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Aprendendo sobre o Espaço:
- Mãe, você morou na França, né? Qual o tamanho de lá?
- Tão grande quanto Minas Gerais, uai.

...
Aprendendo sobre o Tempo:
- Pai, essa viagem é muito longa! Quanto tempo falta pra chegar em Minas?
- Falta pouco, filha... ‘um tirinho de canhão’!

(Comunicação pessoal da família Guedes, idos de 1980)
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(Extraído de: “O Trabalho e o Amor” - In: “O Profeta”, Kahlil Gibran)
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Pellini ACG. Evolução da epidemia de Aids no município de São Paulo - 1980 a
2012: uma análise espacial com múltiplas abordagens [tese]. São Paulo: Faculdade
de Saúde Pública da USP; 2016.

RESUMO
Introdução - A epidemia de HIV/Aids deve ser compreendida em todas as suas
diferentes dimensões - biológica, social, cultural, política, econômica e geográfica, o
que demanda a abordagem de diversas áreas do conhecimento para seu real
enfrentamento. O uso de ferramentas de análise espacial permite identificar
diferenciais no comportamento desse agravo nas populações e nos espaços que
ocupam, o que pode auxiliar a selecionar áreas para políticas e intervenções
específicas. Objetivo - Descrever a evolução da epidemia de Aids nos indivíduos
com 13 anos ou mais de idade residentes no município de São Paulo, notificados no
SINAN entre 1980 e junho de 2012, utilizando o referencial espacial. Métodos - 1.
Estudo descritivo das variáveis sociodemográficas, clínicas e epidemiológicas dos
casos de Aids. 2. Análise de varredura espacial, espaço-temporal e de variação
espacial nas tendências temporais de todos os casos de Aids e de subgrupos
específicos: pacientes com 50 anos de idade ou mais e óbitos por Aids, segundo
áreas de ponderação. 3. Análise de regressão múltipla, para verificar a relação entre
a incidência e a mortalidade por Aids padronizadas e indicadores sociais,
demográficos, econômicos, educacionais, ambientais e ocupacionais do IBGE.
Resultados - As taxas de incidência e de mortalidade por Aids variaram entre os
dois sexos e ao longo do tempo, com tendência de queda em ambos os sexos; se
concentraram na região central nos homens e apresentaram dispersão para áreas
mais periféricas nas mulheres. A doença ganhou relevância nas mulheres mais
idosas e naquelas com baixa escolaridade, nos homens com alta escolaridade e na
faixa etária de 13 a 29 anos, bem como na categoria de exposição heterossexual em
ambos os sexos e em homossexuais do sexo masculino. O tempo entre o
diagnóstico e o óbito reduziu ao longo do tempo. As taxas de incidência e
mortalidade apresentaram autocorrelação espacial nos anos censitários, exceto no
sexo feminino em 2010. Os aglomerados espaciais no sexo masculino se
concentraram mais no centro da cidade e em áreas contíguas das regiões norte e
sudeste, e nas mulheres, foram mais dispersos pelo município. O período mais
crítico para aglomerações da doença no sexo masculino ocorreu entre 1993 e 1999,
e no feminino, de 1995 a 2003. Em ambos os sexos observou-se uma tendência
temporal de periferização da Aids no município. Considerando-se os indicadores do
IBGE, a incidência de Aids foi inversamente associada principalmente à “proporção
de domicílios particulares permanentes próprios e quitados ou em aquisição” e
diretamente relacionada à “proporção de pessoas sem nenhuma religião ou culto ou
não declarado”. A taxa de mortalidade, por sua vez, também se associou
negativamente à “proporção de domicílios particulares permanentes próprios e
quitados ou em aquisição”, e positivamente à “proporção de domicílios coletivos”.
Conclusões - Foram utilizadas diferentes metodologias na abordagem da epidemia
de Aids, o que permitiu ampliar a visão sobre o agravo no município de São Paulo e
fornecer subsídios para apoiar as instituições no planejamento e na definição de
políticas públicas voltadas ao cuidado das pessoas vivendo com HIV/Aids.
Descritores: Epidemia de Aids; Síndrome da Imunodeficiência Adquirida;
Geoprocessamento; Análise Espacial; Estudo Ecológico; Distribuição Espacial.
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Pellini ACG. [Evolution of the Aids epidemic in São Paulo - 1980-2012: a spatial
analysis with using multiple approaches] [thesis]. São Paulo: Faculdade de Saúde
Pública da USP; 2016. Portuguese.

ABSTRACT
Introduction - The HIV/AIDS must be understood in all its different dimensions biological, social, cultural, political, economic and geographic, which demands the
approach of different fields of knowledge to really face it. The use of spatial analysis
tools allows the identification of differences in the behavior of this disease in
populations and in the spaces they occupy, which can help to select areas for
specific policies and interventions. Objective - To describe the evolution of the AIDS
epidemic in individuals aged 13 years old or older, living in the city of São Paulo, who
were reported in the SINAN system from 1980 to June 2012, using a spatial
referential. Methods - 1. A descriptive study of sociodemographic, clinical and
epidemiological variables of AIDS cases. 2. Analysis of spatial scan, spatio-temporal
scan and spatial variation in temporal trends of all AIDS cases and in specific
subgroups: patients aged 50 years old or older, and deaths from AIDS, according to
sample areas. 3. Multiple regression analysis to investigate the relationship between
the standardized incidence and mortality from AIDS and social, demographic,
economic, educational, environmental and occupational indicators from IBGE.
Results - The incidence and mortality rates from AIDS varied among the two sexes
and over time, with a declining trend in both sexes; the rates were concentrated in
the central region in men and spread to more peripheral areas in women. The
disease has gained relevance in older women and in those with a lower education
level, in men with a high educational level and in the age group of 13 to 29 years old,
as well as in the heterosexual exposure category in both sexes and homosexual
men. The time between diagnosis and death has reduced over time. The incidence
and mortality rates showed spatial autocorrelation in the census years, except for
females in 2010. The spatial clusters of males were more concentrated in the center
of the city and in adjacent areas of the north and southeast, while females were more
dispersed along the municipality. The most critical period for disease agglomeration
in men occurred between 1993 and 1999, and in women from 1995 to 2003. There
was a temporal trend of AIDS peripherization in the city for both sexes. Considering
the IBGE indicators, the incidence of AIDS was inversely associated specially to the
“proportion of permanent private households, own and settled, or in acquisition”, and
directly related to the “proportion of people without any religion or cult or not
declared”. The mortality rate was negatively associated to the “proportion of
permanent private households, own and settled, or in acquisition”, and positively
associated to the “proportion of collective households”. Conclusions - Different
methodologies in the AIDS epidemic approach were used, which enabled to expand
the vision of the disease in the city of São Paulo, providing information to support the
institutions in the planning and definition of public policies towards the care of people
living with HIV/AIDS.
Descriptors: Aids Epidemic; Acquired Immunodeficiency Syndrome; Geoprocessing;
Spatial Analysis; Ecological Study; Spatial Distribution.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

ASPECTOS GERAIS DO HIV/AIDS

1.1.1 Doença, Agente e Transmissão
Na atualidade, a Aids ainda representa um importante problema de saúde
pública, em função de sua gravidade e caráter pandêmico. Com a disponibilização, a
partir de 1996, da terapia antirretroviral de alta potência (TARV ou HAART - Hight
Active Antiretroviral Terapy) no Brasil, a história natural desse agravo vem sofrendo
intensas modificações, com o aumento na sobrevida dos pacientes em função da
recomposição das funções do sistema imunológico e da redução das infecções
oportunistas (IO)129,130,153,184.
Os agentes etiológicos são o HIV-1 e o HIV-2, retrovírus da família
Lentiviridae, cujo único reservatório é o homem. O vírus necessita, para a sua
replicação, de uma enzima denominada transcriptase reversa, responsável pela
transcrição do RNA (ácido ribonucleico) viral para uma cópia do DNA (ácido
desoxirribonucleico), que tem a capacidade de integrar-se ao genoma do
hospedeiro129,130.
O vírus se transmite por via sexual (esperma e secreção vaginal), pelo
sangue (via parenteral e vertical) e através do leite materno 129,130.
O período de incubação - entre a infecção pelo HIV e o aparecimento de
sinais e sintomas de fase aguda - varia de 5 a 30 dias. O período de latência, que
representa

o

tempo

entre

a

infecção

aguda

e

o

desenvolvimento

imunodeficiência, pode durar de cinco a 10 anos (média de seis anos)

129,130

da

.

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) leva a uma grave
disfunção do sistema imunológico, na medida em que os linfócitos T-CD4+ (LTCD4+), que representam as principais células-alvo do vírus, são destruídos129,130.
A contagem de linfócitos T-CD4+ é um marcador importante da condição
imunológica do paciente125,130. Também é importante na definição de caso de Aids
para fins de vigilância epidemiológica170.
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O portador do HIV está apto a transmitir a doença desde o momento em que
se infecta, em todas as suas fases. No entanto, os indivíduos com infecção aguda
ou imunossupressão avançada transmitem o vírus mais facilmente, pois possuem
maior carga viral (CV) no sangue e nas secreções sexuais129,130.
Algumas doenças infecciosas ou processos inflamatórios também favorecem
a transmissão do HIV, como, por exemplo, as Doenças Sexualmente Transmissíveis
(DST)a. Cervicites, vaginites químicas e verrugas genitais também contribuem para a
transmissão do vírus129,130,152.
Merecem destaque, ainda, os seguintes fatores de risco para a transmissão
do HIV: o tipo de prática sexual (relações desprotegidas); a utilização de sangue
e/ou derivados não testados ou não tratados adequadamente; a recepção de órgão
ou sêmen de doadores não testados; a reutilização e/ou compartilhamento de
seringas e agulhas; acidentes ocupacionais com instrumentos perfuro-cortantes,
contaminados com sangue e secreções de pacientes infectados; gestação em
mulheres HIV positivas, como fator de risco para o concepto 129,130.

1.1.2 Diagnóstico Laboratorial
Para o correto diagnóstico do HIV, deve-se considerar a fase da doença,
tendo em vista a grande diversidade de manifestações121. No Brasil, a Portaria nº
151115, de 14 de outubro de 2009, regulamentou o diagnóstico laboratorial da
infecção pelo HIV115,121. Esta portaria foi revogada e substituída pela Portaria nº
29116, de 17 de dezembro de 2013, que aprovou o “Manual Técnico para o
Diagnóstico da Infecção pelo HIV em Adultos e Crianças”, cuja terceira edição
(vigente) foi publicada pelo Ministério da Saúde (MS) em 2016132.
É

importante

destacar

que

existe

um

período

denominado

“janela

imunológica”, definida como o tempo decorrido entre a exposição ao vírus até que
marcadores virais ou antivirais se tornem detectáveis. O período médio dessa janela
é de 30 dias, porém, há fatores que contribuem para uma soroconversão mais
lenta121,129,130.

a

132

Em 2016, o Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV (3º edição) alterou o termo “Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DST)” para “Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)”. Para fins desse trabalho,
será mantida a denominação anterior - DST.
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O teste a ser feito deve ser determinado, a princípio, de acordo com a idade
do paciente. Até os 18 meses de idade, os ensaios baseados na detecção de
anticorpos não são recomendados para confirmar ou descartar a infecção pelo HIV
nas crianças nascidas de mãe soropositivas. Um resultado positivo pode significar
infecção ou não, visto que essas crianças adquirem os anticorpos anti-HIV maternos
passivamente, os quais podem persistir até os 18 meses121,132. Assim, na exposição
perinatal, realiza-se o diagnóstico por meio de testes moleculares, que detectam o
RNA (carga viral - CV) ou o DNA pró-viral. O resultado detectável em duas cargas
virais confirma a infecção. Resultados abaixo de 5.000 cópias/ml podem representar
falsos-positivos129,130,132.
A partir dos 18 meses de idade, em adolescentes e adultos, para o
diagnóstico da infecção por HIV, são utilizados diversos fluxogramas, envolvendo
testes sorológicos e testes moleculares que se aplicam em diferentes situações132.
Logo após a descoberta do HIV, foram desenvolvidos imunoensaios (IE) para
o diagnóstico da infecção. Nas últimas décadas, desde o primeiro ensaio disponível
comercialmente, em 1985, quatro gerações de IE foram desenvolvidas, sendo
definidas conforme a evolução das metodologias empregadas. As principais
características dos imunoensaios de triagem são descritas a seguir128,132.



Reação de Ensaio Imunoenzimático (ELISA): existem ensaios de ELISA de
primeira à quarta geração, estes últimos mais sensíveis e específicos. Essa
técnica é amplamente utilizada como o teste inicial para a detecção de
anticorpos anti-HIV, sendo o principal teste utilizado no diagnóstico sorológico.



Testes Rápidos (TR): são imunoensaios simples, de vários formatos, com alta
sensibilidade ( 99,5%) e especificidade ( 99,0%), que podem ser realizados
em até 30 minutos. O emprego dos TR amplia o acesso ao diagnóstico e permite
a antecipação do início do tratamento, preservando o sistema imunológico do
indivíduo infectado e reduzindo a transmissão132.

Para

a

confirmação

diagnóstica,

aplicam-se

os

chamados

‘testes

complementares’. Os testes convencionais (Western Blot - WB, Imunoblot - IB ou
Imunoblot Rápido - IBR) são menos sensíveis do que os testes de triagem de
terceira e quarta gerações; por isso, são inadequados para a detecção de infecções
recentes, além de elevarem o custo do diagnóstico.
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Os testes moleculares, por sua vez, são os mais eficazes para a confirmação
diagnóstica, por permitirem o diagnóstico de infecções agudas e/ou recentes e
apresentarem melhor custo-efetividade. A seguir, apresenta-se uma breve descrição
desses testes128,132.



Western Blot (WB): procura fragmentos do HIV, sendo utilizado para
confirmar um resultado positivo no teste de ELISA. Possui alta especificidade
e sensibilidade, mas custo elevado.



Imunofluorescência Indireta (IFI): teste confirmatório da infecção pelo HIV.
Foi muito utilizado durante a primeira década da epidemia, mas atualmente foi
substituído pelo WB e IB.



Imunoblot (IB): utiliza proteínas recombinantes e/ou peptídeos sintéticos
impregnados diretamente em membranas que, simulando regiões antigênicas
do HIV, são incubadas com amostras de soro ou plasma para a detecção de
anticorpos anti-HIV. Também possui alto custo.



Imunoblot Rápido (IBR): é semelhante ao IB, mas utiliza outra metodologia,
que permite a detecção de anticorpos em menos de 30 minutos.



Testes Moleculares (TM): mais recentemente incluídos como testes
complementares, realizam a detecção direta do HIV por meio da detecção do
RNA ou DNA pró-viral. Auxiliam no esclarecimento dos resultados da infecção
aguda, como também nos casos de reatividade no teste de quarta geração
por detecção do antígeno (p24) e ausência de anticorpos circulantes.

Ressalta-se que a reatividade cruzada de anticorpos que podem estar
presentes na amostra em função de diversas doenças autoimunes, na gravidez, ou
em outras condições, pode produzir resultados falso-reagentes ou indeterminados
em qualquer ensaio imunológico (WB, IB ou IBR). Nesses casos, os testes
moleculares podem ser úteis para confirmar a infecção pelo HIV, respeitando-se,
contudo, o período mínimo entre a exposição do indivíduo e a detecção do vírus, no
qual nenhum teste disponível atualmente pode definir o resultado da amostra 132.
Desde o início da epidemia, o diagnóstico da infecção pelo HIV é realizado
com pelo menos dois testes: um para a triagem e um segundo, mais específico, para
confirmar o resultado do teste de triagem. A combinação mais utilizada,
habitualmente denominada de padrão-ouro, era realizada por meio de um
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imunoensaio de triagem (mais sensível) seguido pelo teste complementar Western
Blot (mais específico)128,132. Contudo, o constante aperfeiçoamento dos ensaios de
laboratório e a consequente elevação da sensibilidade dos testes de triagem fizeram
com que os testes complementares que detectam anticorpos (WB, IB, IBR) não
sejam mais adequados para confirmar o diagnóstico em indivíduos com infecção
recente pelo HIV132.
Em linhas gerais, dois ou mais testes combinados, formando um fluxograma,
têm o objetivo de aumentar o valor preditivo positivo (VPP) de um resultado reagente
no teste inicial. O fluxograma mais comumente utilizado inclui o emprego de testes
em série ou sequenciais (fluxograma em série). O resultado não reagente é liberado
com base em um único teste. Entretanto, caso persista a suspeita de infecção pelo
HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta da
primeira amostra132. O resultado reagente é sempre confirmado com um segundo
teste diferente do primeiro. Com base na especificidade dos testes de triagem, dois
resultados reagentes são utilizados para o diagnóstico da infecção. É importante
ressaltar que todos os indivíduos recém-diagnosticados devem realizar o exame de
carga viral que, na realidade, compõe um terceiro teste, cujo resultado ratifica a
presença da infecção132.
Na prática, mais de um fluxograma é necessário para cobrir todas as
necessidades de triagem e a confirmação da infecção pelo HIV nas diferentes
configurações de testes e perfis de pacientes que esse diagnóstico requer. Pessoas
na fase crônica da infecção são identificadas com sucesso por meio de qualquer
combinação de um teste de triagem (terceira ou quarta geração) seguida por um
teste complementar (WB, IB, IBR ou TM). Em nosso país, a maioria dos indivíduos é
diagnosticada na fase crônica da infecção (> 95%). Contudo, existem indivíduos,
chamados de “controladores de elite” (menos do que 1% dos indivíduos
diagnosticados), que mantêm a viremia em um nível que pode ser indetectável em
testes moleculares. Nesses casos, o diagnóstico só poderá ser realizado mediante a
utilização dos testes complementares convencionais (WB, IB e IBR) citados. Assim,
tendo em vista essa diversidade de cenários, não é possível a utilização de apenas
um fluxograma para responder por todas as situações que se apresentam para o
diagnóstico da infecção pelo HIV. Os diferentes fluxogramas não serão
apresentados no presente trabalho, mas podem ser consultados no “Manual Técnico
para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV”, do Ministério da Saúde132.

18

Independentemente das técnicas e dos algoritmos utilizados, o processo de
aconselhamento pré e pós-teste, feito de forma cuidadosa, é fundamental para que o
resultado do exame seja interpretado corretamente130.

1.1.3 Tratamento
O tratamento do HIV/Aids é complexo, tendo em vista a velocidade do
conhecimento acerca do agente, e não será detalhado nesse estudo. Dentre os
objetivos do tratamento estão: o prolongamento da sobrevida do paciente, a melhora
da qualidade de vida, a redução da carga viral, a reconstituição do sistema
imunológico e, mais recentemente, a redução da transmissibilidade do HIV 125,129,130.
O tratamento pode ser realizado na rede pública de saúde, visto que o
Sistema Único de Saúde (SUS) contempla serviços especializados na assistência
integral ao paciente com HIV/Aids, que, a exemplo do Brasil, poucos países
oferecem129,130.
Desde 2014, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) também vêm sendo
incluídas na rede de serviços que prestam assistência ao paciente com HIV/Aids,
como uma política do Ministério da Saúde que visa descentralizar o cuidado desses
pacientes e reverter o modelo de atenção à saúde focado no especialista 124.
Contudo,

recomenda-se

que

a

Atenção

Básica

(AB)

realize

apenas

o

acompanhamento de pacientes assintomáticos estáveis, com indicação de primeira
linha de tratamento. Pacientes coinfectados, gestantes, crianças e pacientes com
indicação de uso de segunda ou terceira linhas de tratamento envolvem maior
complexidade em seu manejo, e devem, então, receber assistência na rede
especializada125,127.
Recentemente, o tratamento precoce com antirretrovirais vem sendo indicado
para todas as pessoas com o diagnóstico de HIV, ou seja, também para os
portadores assintomáticos, independentemente da carga viral e da contagem de LTCD4+124,125,132. Essas recomendações se baseiam em evidências recentes de que
mesmo nos indivíduos assintomáticos com contagens elevadas de LT-CD4+, a
replicação viral e a ativação imune crônica se associam ao desenvolvimento de
doenças que não estão diretamente relacionadas à infecção pelo HIV, como por
exemplo, eventos cardiovasculares.
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De fato, estudos observacionais mostraram redução da morbimortalidade com
o início mais precoce da TARV125, e vários estudos evidenciaram que os
antirretrovirais tiveram um impacto positivo na prevenção da transmissão do HIV.
Um estudo (HPTN 052) demonstrou uma redução de 96% na taxa de transmissão
do vírus quando o indivíduo com HIV iniciava o tratamento com contagem de LTCD4+ entre 350 e 550 células/mm3, em casais sorodiscordantes125.
Assim, a política de Tratamento como Prevenção (TasP, da sigla em inglês
Treatment as Prevention) está dentre as inovações propostas, oferecendo a todos
os pacientes a possibilidade de iniciar o tratamento logo após a confirmação do
diagnóstico de HIV, com vistas a melhorar sua qualidade de vida e reduzir a
probabilidade de transmissão do vírus131,132.

1.2

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO HIV/AIDS NO BRASIL
1.2.1 Breve Histórico Sobre o Sistema de Vigilância Epidemiológica
No Brasil, a constituição da vigilância epidemiológica ocorreu impulsionada

pela tendência do desenvolvimento de Sistemas de Vigilância Epidemiológica (SVE)
no mundo, além da necessidade do controle das doenças epidêmicas de uma forma
mais efetiva170,191.
Assim, em 1975, por recomendação da 5ª Conferência Nacional de Saúde
(CNS) instituiu-se o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) no
Brasil, formalizado por meio da Lei nº 6.259 27 (30 de outubro de 1975) e
regulamentado pelo Decreto nº 78.23128 (12 de agosto de 1976)2,103,170,181.
No contexto da redemocratização do país ocorreu, em 1986, a 8ª CNS,
considerada como o evento mais importante das últimas décadas do século
passado, do ponto de vista político-sanitário, e cujo relatório final influenciou de
forma significativa a elaboração e a concretização das propostas relativas à saúde
na Constituição Federal (CF) de 198829, que instituiu o Sistema Único de Saúde2,29.
Um pouco adiante, em 1990, foi elaborada a Lei Federal nº 8.080 30, publicada
no Diário Oficial da União (DOU) em 20 de setembro de 1990. Esta Lei Orgânica da
Saúde (LOS) dispôs sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde, implementando, a seguir, as Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas
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Municipais. A promulgação da Lei nº 8.080 levou a importantes desdobramentos
também na área de vigilância epidemiológica, ao passo que incorporou o SNVE no
SUS, reconhecendo, ainda, a importância de sua descentralização em nível
municipal2,30,103,181.
O objetivo da vigilância epidemiológica do HIV/Aids é acompanhar a
tendência temporal e espacial da doença, das infecções e dos comportamentos de
risco, com vistas a nortear as ações de prevenção e controle do agravo e, como
consequência, reduzir sua morbimortalidade129,130.
No início da epidemia, o Brasil realizava uma vigilância passiva170,205 do
HIV/Aids, baseada na notificação espontânea dos serviços que identificavam casos,
com risco de subnotificação, visto que dependia da iniciativa dos profissionais e dos
serviços. Essa fase coincidiu com uma discussão política a respeito da relevância da
estruturação dos Sistemas de Vigilância em Saúde nos serviços, bem como da
elaboração de estratégias para as políticas de saúde nacionais e regionais, e do
incentivo à utilização das ferramentas da epidemiologia, de modo a buscar o
entendimento dos problemas de saúde locais frente à epidemia 74,111.
No Estado de São Paulo (ESP), o Programa Estadual de DST/Aids (PEDST/Aids) foi criado em 1983, ano em que a Aids se tornou de notificação
compulsória nesse estado. Na ocasião, era necessário conhecer a dimensão da
epidemia, esclarecer a população sobre as formas de transmissão e as medidas de
prevenção da doença, garantir a assistência aos infectados e capacitar os
profissionais de saúde, incluindo os cuidados nos procedimentos com os
pacientes95,164,165.
O primeiro paciente diagnosticado com Aids no município de São Paulo
(MSP) foi internado em um hospital de referência para doenças infecciosas no final
do ano de 1983, com suspeita de febre tifoide. Passou dois meses internado no
serviço quando, já em 1984, iniciou o aparecimento de lesões cutâneas. Após três
meses e meio de internação, seu quadro evoluiu de forma acentuada, com
emagrecimento importante, icterícia, linfoadenopatia, monilíase oral, tuberculose,
esofagite por citomegalovírus e sarcoma de Kaposi disseminado, todas estas
infecções oportunistas relacionadas à Aids. Seu caso foi documentado, fotografado
e sua necropsia foi retratada em slides que circularam por todo o Brasil95.
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1.2.2 Notificação e Fluxo de Informação do HIV/Aids
Um dos principais componentes da vigilância epidemiológica é a coleta de
informações, para a qual se dispõe de variadas fontes 99,205. Historicamente, de todas
as fontes de informação, a notificação compulsória tem sido a principal para a
vigilância epidemiológica, uma vez que a informação destina-se à tomada de
decisões, contribuindo para o processo “informação-decisão-ação”103,130,170.
A notificação consiste na comunicação da ocorrência de determinada
doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou
qualquer cidadão, visando à adoção de medidas de intervenção pertinentes. Todo
cidadão tem a responsabilidade formal de notificar, devido ao caráter compulsório da
notificação. Além disso, é uma obrigação inerente ao exercício da medicina e de
outras profissões na área da saúde130,170.
No Brasil, de acordo com a Portaria nº 33114, de 14 de julho de 2005, os
profissionais de saúde no exercício da profissão, bem como os responsáveis por
organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde e ensino,
possuem a obrigação de comunicar aos gestores do SUS a ocorrência de casos
suspeitos ou confirmados de doenças e agravos de interesse nacional114,170.
A relação das doenças, agravos ou eventos de notificação compulsória em
território nacional é estabelecida pelo Ministério da Saúde. A Lei Federal nº 6.259 27
(30 de outubro de 1975), e o Decreto nº 78.23128 (12 de agosto de 1976) tornaram
de notificação compulsória uma série de doenças transmissíveis, definidas por
portarias específicas, cuja notificação é indispensável para o estabelecimento de
medidas de controle130.
A Aids, por ser um fenômeno de grande magnitude no Brasil, tornou-se
doença de notificação compulsória em 1986, por meio da Portaria/MS nº 542 106 (22
de dezembro de 1986). A partir de então, passou a figurar na lista nacional de
notificação compulsória11,39,99.
Em 2000, com vistas a auxiliar na redução da transmissão vertical (TV) da
infecção pelo HIV, o Ministério da Saúde tornou compulsória a notificação de
gestantes infectadas pelo HIV, como também de crianças expostas ao risco de TV
(Portaria nº 993107 do GM/MS, de 04 de setembro de 2000)130,170.
No estado de São Paulo, além da notificação compulsória dos casos de Aids,
recomenda-se, também, desde 1994, a notificação dos casos de infecção pelo HIV
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assintomáticos106,129,130,169,170,178. Contudo, a notificação de casos de HIV (sem Aids)
em nível nacional tornou-se obrigatória somente a partir do ano de 2014, com a
publicação da Portaria/MS nº 1.271109 (06 de junho de 2014), que atualizou a lista de
notificação compulsória (LNC) nacional109,178.
A lista de notificação compulsória vigente está regulamentada pela Portaria nº
204110 do MS (17 de fevereiro de 2016), que define a Lista Nacional de Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de
saúde públicos e privados em todo o território nacional.
Os dados coletados sobre as doenças de notificação compulsória (DNC) são
incluídos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), que
representa o sistema mais importante para a vigilância epidemiológica.
Para fins de vigilância epidemiológica, todos os casos confirmados de Aids
devem ser notificados (notificação universal) de acordo com os critérios de definição
de casob estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
No Brasil, a primeira definição de caso de Aids foi publicada em 1987,
baseada no documento do Centers for Disease Control and Prevention (CDC),
denominada, portanto, de critério CDC modificado. Nos anos posteriores, a definição
de caso passou por diversas revisões e modificações, com a inclusão de outros dois
critérios: Critério Rio de Janeiro/Caracas e Critério Óbito134,170.
Desde o início da epidemia, diversos critérios para a definição de caso de
Aids em adulto e criança foram elaborados e revistos, com a finalidade de
adequação aos avanços tecnológicos e à realidade brasileira, garantindo, desse
modo, a notificação precoce do caso. A definição de caso vigente data do ano de
2004, e estabelece três critérios de caso de Aids em adulto (13 anos de idade ou
mais): CDC Adaptado, Rio de Janeiro/Caracas e Critério Excepcional Óbito 134,170.
Para a finalidade desse trabalho, os critérios de definição de caso de Aids serão
melhor explicitados e detalhados no capítulo 4 - Métodos.
O instrumento utilizado para a alimentação do SINAN-Aids é a Ficha de
Notificação e Investigação (FNI), e as informações coletadas por meio desse
instrumento são digitadas no SINAN. Atualmente, três fichas de notificação e
investigação estão disponíveis para o agravo: Aids Adulto (pacientes com 13 anos
ou mais); Aids Criança (menores de 13 anos) e Gestante HIV. A FNI de Aids Adulto
b

Para maiores detalhes sobre as definições de caso de HIV e Aids, consultar Capítulo 4 - Métodos,
item 4.2.1 - Definição de Caso de Aids em Adultos (13 anos ou mais).
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contém informações demográficas (idade, sexo, profissão, endereço e local de
residência), informações sobre a doença e outras específicas sobre comportamentos
de risco.
O envio das notificações de HIV/Aids segue um fluxo já estabelecido,
iniciando-se no nível local e chegando até o nível nacional (figura 1). As vigilâncias
municipais, regionais, estaduais e nacionais têm a responsabilidade de analisar,
consolidar e divulgar as informações geradas pelo SVE170.
Figura 1 - Fluxo de informação para a notificação das DST/Aids.

CCD/COVISA
Vigilância Municipal de
DST/Aids

Fonte: Adaptado de “Guia de Bolso: Definições de Casos de Agravos de Notificação em
170
DST/HIV/Aids”. CRT-DST/Aids - CCD/SES-SP, 2012 .

A figura 2 apresenta as principais fontes de dados para a vigilância do
HIV/Aids. Vale destacar que a vigilância do HIV assintomático, fundamental para se
conhecer os rumos da epidemia, passou a ser realizada compulsoriamente, em
território nacional, somente a partir de junho de 2014109.
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Figura 2 - Principais fontes de dados para a vigilância do HIV/Aids no Brasil.

Fonte: Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

121

- www.aids.gov.br

Além dos sistemas de informação descritos acima, frequentemente o
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais da Secretaria de Vigilância em Saúde
(SVS) do Ministério da Saúde realiza ou financia pesquisas que visam estudar o
agravo em populações específicas, dentre as quais merecem destaque:



Estudo Sentinela-Parturiente184;



Estudo com os Conscritos do Exército Brasileiro138,188;



Pesquisas de Conhecimentos, Atitudes e Práticas (PCAP) de risco
relacionadas às doenças sexualmente transmissíveis118,136,179;



Outras pesquisas que visam alcançar populações de difícil acesso, como por
exemplo: homens que fazem sexo com homens (HSH), profissionais do sexo
feminino (PS) e usuários de drogas (UD)119.

1.3

ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM HIV/AIDS NO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO
O Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde

considera que a gestão compartilhada do cuidado do portador do HIV entre a rede
primária (Unidades Básicas de Saúde) e a rede secundária (Serviços de Assistência
Especializada) é a chave para melhorar a assistência dos pacientes soropositivos no
Brasil, sendo a participação da rede básica de saúde a melhor forma de ampliar o
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acesso, tanto à assistência quanto ao diagnóstico do HIV, respeitando também o
processo de descentralização do cuidado das pessoas vivendo com a doença 124.
Atualmente, o município de São Paulo conta com uma Rede Municipal
Especializada

em

DST/Aids

(RME-DST/Aids)180,

composta

das

seguintes

modalidades de serviços:



CTA - Centros de Testagem e Aconselhamento: serviços estruturados para as
atividades de prevenção, aconselhamento e realização de testes para DST,
HIV/Aids e Hepatites B e C. A equipe é composta por técnicos de diversas
categorias profissionais, e realiza também atendimento anônimo. Total: 10 CTA.



SAE - Serviços de Assistência Especializada: serviços de saúde capacitados
para as atividades de prevenção, diagnóstico e tratamento de pessoas com
DST/HIV/Aids em nível ambulatorial e de hospital-dia. Possuem equipe
multiprofissional, incluindo médicos especialistas. Total: 11 SAE.



CR-DST/Aids - Centros de Referência em DST/Aids: serviços com maior
resolutividade, estruturados como referências para os serviços de menor
complexidade. Realizam os mesmos níveis de atenção de um SAE, contudo,
possuem capacidade para procedimentos diagnósticos mais complexos, como
endoscopia, ultrassonografia e radiologia. Total: 03 CR.



AE - Ambulatórios de Especialidades: serviços ambulatoriais onde são
atendidas diversas especialidades, incluindo equipes exclusivas para a
prevenção e o atendimento às DST/HIV/Aids. Total: 02 AE.



Laboratórios de Saúde Pública em DST/Aids: total: 02 laboratórios.

No quadro 1 são relacionados todos os serviços voltados à atenção ao
paciente com HIV/Aids no município de São Paulo, de acordo com sua região de
localização.
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Quadro 1 - Serviços de DST/Aids segundo regiões. Município de São Paulo, 2016.
Região
CentroOeste
(CO)

Tipo de Serviço

Nome do Serviço

CTA

CTA Henfil (Henrique de Souza Filho)
SAE DST/Aids Butantã

SAE

SAE DST/Aids Campos Elíseos
SAE Paulo César Bonfim - Lapa

Norte (N)

Sudeste
(SE)

CTA

CTA Pirituba

CR

CR Nossa Senhora do Ó

SAE

SAE Marcos Lottemberg - Santana

Laboratório

Laboratório de Saúde Pública em DST/Aids - FO1

CTA

CTA Mooca (UBS Mooca)

CR

CR Penha

AE
SAE
Laboratório
CTA

Sul (S)

CR

AE Dr. Alexandre Kalil Yazbeck (SAE Ceci)
AE Vila Prudente
SAE Herbert de Souza - Betinho
SAE José Francisco de Araújo - Ipiranga
Laboratório de Saúde Pública em DST/Aids - Ipiranga
CTA Parque Ipê
CTA Santo Amaro
CR Santo Amaro
SAE Cidade Dutra

SAE

SAE Jardim Mitsutani
SAE M’Boi Mirim
CTA Cidade Tiradentes
CTA Dr. Sérgio Arouca

CTA
Leste (L)

CTA São Mateus
CTA São Miguel
CTA Guaianases

SAE

SAE DST/Aids Cidade Líder II
SAE DST/Aids Fidélis Ribeiro
180

Fonte: Programa Municipal de DST/Aids do município de São Paulo, 2016

.
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1.4

PRINCIPAIS ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DO HIV/AIDS

1.4.1 Distribuição Global do Agravo

Durante mais de três décadas, a pandemia do HIV/Aids avançou sem
esmorecer em diferentes regiões do mundo41. Segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), em 2015 havia 36,7 milhões de pessoas vivendo com HIV/Aids em
todo o mundo, das quais 34,9 milhões de adultos e 1,8 milhões de crianças abaixo
de 15 anos209. A figura 3 exibe a distribuição estimada das pessoas vivendo com
HIV no mundo em 2014.
Figura 3 - Adultos e crianças vivendo com HIV no mundo. OMS, 2014.

209

Fonte: Organização Mundial de Saúde (OMS) .
Disponível em: http://www.who.int/hiv/data/en/

Em 2015, o número de casos novos foi de 2,1 milhões, dos quais 150.000 em
menores de 15 anos. A prevalência de HIV/Aids nos adultos de 15 a 49 anos estava
em 0,8% em 2014. O total de mortes por Aids em 2015 foi de 1,1 milhões, dos quais
110.000 em menores de 15 anos209.
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Mais

de

95%

das

pessoas

com

HIV/Aids

vivem

em

países

em

desenvolvimento, que também concentram a quase totalidade dos óbitos
relacionados à doença74,151.
Apesar de 60 a 70% dos indivíduos portadores de HIV residirem na África
Subsaariana

(UNAIDS,

2014)200,207,

evidências

recentes

sugerem

declínios

substanciais na prevalência do HIV na África49,201,208. Não se conhecem ao certo as
razões desses declínios6,49, mas citam-se alguns mecanismos que se propõem a
explicá-los, incluindo a redução no comportamento sexual de risco, a dinâmica
natural da epidemia, o impacto das intervenções e a heterogeneidade na
suscetibilidade do hospedeiro à infecção49.
Diversas pactuações já foram feitas, em nível global, para fomentar o
combate ao HIV/Aids195,196,199,201. Daremos destaque a algumas delas a seguir.
Vislumbrando a oportunidade de planejar o fim da Aids, a partir da Declaração
Política sobre HIV e Aids das Nações Unidas, a UNAIDS (Programa Conjunto das
Nações Unidas sobre o HIV/AIDS) articulou, em 2011, 10 metas específicas para
serem alcançadas até 2015195:
1. Reduzir a transmissão sexual do HIV em 50%;
2. Reduzir a transmissão do HIV entre usuários de drogas injetáveis (UDI)
em 50%;
3. Eliminar novas infecções pelo HIV em crianças e reduzir substancialmente
o número de mães morrendo por causas relacionadas à Aids;
4. Disponibilizar a terapia antirretroviral para 15 milhões de pessoas vivendo
com HIV;
5. Reduzir o número de pessoas vivendo com HIV que morrem devido à
tuberculose em 50%;
6. Acabar com a lacuna nos recursos globais para a Aids e alcançar o
investimento global anual de 22 a 24 bilhões de dólares em países de
baixa e média rendas;
7. Eliminar as desigualdades de gênero, o abuso e a violência baseados em
gênero, e ampliar a capacidade das mulheres e meninas de protegerem a
si mesmas do HIV;
8. Eliminar o estigma e a discriminação contra pessoas vivendo e afetadas
pelo HIV, pela promoção de leis e políticas que garantam a completa
realização de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;
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9. Eliminar as restrições para que as pessoas vivendo com HIV possam
entrar, sair ou estabelecer residência;
10. Eliminar sistemas paralelos em serviços relacionados ao HIV, para
fortalecer a integração da resposta à Aids nos esforços globais em saúde
e desenvolvimento.
No mesmo documento, a UNAIDS reforça a meta de garantir o tratamento a
15 milhões de pessoas até 2015, visto que sete milhões ainda não possuíam acesso
ao tratamento, em função de fatores como a pobreza, a falta de disponibilidade, o
estigma, a discriminação, além de políticas e leis punitivas ou coercitivas. Ainda, deu
destaque para algumas populações criminalizadas como as mais afetadas pelo HIV:
trabalhadores sexuais, usuários de drogas, homens que fazem sexo com homens e
populações trans, além da população privada de liberdade, que são hoje
consideradas populações-chave para intervenções195.
De acordo com a declaração de Paris (2014)196,199, visando acelerar a
resposta das cidades ao HIV e acabar com a epidemia de Aids, pretende-se atingir
as metas 90-90-90 até o ano de 2020: 90% das pessoas que vivem com o HIV
sabendo que têm o vírus; 90% das pessoas diagnosticadas com HIV recebendo
tratamento antirretroviral e 90% das pessoas em tratamento com a carga viral
indetectável196,199.
O compromisso assinado pelos prefeitos das cidades inclui, além da meta 9090-90, reduzir rapidamente as novas infecções pelo HIV e as mortes relacionadas à
Aids; acabar com a Aids até 2030; garantir o acesso contínuo ao diagnóstico, ao
tratamento e aos serviços de prevenção e colocar um fim ao estigma e à
discriminação196.
Os administradores também se comprometeram em colocar as pessoas
vulneráveis e marginalizadasc nos centros de ação; respeitar os direitos humanos e
acabar com o abandono, utilizando todos os meios administrativos e jurídicos para
enfrentar as causas do risco, das vulnerabilidades e da transmissão do HIV,
contando com a colaboração da sociedade civil, dos prestadores de serviços de
saúde, dos operadores de direito e de outros parceiros, mobilizando recursos para
um forte compromisso com a saúde pública196.
c

196

A declaração de Paris 90-90-90 (2014) trata como populações vulneráveis e marginalizadas, moradores de
favelas, pessoas desabrigadas, mulheres jovens, profissionais do sexo, pessoas que usam drogas, migrantes,
homens que fazem sexo com homens e pessoas trans.
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O município de São Paulo, por meio do PM-DST/Aids, aderiu firmemente aos
objetivos pactuados com a UNAIDS para o enfrentamento da epidemia do HIV/Aids,
sobretudo nas populações-chave, como HSH, profissionais do sexo, usuários de
substâncias psicoativas e populações privadas de liberdade 178.
Conforme os estágios de desenvolvimento econômico e os aspectos
socioculturais das populações atingidas, a epidemia de HIV/Aids apresenta evolução
distinta. Estratégias de prevenção e de controle do agravo, incluindo a
disponibilidade de tratamento com modernos antirretrovirais, contribuíram para o
declínio da mortalidade e da incidência da Aids em diversos países, bem como
ocasionaram mudanças em seu perfil epidemiológico e em seu prognóstico57.
A figura 4 mostra a cobertura da terapia antirretroviral e o número de mortes
relacionadas à Aids no mundo, no período de 2000 a 2015.
Figura 4 - Cobertura de terapia antirretroviral e número de mortes relacionadas à
Aids no mundo. OMS, 2000 a 2015.

201

Fonte: Organização Mundial de Saúde (OMS) .
Disponível em: http://www.who.int/hiv/pub/arv/global-aids-update-2016-pub/en/
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Enquanto a epidemia apresentou uma tendência global de diminuição nos
países ricos, observou-se, nesses países, um aumento da incidência da Aids nas
populações socialmente mais vulneráveis. Já nos continentes mais pobres, ao lado
do crescimento da epidemia, ocorreu um aumento de casos da doença entre jovens,
mulheres, comunidades rurais e estratos de baixo nível socioeconômico42,57,197,198.
A razão da epidemia de HIV/Aids se manter forte em algumas regiões é
multifatorial e complexa. Condições socioeconômicas e fatores específicos, tais
como padrões de redes sexuais, de uso de preservativo e as DST, são importantes
determinantes da disseminação da infecção do HIV207.
A Aids tem se apresentado como uma epidemia mundial que assume
características peculiares nos diversos grupos culturais onde emerge. Destaca-se,
assim, em sua dinâmica, tanto o caráter global, cujos processos não atuam
diretamente sobre os indivíduos; quanto o local, relacionado a comunidades
específicas, onde as pessoas vivem e moldam seu comportamento 68,193,206. Essa
epidemia deve ser então compreendida e analisada como um produto de diferentes
culturas, de interações sociais complexas, dos diversos comportamentos das
comunidades e das características próprias do agente infeccioso 15,16,193.
Em virtude da desigualdade na distribuição de recursos econômicos, sociais e
culturais entre os diversos grupos populacionais nos países, estados e municípios, a
epidemia de HIV/Aids, à semelhança de outras doenças infectocontagiosas,
apresenta tendência de dispersão entre segmentos populacionais de maior
vulnerabilidade, que representam um desafio para o combate à doença7,62,159.
A identificação de situações de alta vulnerabilidade para a exposição ao HIV é
extremamente importante para caracterizar o perfil comportamental relacionado ao
agravo e às suas tendências. Podemos citar, relativamente a esse risco em
potencial, as populações de baixa renda e pessoas vivendo em condições de
extrema pobreza, pessoas com ocupações de menor qualificação profissional,
usuários de crack, álcool e outras drogas, travestis, transexuais, profissionais do
sexo, pessoas da raça/cor preta, populações privadas de liberdade, migrantes,
moradores de rua, parcerias sexuais de pessoas em situação de risco, idosos,
mulheres, dentre outras7,62,156.
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1.4.2 Panorama do HIV/Aids no Brasil

Acredita-se que o HIV tenha sido introduzido no Brasil na década de 70, se
disseminando, na década seguinte, por todo o território nacional51,52,74.
Os primeiros casos de Aids no país foram identificados no início da década de
1980. Na ocasião, a infecção pelo HIV predominava entre adultos, homossexuais ou
bissexuais do sexo masculino, brancos, de elevada escolaridade e de classe média
ou alta, que residiam nas grandes cidades. Os primeiros casos de Aids foram
detectados no Sudeste, na região metropolitana de São Paulo e no Rio de
Janeiro31,38,41,51,52,62,74,119,137,156.
Desde o seu surgimento, a epidemia de HIV/Aids vem mostrando um perfil
dinâmico. A despeito do início em grupos restritos, com o passar do tempo a
infecção disseminou-se, extrapolando seus antigos “habitats” e atingindo pessoas de
diferentes idades, sexos, opções sexuais, raças, classes sociais, comunidades e
países. Assim como em outras nações, no Brasil a Aids também se manifestou de
forma distinta entre os diferentes segmentos populacionais19,193 e, no decorrer da
década de 90, o país acompanhou as transformações nas tendências da doença
que vigoravam em grande parte do mundo11,14,63,186.
Sobrevieram, então, os fenômenos de ‘heterossexualização’ - disseminação
do HIV/Aids entre os heterossexuais, e ‘feminização’ - visto que a mudança na
principal forma de disseminação, ou seja, a transmissão por contato heterossexual,
redundou no crescimento de casos de HIV/Aids entre mulheres, como também por
via vertical, para as crianças. Progressivamente, a epidemia passou a atingir
também pessoas com níveis mais baixos de escolaridade e classes sociais menos
favorecidas, ao que se chamou de ‘pauperização’; e à difusão geográfica da doença,
a partir dos grandes centros urbanos em direção aos municípios de médio e
pequeno porte, de ‘interiorização’ 3,11,13,14,19,31,38,40,41,61,62,63,111,112,143,156,161,186.
Vale ressaltar que a distribuição da doença nos estratos sociais menos
favorecidos do país não ocorreu de forma homogênea, haja vista a dimensão do
território nacional, a diversidade regional e sociocultural da população brasileira.
Desse modo, ela tem se caracterizado por epidemias microrregionais com diferentes
taxas de crescimento11,14,60,63,186. Outra tendência observada nessa dinâmica de
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difusão foi o crescimento de infectados entre os usuários de drogas injetáveis60,61. E
assim, em poucos anos, a epidemia se transformou em uma pandemia74,161.
Cabe ainda destacar, nesse cenário, a redução das taxas de mortalidade
associada à introdução da terapêutica combinada antirretroviral em 199611,14,63,186.
Contudo, estudos mostraram que a melhoria da qualidade da assistência contribuiu
para o aumento da sobrevida mesmo antes da disponibilidade da TARV57.
O Brasil é um dos países com o maior número de notificações acumuladas de
Aids em todo o mundo. De 1980 até junho de 2011, foram notificados 608.230 casos
de Aids no país. No ano de 2010, foram detectados 34.218 casos novos de Aids,
configurando uma taxa de incidência de 17,9/100.000 habitantes119.
Estima-se que a taxa de prevalência da infecção pelo HIV na população de 15
a 49 anos no Brasil encontra-se estabilizada em 0,6% desde 2004 (0,4% entre as
mulheres e 0,8% nos homens). Contudo, alguns grupos merecem especial atenção.
De acordo com estudos realizados em 10 municípios brasileiros (2008-2009), nas
populações de maior vulnerabilidade com mais de 18 anos, estimam-se taxas de
prevalência de HIV de 5,9% entre usuários de drogas ilícitas, 10,5% entre homens
que fazem sexo com homens e 4,9% entre mulheres profissionais do sexo119.
É

importante

destacar

que

a

introdução

dos

ARV

aumentou,

incontestavelmente, a prevalência de pessoas vivendo com HIV/Aids, demandando
políticas públicas específicas. Pode-se citar como exemplo o grupo de adolescentes
e adultos jovens que adquiriram a infecção por transmissão vertical, e que
necessitam de cuidados especiais e diferentes daqueles até então oferecidos pelo
sistema de saúde para essa faixa etária. Em virtude do aumento da sobrevida, a
Aids adquiriu características de uma doença crônica, que necessita, portanto, de um
acompanhamento clínico-laboratorial, além de um tratamento que deve ser
continuamente aprimorado166.
Em resumo, a Aids tem sido descrita como uma epidemia multifacetada, não
possuindo um perfil epidemiológico único em todo o território brasileiro, mas um
mosaico de subepidemias regionais motivadas por desigualdades socioeconômicas,
afetando, gradualmente, as classes menos favorecidas11,31,62,74,130,156. Sua dinâmica
dentro das cidades também vem se mostrando distinta segundo as características
de cada região, e os diferenciais internos das cidades vêm sendo relacionados aos
principais modos de propagação da doença193.
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1.5

APLICAÇÃO DE TÉCNICAS ESPACIAIS NO ESTUDO DE DOENÇAS

Desde os primórdios da utilização da epidemiologia como disciplina, o
conhecimento sobre a distribuição espacial das doenças era uma preocupação
constante; contudo, somente nas últimas décadas a saúde pública brasileira tem
incorporado o estudo do padrão espacial de agravos à saúde de forma crescente 74.
A elaboração de hipóteses explicativas para diversos fenômenos em saúde
tem sido facilitada pela exploração visual dos padrões de distribuição dos eventos. A
construção de mapas foi auxiliada pela incorporação de novas ferramentas da
estatística, programas computacionais e Sistemas de Informações Geográficas
(SIG), que trouxeram técnicas de geoprocessamento e de análise espacial para o
âmbito da vigilância em saúde, com importante contribuição para os estudos
epidemiológicos10,74.
BAILEY9 (2001) relacionou as seguintes áreas de aplicação para as técnicas
de análise espacial:

1) Mapeamento de doenças: elaboração de mapas para o monitoramento de
doenças na comunidade, buscando a aproximação de sua real distribuição.
Permite elaborar hipóteses e fundamenta intervenções específicas.

2) Estudos ecológicos de agregados espaciais: realizados em áreas
delimitadas, como bairros, setores censitários (SC), distritos, cidades,
estados, etc.

3) Identificação de aglomerados (clusters): áreas com maior densidade de
casos de uma determinada doença. A ponderação dos casos em função da
população sob risco na área poderá fornecer o risco de adoecimento no
espaço. Além disso, os aglomerados de casos podem indicar a localização
das fontes geradoras dos casos.

4) Identificação e monitoramento de fontes ambientais de interesse em
saúde pública: o mapeamento das fontes de risco pode subsidiar medidas
de prevenção e controle ambiental.
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A organização do espaço sofre influência de aspectos históricos, sociais e
econômicos.

Nessa conformação,

a doença

percorre

os seus caminhos,

acometendo, sobretudo, os grupos mais vulneráveis54,160.
Segundo HENN74 (2007), a doença é um evento socialmente determinado,
que guarda relação com as condições de vida, moradia, trabalho e relações sociais
entre os indivíduos, onde o espaço se revela como uma categoria de análise que
pode intermediar os riscos de doenças e de morte na população.
Assim, o espaço traz para a análise a localização de um evento no território,
que depende da ação da sociedade sobre o espaço e de condições diferenciadas do
risco de adoecer e de morrer. Além disso, no mapa de uma localidade, podem ser
identificados locais de concentração de riqueza e pobreza, circulação de pessoas,
bens e serviços, etc160.
Diversos autores já discutiram o papel do “espaço humano” e de sua
organização na determinação de agravos que acometem a saúde do homem em
cenários específicos12,54,59,160.
As unidades de análises de agregados espaciais (municípios, regiões,
distritos, bairros, setores censitários, áreas de abrangência de unidades de saúde,
aglomerados populacionais, etc.) e temporais (séries históricas, períodos de estudo),
trazem como unidade de análise um conjunto de variáveis inerentes a esses
agregados, englobando indicadores socioeconômicos, demográficos, ambientais, de
morbimortalidade, dentre outros. Contudo, essas modalidades de análises,
chamadas de “ecológicas”, possuem uma limitação na inferência das causas aos
fenômenos individuais, impossibilitando, assim, a associação entre a exposição e o
efeito em nível individual26,54,160.
No entanto, os estudos envolvendo distribuição e análise espacial são muito
valiosos para os sistemas de assistência e de vigilância em saúde, pois permitem a
detecção de agregados espaciais e temporais relevantes para a tomada de
decisões, a avaliação de intervenções e o planejamento em saúde12,54,160,185.
Uma questão importante a ser considerada em estudos de distribuição
espacial é a escolha da unidade de análise a ser utilizada para avaliar as
populações. Na medida em que se diminui o nível de agregação territorial,
pressupõe-se maior homogeneidade do espaço-população estudado74.
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2

JUSTIFICATIVA
A epidemia do HIV/Aids representa, ainda hoje, um grande desafio para a

saúde pública no Brasil. Durante os mais de trinta anos da doença, tendo em vista
as profundas desigualdades sociais em nosso país, as populações foram atingidas
de forma diferenciada, e medidas de prevenção isoladas e fragmentadas se
mostraram insuficientes para conter a transmissão do vírus e controlar a epidemia.
Na atualidade, os órgãos responsáveis pela formulação de políticas
relacionadas à prevenção e ao controle do HIV/Aids destacam alguns segmentos da
sociedade como prioritários, dentre os quais podemos citar os idosos, os
homossexuais jovens, além das populações marginalizadas e vulneráveis. Contudo,
o HIV, que é transmitido por meio de relações pessoais, não se restringe a nenhuma
região ou grupo limitado no tempo e no espaço, mas se dissemina conforme a
mobilidade das populações no espaço, o que aumenta a oportunidade de contatos
sociais entre os indivíduos.
Assim, é na dinâmica das interações, sobretudo nos centros urbanos e nas
regiões de maior relevância econômica e demográfica, onde existem as condições
mais favoráveis para a propagação do agravo. Desse modo, o estudo da distribuição
do HIV/Aids no município de São Paulo deve levar em conta a mobilidade e a
interação social intrínsecas à dinâmica da epidemia.
A epidemia de HIV/Aids deve ser compreendida em todas as suas diferentes
dimensões - biológica, social, cultural, política, econômica e geográfica, o que
demanda a abordagem de diversas áreas do conhecimento para o seu real
enfrentamento. Esse processo deve ser alcançado pela assistência e vigilância nos
níveis mais locais do território, que reúnem maior capacidade para identificar
populações vulneráveis e interpretar os riscos diferenciados dentro de um contexto
global.
As alterações observadas no quadro epidemiológico da Aids desde o início da
epidemia até os dias atuais tornam necessárias novas abordagens para o
monitoramento do agravo, bem como o desenvolvimento de instrumentos que
apontem os caminhos que a epidemia poderá seguir. Nesse sentido, estudos que
buscam informações detalhadas acerca da epidemia, tais como “onde”, “quando”,
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“como” e “com que intensidade” irá se difundir, são muito valiosos, visto que podem
antecipar tendências relacionadas ao agravo.
O uso de ferramentas de análise espacial permite identificar os diferenciais no
comportamento do HIV/Aids nas populações e nos espaços que ocupam. Essas
técnicas podem, ainda, contribuir para a identificação de localidades onde a
população apresenta maior risco de adoecer ou morrer em função da doença, o que
pode auxiliar a selecionar áreas para políticas e intervenções específicas por parte
dos órgãos competentes.
Muito já se estudou a respeito do comportamento da epidemia no município
de São Paulo; contudo, pouco se sabe a respeito do espaço como determinante das
tendências do HIV/Aids nesse município. Além disso, alguns fatores de risco
envolvem componentes maiores do que a escala individual, e só podem ser
compreendidos por meio de uma visão estrutural e social da epidemia. Nesse
sentido, algumas hipóteses podem ser elaboradas por meio de informações
agregadas segundo recortes geográficos específicos dentro do município, o que
contribui para o entendimento das interações de seus grupos populacionais e
indivíduos.
Os declínios observados na incidência da Aids ao longo dos anos refletem as
políticas de saúde voltadas para o combate à doença em um nível global; entretanto,
escondem as variações locais na dinâmica espacial e temporal do agravo. Em
outras palavras, os indicadores da Aids no município de São Paulo podem mascarar
variações locais e áreas com incidência ou mortalidade estável ou crescente.
Em contraste com uma abordagem baseada no indivíduo, a análise por meio
de técnicas de varredura espacial e espaço-temporal de agrupamentos geográficos
de indivíduos permite, por meio de testes de aleatoriedade espacial, detectar e
avaliar aglomerados geográficos de maior ou menor incidência e mortalidade.
O presente trabalho pretende, por meio de técnicas de geoprocessamento e
de análise espacial, reunindo dados ecológicos e outros baseados em casos
individuais, estudar os aspectos relacionados à trajetória da epidemia de Aids no
município de São Paulo, levando em conta sua distribuição espacial e espaçotemporal, e sua associação com indicadores sociais, ambientais e econômicos
desse município, buscando, com isso, ampliar a visão sobre o problema e apoiar as
instituições e os gestores responsáveis pela definição de políticas relacionadas ao
agravo.
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3

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

À medida que a epidemia de Aids se mantém, abordagens geoestatísticas
merecem cada vez mais atenção, visto que podem auxiliar a determinar locais de
maior risco para a infecção pelo HIV e adoecimento por Aids, bem como priorizar
áreas para intervenção. Ao se encontrar aglomerados com taxas significativamente
altas da doença, estes podem ser considerados como substitutos para os fatores de
risco desconhecidos ou não observados.
Este estudo procurou caracterizar a epidemia de Aids no município de São
Paulo em pacientes com treze anos ou mais de idade, no período que compreende o
início da epidemia até junho de 2012. A partir da geocodificação dos casos por seus
endereços de moradia, foi possível se estudar a trajetória da epidemia, identificandose os aglomerados espaciais e espaço-temporais de alto risco de doença no
município, bem como analisar suas tendências no espaço-tempo.
A doença ganhou relevância nas mulheres mais idosas, naquelas com baixa
escolaridade, nos homens com alta escolaridade e na faixa etária de 13 a 29 anos,
bem como na categoria de exposição heterossexual em ambos os sexos e nos
jovens HSH. O tempo entre o diagnóstico e o óbito reduziu ao longo do tempo, o que
demanda mais estudos para a sua compreensão.
As taxas de incidência e de mortalidade por Aids variaram entre os dois sexos
e ao longo do tempo no município de São Paulo, com tendência de queda; se
concentraram na região central nos homens e apresentaram dispersão para as
áreas mais periféricas nas mulheres. O período mais crítico para aglomerações da
doença no sexo masculino ocorreu entre 1993 e 1999, e no feminino, de 1995 a
2003. Em ambos os sexos observou-se uma tendência de ‘periferização’ da Aids no
município.
Considerando que a incidência e a mortalidade por Aids variaram também
conforme a localização geográfica, ao se conhecer a tendência nas diferentes
localidades, o monitoramento localizado da epidemia permite o desenvolvimento de
estratégias de prevenção e controle mais eficazes.
As taxas de incidência e de mortalidade apresentaram autocorrelação
espacial em ambos os sexos nos anos censitários de 1991, 2000 e 2010, com
exceção do sexo feminino em 2010. As taxas padronizadas de incidência e de
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mortalidade por Aids no município de São Paulo apresentaram, nos anos mais
recentes (2007 a 2012), associação com múltiplos indicadores demográficos, de
moradia, emprego, renda, ocupação e ambiente analisados em conjunto, com as
situações mais desfavoráveis refletindo na incidência e na mortalidade.
A análise sistemática do conjunto de pacientes notificados no momento da
detecção da infecção pelo HIV, que não foi possível nesse estudo, tem o potencial
de expressar mais fidedignamente as tendências da epidemia. As novas diretrizes
relacionadas ao diagnóstico levam à identificação precoce dos casos infectados, e
aquelas relacionadas ao tratamento têm o potencial de reduzir a transmissão da
doença, bem como aumentar o período de latência entre a infecção e a
manifestação das doenças definidoras de Aids.
Nesse novo contexto, o conhecimento aprofundado da epidemiologia dos
casos de HIV assintomáticos se faz premente. Nesse sentido, a notificação
compulsória dos casos de HIV, independentemente da manifestação de sintomas,
será útil tanto para a programação das ações de saúde, como para a priorização de
políticas específicas para os grupos de maior vulnerabilidade e populações-chave, e
ainda, para a adequação da vigilância do agravo ao novo momento.
As metodologias utilizadas nesse estudo poderão também ser aplicadas ao
monitoramento dos casos de HIV assintomáticos, em uma abordagem prospectiva,
com o objetivo de indicar tendências desse agravo, que é antigo, mas cujas
possibilidades de vigilância foram ampliadas a partir da definição de sua notificação
obrigatória em 2014.
Por fim, nesse estudo foi possível lançar mão de múltiplas abordagens
metodológicas para a análise da epidemia de Aids no município de São Paulo,
resgatando historicamente todos os casos notificados desde o início da epidemia na
década de 80, o que permitiu ampliar a visão sobre o agravo e fornecer subsídios
para apoiar as instituições de interesse no planejamento e na definição de políticas
públicas voltadas ao cuidado das pessoas vivendo com HIV/Aids.
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