidade de melhorar as anteriores 
abordagens e formação para a PTV e à limitada capacidade 
para oferecer ARV triplos nas unidades de SMI. Contudo, estes 
factores estão a mudar e alguns países com elevada incidência 
do VIH estão a estudar a possibilidade de passarem da Opção 
A para a Opção B ou B+. 

Custos. O preço dos medicamentos ARV foi um factor 
importante quando os países escolheram uma opção para a 
PTV. Em 2009, o custo médio de um medicamento ARV da 
Opção B era três a cinco vezes mais elevado do que o custo 
da Opção A (conforme o regime e pressupondo a prestação 
tanto de TAR como de profilaxia). No entanto, no final de 2011, 
esse diferencial tinha diminuído para um custo duas vezes 
superior. O custo anual das formulações de dois comprimidos 
de TDF/3TC/EFV diminuiu 30% nos últimos três anos e é 
agora de US$150; o regime mais recente de dose fixa com 
comprimido único de TDF/3TC/EFV custa, aproximadamente, 
US$180 por ano (11,12). Prevê-se que o preço venha a baixar 
ainda mais. Sendo agora o diferencial de custo inicial dos 
medicamentos (para o perído de PTV) um factor menor, será 
mais apropriado efectuar estudos sobre os custos a longo 
prazo (incluindo os custos do tratamento em curso) e sobre 
a relação custo-benefício e custo-eficácia, para orientar as 
decisões sobre a política a adoptar, do que considerar o custo 
inicial por pessoa.

Vantagens da Opção B+. A abordagem da Opção B+ de 
TAR vitalícia para todas as mulheres grávidas infectadas pelo 
VIH, independentemente da contagem de CD4, apresenta 
grandes vantagens sobre as Opções A e B (se for mantida 
a supressão viral) mas terá de ser avaliada em cenários 
programáticos e no terreno. Essas vantagens são: 

1. maior simplificação dos requisitos do programa de PTV—
não há necessidade de contagem de CD4 para determinar 
a elegibilidade para a TAR (como exige a Opção A), nem 
de decidir se a TAR deve ser suspensa ou continuada, 
depois de ter cessado o risco da transmissão da mãe para 
o filho (como na Opção B) (embora as contagens de CD4 
e os testes de carga viral continuem a ser desejáveis para 
determinar a situação imunológica inicial e monitorizar a 
reacção ao tratamento); 

2. extensão da protecção da transmissão da mãe para o filho 
em futuras gravidezes, desde a concepção; 
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3. benefício de uma prevenção forte e continuada contra a 
transmissão sexual em casais e parceiros serodiscordantes; 

4. provável benefício do tratamento anterior para a saúde da 
mulher, evitando os riscos de suspender e retomar ARV 
triplos, especialmente em cenários de elevada fertilidade; e 

5. uma simples mensagem às comunidades de que a TAR, 
uma vez iniciada, é para toda a vida.

Desafios e questões. No entanto, existem importantes 
desafios e questões de ordem programática, operacional 
e clínica acerca da Opção B+ que têm de ser resolvidos, 
incluindo a organização e a prestação dos serviços de TAR 
nas unidades de SMI e de cuidados primários, o custo e a 
sustentabilidade, a adesão e a retenção dos ARV no tratamento, 
os mecanismos de transferência e a transição do programa de 
PTV para os programas de cuidados e tratamento do VIH, 
preocupações acerca da resistência aos medicamentos do 
VIH com o uso prolongado da TAR, quando iniciada no início 
da doença, segurança de uma maior exposição aos ARV para 
o feto/bebé, aceitabilidade e equidade. Por isso, os países 
que implementam a Opção B+ ou planeiam projectos de 
demonstração devem receber apoio para monitorizarem de 
perto esta abordagem, com vista a resolver estas questões 
e avaliar a viabilidade, o custo-benefício e o impacto da 
Opção B+ sobre a saúde pública. 

Conselhos da OMS aos países 

À luz dos compromissos mundiais e nacionais assumidos para a 
eliminação de novas infecções pediátricas e para as mudanças 
referidas na presente actualização programática, todos os países 
deverão examinar a sua própria política, objectivos e experiências 
de implementação e avaliar o modo de melhor simplificarem, 
optimizarem e integrarem os seus programas de PTV e TAR. 
Os países que estão a implementar com êxito a Opção A e 
a atingir as suas metas de reduzir a transmissão vertical do 
VIH e a tratar as mães elegíveis para a TAR não precisam de 

planear uma mudança imediata para a Opção B ou B+. Os 
países que estão a pensar mudar as suas orientações para 
a PTV deverão prever e preparar-se devidamente para essa 
mudança, a fim de garantirem a criação de uma política clara, 
de uma estratégia de implementação, de uma comunicação 
adequada, de formação e de um sistema de previsão da 
procura e abastecimento de ARV. 

As Opções B e, especificamente, a B+, parecem oferecer 
importantes vantagens programáticas e operacionais, podendo, 
desta forma, acelerar o progresso para a eliminação de novas 
infecções pediátricas. Se a Opção B+ puder ser apoiada, 
financiada, reforçada ao nível dos cuidados primários e 
sustentada, será provável que ofereça a melhor protecção para 
a saúde da mãe e constituirá também uma nova e promissora 
abordagem à prevenção da transmissão sexual e das novas 
infecções pelo VIH na população em geral.

É necessário avaliar urgentemente as experiências dos países 
e as evidências relativas às preferências entre as Opções 
A, B e B+ aqui delineadas. Os dados sobre as vantagens 
operacionais de fornecer ARV triplos a todas as mulheres 
grávidas infectadas pelo VIH (Opções B e B+), sobre a 
melhor forma de satisfazer os requisitos do programa destas 
abordagens, e sobre a aceitabilidade, eficácia e impacto sobre 
a prevenção de fornecer TAR vitalícia a todas as mulheres 
grávidas infectadas pelo VIH (Opção B+), ajudarão a informar 
a próxima revisão das orientações.

A presente actualização programática pretende apresentar 
uma perspectiva actual aos países sobre as importantes 
mudanças e as novas considerações surgidas desde as 
orientações de 2010 sobre os ARV para a PTV, especialmente 
porque alguns países estão neste momento a preparar-se para 
adoptar a Opção B+. A OMS começou a planear uma revisão 
abrangente de todas as orientações para os ARV, incluindo 
orientações sobre os ARV para as mulheres grávidas, cuja 
publicação está prevista para 2013.
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Actualização programática sobre ARV para mulheres grávidas e PTV: Principais pontos

• Tempo para reavaliar. Há novos desenvolvimentos que 
justificam a reavaliação das actuais opções de PTV e de 
tratamento. A OMS não vai mudar agora a sua posição, mas 
vai rever as orientações sobre ARV para a PTV, como parte 
de uma revisão mais alargada e da consolidação de todas 
as orientações relacionadas com ARV em 2013.

•	As Opções B e B+ têm vantagens. A OMS reconhece 
que em muitos contextos é provável que existam 
importantes vantagens clínicas e programáticas da Opção B 
actualmente recomendada (ARV maternos triplos para todas 
as mulheres grávidas infectadas pelo VIH e continuados 
por toda a vida para aquelas que forem elegíveis para 
tratamento) e da mais recente Opção B+ (tratamento 
vitalício para todas as mulheres grávidas infectadas pelo 
VIH, independentemente da sua contagem de CD4) sobre 
a Opção A (TAR para as grávidas elegíveis para tratamento, 
profilaxia de medicamento único com AZT pré-natal e 
profilaxia para os bebés durante a amamentação). 

•	As Opções B e B+ garantem melhor tratamento. 
Embora os dados actuais não indiquem diferenças de 
eficácia entre as Opções A e B quando usadas como 
profilaxia para as mulheres não elegíveis para tratamento, 
as Opções B e B+ oferecem mais garantias de que as 
mulheres que necessitam de tratamento, especialmente 
em contextos com acesso limitado aos testes de CD4, 
receberão um regime tripo de ARV totalmente supressor 
para minimizar o risco da infecção dos bebés e para 
beneficiar a sua própria saúde.

•	Benefícios para além da PTV. A Opção B e, em particular 
a Opção B+, oferecem às mulheres outros benefícios para 
além da PTV, incluindo um provável benefício complementar 
para a sua própria saúde, por iniciarem o tratamento mais 
cedo e por prevenir a transmissão sexual do VIH a parceiros 
não infectados, incluindo a situação comum de casais 
serodiscordantes. 

•	Mais caros mas com melhor relação custo-eficácia? 
O custo inicial dos medicamentos é superior nas Opções B 
e B+ do que na Opção A, mas esse custo está a diminuir. 
Os benefícios ganhos em relação aos custos deverão ser 
muito superiores. 

•	Opções B e B+ mais simples para os programas. 
Os regimes das Opções B e B+ são, em muitos aspectos, 
mais simples para os programas—o mesmo regime pode 
ser usado em todas as mulheres grávidas infectadas pelo 
VIH (disponível como uma associação de dose fixa uma vez 
por dia); não existe uma distinção inicial entre o tratamento 
e a profilaxia; as contagens de CD4 não são necessárias 
para iniciar ARV; não existe mudança de regime durante 
o período da gravidez/pós-parto (como na Opção A); e 
o regime pode ser harmonizado com regimes adultos de 
TAR para uma logística mais fácil, se for usado um regime 
baseado no efavirenz. 

•	A Opção B+ tem outras vantagens. Comparada 
com a Opção B, a Opção B+ oferece protecção contra a 

transmissão sexual do VIH, que se prolonga para além do 
período de risco da transmissão da mãe para o filho, protege 
a gravidez seguinte, começando na concepção, e evita 
suspender e recomeçar os ARV com a gravidez seguinte ou 
quando a contagem de CD4 desce mais tarde para menos 
de 350 células/mm3. 

•	Há mais países a mudar para a Opção B ou B+. 
Muitos países de elevada incidência, na África Subsariana, 
favoreceram inicialmente a Opção A, devido ao custo 
mais baixo dos medicamentos e da continuidade com as 
anteriores recomendações para a PTV, mas alguns estão 
neste momento a reavaliar essa escolha. Os países com uma 
prevalência inferior ou infraestruturas mais desenvolvidas 
tendem a escolher a Opção B. O Malawi foi o primeiro país a 
adoptar a Opção B+, pela sua facilidade de implementação 
e potencial benefício de prevenção; outros países estão 
agora a considerar a Opção B+. 

•	A implementação é mais fácil, podendo expandir 
os serviços. As dificuldades que têm sido comunicadas 
na implementação dos programas de PTV, incluindo o 
problema de fornecer o ARV nas unidades de SMI e ao 
nível dos cuidados primários, salientam a importância de 
simplificar os regimes medicamentosos e a prestação 
operacional, como é exemplificado pelas Opções B e B+. 
A mais fácil implementação deverá facilitar a expansão 
dos serviços e tornar os programas mais eficazes. No 
entanto, para tal, são necessários serviços pré-natais mais 
reforçados, rotação de tarefas, uma prestação de serviços 
de ARV mais eficaz nas unidades de SMI e ligações directas 
aos programas de TAR. 

•	Factores desconhecidos terão de ser investigados. 
As preocupações e os factores desconhecidos com 
as Opções B e B+ são uma possível maior resistência 
multimedicamentosa aos ARV nas mulheres, devido à 
falta de adesão e nos bebés infectados, apesar da TAR 
materna, bem como a aceitação por parte das mulheres 
e a viabilidade de continuarem com os cuidados e com 
a TAR vitalícia, especialmente as mulheres que iniciam o 
tratamento mais cedo do que o recomendado actualmente 
para as mulheres adultas em geral. Em particular, o 
rápido reforço dos ARV, incluindo o efavirenz, para as 
mulheres grávidas, aumentará grandemente a exposição 
fetal precoce, incluindo a exposição desde a concepção 
em futuras gravidezes e exposições prolongadas durante 
a amamentação. A farmacovigilância, a monitorização 
da resistência aos medicamentos, a investigação sobre 
a implementação e a monitorização do programa são 
necessárias.

•	Não é decisão fácil. Mudar da actual Opção A ou Opção 
B para a Opção B+ não resolverá, por si só, os principais 
desafios e problemas de expandir a cobertura e transferir 
com êxito as mulheres grávidas dos programas de PTV 
para os programas de cuidados e tratamento do VIH. São 
essenciais sistemas de transferência devidamente apoiados 
e ligações fortes ao programa de SMI e TAR.
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•	A adesão e a retenção são cruciais. As taxas de 
abandono pós-parto nos programas de PTV são 
especialmente elevadas, em parte devido à fragilidade 
dos serviços pós-parto. As intervenções de PTV durante a 
amamentação terão ainda de ser totalmente implementadas 
com êxito em qualquer das opções. A manutenção da 
supressão viral com o ARV—conseguida com o apoio à 
adesão contínua ao regime de TAR—é crucial para os 
benefícios adicionais das intervenções ligadas às Opções 
B e B+ e para minimizar as consequências adversas. 

• E especialmente com a Opção B+. Embora os 
programas tenham de prestar um apoio eficaz para a 
adesão e retenção nos cuidados em qualquer das três 
opções de PTV, será necessário um apoio adicional para a 
Opção B+. É particularmente importante para os programas 
que implementam a Opção B+ desenvolverem sistemas 
sólidos para darem apoio à adesão e retenção e para 

construírem evidências de práticas bem sucedidas através 
da ciência da implementação. 

•	O planeamento familiar continua a ser essencial. 
Mesmo no contexto do acesso alargado à TAR para as 
mulheres grávidas infectadas pelo VIH, os serviços de 
planeamento familiar continuam a ter de ser reforçados, 
para evitar gravidezes não desejadas.

•	A garantia de qualidade é necessária para os testes 
do VIH. A existência de testes rápidos e fiáveis de VIH nas 
unidades pré-natais é importante para todas as opções, 
como ponto de entrada para as intervenções de PTV. É 
especialmente importante a existência de sistemas robustos 
de garantia de qualidade e de testes de confirmação no 
contexto da Opção B+, onde as mulheres grávidas que 
tenham testes positivos de VIH iniciem o tratamento para 
o resto da sua vida. 
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