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RESUMO. Nos últimos anos, a infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida tem vindo a constituir
um problema de saúde pública em muitos países. A transmissão vertical da infecção pelo HIV pode co-
meçar no útero, durante o parto ou após o nascimento da criança. O nosso objectivo é apresentar uma
visão geral sobre a função da zidovudina (AZT) evidenciando a sua capacidade como um potente inibidor
da replicação do HIV. National Institutes of Health apresentou informações sobre o Protocolo 076 demons-
trando que o uso da zidovudina reduziu a transmissão do HIV. O AZT pode reduzir o risco tanto da trans-
missão vertical pelo decréscimo da carga viral ou como um profilático na exposição ao vírus, pela inibição
da replicação do vírus em crianças. A SIDA infantil é uma infecção crónica que precisa de ser avaliada
continuamente no impacto do HIV na pediatria e no desenvolvimento de novas estratégias para prevenção
e cuidados com os doentes.
SUMMARY. “The Role of Zidovudine on Erradication of Vertical Transmission of AIDS”. Human Immunodefi-
ciency Virus (HIV) infection has become a major public health problem in many countries at the last years. Ver-
tical transmission of HIV infection can take place in utero, during delivery and postnatal. We aim to provide an
overview that zidovudine (AZT) has been shown to be an inhibitor of HIV replication. National Institutes of
Health announced the findings of the AIDS Clinical Trials Group Study relatively to use of the antiretroviral
drug zidovudine as reducing perinatal transmission of HIV. Zidovudine may reduce the risk of vertical transmis-
sion both by decreasing maternal viral load, and by inhibiting viral replication in the infant as a post-exposure
prophylaxis. Paediatric AIDS is a chronic infection that needs to continue be evaluated clinical, epidemiologic in
the impact of paediatric HIV disease.




