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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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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.



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 materno129,130.

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 da

imunodeficiência, pode durar de cinco a 10 anos (média de seis anos) 129,130.

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) leva a uma grave

disfunção do sistema imunológico, na medida em que os linfócitos T-CD4+ (LT-

CD4+), que representam as principais células-alvo do vírus e marcadores da
imunodeficiência, são destruídos129,130.

A contagem de linfócitos T-CD4+ é um marcador importante da condição

imunológica do paciente125,130. Este exame, sobretudo quando solicitado logo após o

estabelecimento do diagnóstico de infecção pelo HIV, tem um papel importante na
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avaliação da urgência do início da terapia antirretroviral. É necessário, ainda, para

avaliar a indicação de profilaxias para as infecções oportunistas e imunizações125,127.

Também é importante na definição de caso de Aids para fins de vigilância
epidemiológica170.

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 concepto129,130.

1.1.2 Fases e Sintomatologia Clínica

A infecção aguda é definida como o período entre as primeiras semanas da

infecção pelo HIV até o aparecimento dos anticorpos anti-HIV (soroconversão), que

geralmente aparece em torno da quarta semana após a infecção. Nessa fase,

bilhões de partículas virais são produzidas diariamente, a viremia plasmática alcança
níveis elevados e o indivíduo torna-se altamente infectante130.

As manifestações clínicas iniciais, presentes entre 50% e 90% dos pacientes,

surgem entre a primeira e a terceira semanas após a infecção, e configuram a
Síndrome Retroviral Aguda (SRA), similares a outras infecções agudas130.

Geralmente incluem quadro gripal, síndrome mono-like ou sintomas de infecção

a Em 2016, o Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV (3º edição)132 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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viral, como febre, adenopatia, faringite, mialgia, artralgia, cefaleia, exantema cutâneo

maculopapular eritematoso, ulcerações mucocutâneas (mucosa oral, esôfago,

genitália), sudorese, hepatoesplenomegalia, hiporexia, adinamia, perda de peso,
náuseas e vômitos, diarreia, dentre outros126,129,130. A linfadenomegalia compromete

principalmente as cadeias cervicais anterior e posterior,  submandibular,  occipital  e

axilar. Cefaleia e dor ocular são manifestações neurológicas comuns, mas pode

ocorrer também quadro de meningite asséptica, neurite periférica sensitiva ou

motora, paralisia do nervo facial ou Síndrome de Guillain-Barré (SGB)126.

Os sintomas, em geral autolimitados, desaparecem em três a quatro

semanas, mas a linfadenopatia, letargia e astenia podem persistir por vários
meses126. Manifestações clínicas mais intensas e prolongadas (superiores a 14 dias)

podem estar associadas à progressão mais rápida da doença126.

A infecção aguda caracteriza-se tanto por viremia elevada, quanto por uma

intensa resposta imune, com queda rápida, porém transitória, na contagem de

linfócitos T-CD4+. Após a resolução dessa fase, a viremia se estabiliza em níveis
variáveis129,130. A sorologia para a infecção pelo HIV é geralmente negativa nesse

estágio, mas o diagnóstico pode ser realizado com a utilização de métodos

moleculares para a detecção de RNA do HIV126, contudo, o diagnóstico raramente é

realizado na fase aguda, tendo em vista o baixo índice de suspeição129,130.

A seguir, uma fase assintomática, ou de latência clínica, perdura de meses a

alguns anos, com sinais e sintomas mínimos ou inexistentes. Alguns pacientes

apresentam uma linfoadenopatia generalizada persistente e indolor126,129,130. Nos

exames laboratoriais, a plaquetopenia é um achado comum, porém, sem

repercussão clínica; além de anemia (normocrômica e normocítica) e leucopenia

leves126. Nessa fase, os exames sorológicos para o HIV são reagentes, e a

contagem de linfócitos T-CD4+ pode se estabilizar ou entrar em declínio129,130.

Na fase sintomática inicial, enquanto a contagem de LT-CD4+ permanece

acima de 350 células/mm3, o portador pode apresentar sinais e sintomas

inespecíficos e de intensidade variável, bem como condições oportunistas de menor

gravidade126,129,130. Os episódios infecciosos mais frequentes são geralmente

bacterianos, como infecções respiratórias ou mesmo a tuberculose, incluindo a

forma pulmonar cavitária. Com a progressão da infecção, apresentações atípicas

das doenças agravadas pela infecção, resposta tardia à antibioticoterapia e/ou
reativação de infecções antigas começam a ser observadas126.
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À medida que a infecção progride, os sintomas constitucionais (febre baixa,

perda ponderal, sudorese noturna, fadiga), diarreia crônica, cefaleia, alterações

neurológicas, infecções bacterianas (pneumonia, sinusite, bronquite) e lesões orais,

como a leucoplasia oral pilosa, tornam-se mais frequentes, além do herpes-zoster.

Nesse período, já é possível encontrar diminuição na contagem de LT-CD4+, situada
entre 200 e 300 células/mm³ 126, e a carga viral geralmente é elevada129,130.

A candidíase oral é um marcador clínico precoce de imunodepressão grave, e

foi associada ao subsequente desenvolvimento de pneumonia por P. jirovecii.

Diarreia crônica e febre de origem indeterminada, bem como a leucoplasia oral

pilosa, também são preditores de evolução para a Aids126.

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA ou AIDS) é definida pelo

aparecimento de infecções oportunistas e neoplasias, e surge com o agravamento

da imunodepressão126,129,130. Merecem destaque, entre as IO, a pneumocistose, a

neurotoxoplasmose, a tuberculose (TB) pulmonar atípica ou disseminada, a

meningite criptocócica e a retinite por citomegalovírus (CMV). As neoplasias mais

comuns são o sarcoma de Kaposi (SK), o linfoma não Hodgkin (LNH) e o câncer de

colo uterino, em mulheres jovens. Nessas situações, a contagem de LT-CD4+

geralmente está abaixo de 200 células/mm³ 126, e a carga viral é alta129,130.

Adicionalmente às infecções oportunistas e outras manifestações de caráter

não infeccioso, o HIV pode causar danos diretos a alguns órgãos, ou processos

inflamatórios, como miocardiopatia, nefropatia e neuropatias que podem estar

presentes durante toda a evolução da infecção pelo HIV126.

1.1.3 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.
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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.

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 (TM1), 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.

q 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.

Os testes de primeira geração realizam a pesquisa de anticorpos específicos

contra o HIV no sangue do paciente por meio de antígenos virais (proteínas)

produzidos em culturas do HIV em linhagens celulares humanas, e atualmente

deixaram de ser utilizados na rotina diagnóstica dos laboratórios. Possuem a

maior janela de soroconversão (de seis a oito semanas). Os ensaios de segunda

e terceira geração são mais sensíveis e específicos, utilizando antígenos
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recombinantes ou peptídeos sintéticos, apresentando menor janela de

soroconversão (28 a 30 dias, e 22 a 25 dias, respectivamente). Os ensaios de

terceira geração permitem, além da detecção de anticorpos anti-HIV do tipo IgG,

também os do tipo IgM. Os testes ELISA de quarta geração detectam

simultaneamente os anticorpos específicos anti-HIV e o antígeno p24 (uma

proteína estrutural do vírus), com janela diagnóstica de aproximadamente 15

dias. Se a amostra não apresentar nenhum anticorpo, o resultado é negativo.

Contudo, caso sejam detectados anticorpos anti-HIV no sangue, será preciso

realizar algum dos chamados ‘testes complementares’ com a mesma amostra

testada, visto que o ELISA pode apresentar resultados falso-reagentes,

sobretudo na presença de alguns agravos autoimunes e algumas neoplasias.

q Testes Rápidos (TR): são imunoensaios simples, de vários formatos, com alta

sensibilidade (³ 99,5%) e especificidade (³ 99,0%), que podem ser realizados

em até 30 minutos. Como consequência do desenvolvimento e da

disponibilidade desses testes, o diagnóstico do HIV pode, atualmente, ser

processado em ambientes laboratoriais e não laboratoriais. Os TR são

recomendados, primariamente, para testagens presenciais, utilizando-se

amostras de fluido oral (FO), soro, plasma ou sangue total (o que permite o uso

de amostras obtidas por punção digital). São testes de simples execução, e

podem ser utilizados fora do ambiente de laboratório, por pessoal capacitado

presencialmente ou à distância. 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 transmissão, em

concordância com a estratégia de tratamento como prevenção (TasP) adotada

como política nacional para o enfrentamento da epidemia132.

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. 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.
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q Western Blot (WB): procura fragmentos do HIV, sendo utilizado para

confirmar um resultado positivo no teste de ELISA. Emprega proteínas nativas

do HIV separadas por eletroforese e transferidas para uma membrana. Em

contato com essas proteínas, o soro ou o plasma do paciente é pesquisado

para a presença de anticorpos contra o HIV. Possui alta especificidade e

sensibilidade, mas custo elevado.

q 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. Na IFI, o soro ou plasma do paciente é adicionado a

uma lâmina de vidro que contém células infectadas com o HIV, e a presença

dos anticorpos anti-HIV é revelada por meio de microscopia de fluorescência.

q 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.

q Imunoblot Rápido (IBR): é semelhante ao IB, mas utiliza outra metodologia,

que permite a detecção de anticorpos em menos de 30 minutos.
q Testes Moleculares (TM1): 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. Além do

diagnóstico nas crianças com idade inferior a 18 meses, podem ser utilizados

na infecção aguda em adultos, visto que a maioria das pessoas nessa fase

apresenta carga viral elevada e, consequentemente, um maior risco de

transmitir a infecção aos seus parceiros.

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 também podem ser úteis para confirmar a infecção pelo HIV,

respeitando-se, contudo, o período mínimo entre a exposição do indivíduo e a
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detecção do vírus, no qual nenhum teste disponível atualmente pode definir o

resultado da amostra132.

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

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
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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.

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.

1.1.4 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 HIV125,129,130.

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 especialista124.

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.

Destaca-se que, também 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
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carga viral e da contagem de LT-CD4+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.

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 LT-
CD4+ 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.

1.1.5 Medidas de Prevenção e Controle

A principal estratégia para a prevenção da transmissão sexual do HIV se

baseia na educação e na informação, sobretudo quanto à prática do sexo seguro,
com o uso de preservativos nas relações sexuais129,130.

Muitas DST tratáveis são fatores de risco bem documentados para o HIV. Por

esta razão, o diagnóstico e o tratamento das DST são também incluídos como parte

do pacote de prevenção contra o HIV152,155.

Na prevenção da transmissão por sangue, destacam-se medidas que

envolvem desde a triagem de doadores, afastando aqueles com risco de infecção

pelo HIV, até a realização do teste obrigatório para a detecção de anticorpos anti-

HIV. A doação de órgãos ou sêmen também deve ser prevenida pela triagem

cuidadosa e a testagem dos doadores129,130.

Desde 1988, uma legislação sobre a obrigatoriedade de testes de triagem em

bancos de sangue (BS) de todo o país estabelece um controle sorológico na triagem

para a doação de sangue e hemoderivados, levando a uma redução importante dos
casos de Aids que adquiriam a doença por esta via161,165,166. Contudo, a
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conscientização de doadores ainda é uma importante medida para a prevenção da

transmissão do HIV.

A identificação e a notificação de um caso suspeito de transmissão do HIV por

via sanguínea é extremamente importante, devendo ser imediata, de modo que as

ações de vigilância possam ser desencadeadas de forma ágil e eficaz. O trabalho de

investigação na suspeita de transmissão por transfusão deve, idealmente, ser feito

em conjunto pela Vigilância Epidemiológica (VE) e Vigilância Sanitária (VS). A VE

deve realizar a busca ativa, a prevenção e o controle das doenças e agravos, e a
VS, a busca de erros ou falhas nos processos dos serviços de hemoterapia166.

Na manipulação de materiais pérfuro-cortantes, devem ser seguidas

recomendações específicas, tais como não reencapar, entortar ou quebrar agulhas

com as mãos, desprezar o material em recipientes com tampas e resistentes à

perfuração, etc. O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) deve ser

incentivado, junto a ações educacionais promovidas pelas Comissões de Controle

de Infecção Hospitalar (CCIH) dos serviços129,130.

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 6.25927 (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.
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Um pouco adiante, em 1990, foi elaborada a Lei Federal nº 8.08030, 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

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 epidemia74,111.

No Estado de São Paulo (ESP), o Programa Estadual de DST/Aids (PE-

DST/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



40

infecções oportunistas relacionadas à Aids. Seu caso foi documentado, fotografado

e sua necropsia foi retratada em slides que circularam por todo o Brasil95.

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 fontes99,205. 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 6.25927

(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.

Periodicamente, o Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais de Saúde

(SES) e algumas Secretarias Municipais de Saúde (SMS) têm revisado e atualizado

suas listas de agravos, eventos e doenças, obedecendo a critérios específicos e

levando em conta, ainda, a situação epidemiológica dos agravos, a emergência de

novos agentes, alterações no Regulamento Sanitário Internacional (RSI) ou acordos

multilaterais firmados entre países.
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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 542106 (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
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). Esse documento 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. Desenvolvido

entre 1990 e 1993, o SINAN foi concebido para ser operado a partir das unidades de

saúde, considerando o objetivo de coletar e processar dados sobre os agravos de
notificação em todo o território nacional, desde o nível local130. A partir de 1998, a

alimentação regular e descentralizada da base de dados nacional do SINAN pelos
municípios, estados e Distrito Federal (DF), passou a ser obrigatória92,99.

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.

A definição de caso pode ser conceituada como “um conjunto de critérios que

se utilizam para decidir se uma pessoa tem ou não uma particular doença ou

apresenta um determinado evento adverso à saúde”205. Esta padronização é

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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importante, e tem o objetivo de tornar comparáveis os critérios diagnósticos que

regulam a entrada de casos no sistema de informação (SI)135,170,205.

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 Óbito134,170.

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

contém informações demográficas (idade, sexo, profissão, endereço e local de

residência), informações sobre a doença e outras específicas sobre comportamentos

de risco, e está apresentada no anexo 1.

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.

Para gerar a “informação para a ação”, é importante a notificação de todos os

casos confirmados de Aids e, mais recentemente, de HIV. Por esse motivo, é

indispensável que as fichas de notificação sejam disponibilizadas a todos os

serviços de saúde, de modo que a notificação do caso ocorra no momento do

diagnóstico do agravo. Além disso, é necessário evitar o atraso da notificação e

preencher adequadamente todos os campos da ficha, visando garantir a qualidade e



43

a completitude das informações, observando o fluxo do sistema de informação,

conforme os diferentes níveis da vigilância.

A qualidade das informações coletadas pode ser avaliada pela completitude

das variáveis, bem como pela quantidade de subnotificações e duplicidades. Assim,

os casos devem ser digitados no SINAN somente após uma análise critica de todos

os campos da ficha.

Antes da análise epidemiológica dos dados, devem, ainda, ser realizadas

revisões periódicas do banco de dados, que incluem a retirada de duplicidades e de

casos descartados; a correção de inconsistências e a identificação e retificação de

campos incompletos.

Essas melhorias são importantes, visto que as informações produzidas, além

de servirem para o monitoramento de indicadores de saúde de extrema importância

para a vigilância, contribuem para as ações de controle e prevenção do HIV/Aids,

fornecendo subsídios técnicos para os responsáveis pelas decisões e execução das

ações99,108.

Figura 1 - Fluxo de informação para a notificação das DST/Aids.

Fonte: Adaptado de “Guia de Bolso: Definições de Casos de Agravos de Notificação em
DST/HIV/Aids”. CRT-DST/Aids - CCD1/SES-SP, 2012170.

CCD/COVISA
Vigilância Municipal de

DST/Aids
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1.2.3 Fontes de Dados para a Vigilância do HIV/Aids

Na vigilância do HIV/Aids e de outras DST, a modalidade de vigilância ativa

de casos é uma das principais estratégias para a redução da subnotificação. Em

geral, é realizada por meio de consultas a prontuários médicos, visitas a serviços de

saúde e comunidades, e pesquisa de outros meios que possibilitem identificar casos
que podem não ter sido notificados26.

A existência de vários Sistemas de Informação em Saúde (SIS) para o

HIV/Aids e o estabelecimento de fluxos com laboratórios podem contribuir para a

busca ativa e, consequentemente, aumentar a captação de casos.

Atualmente, na vigilância do HIV/Aids, diversos sistemas têm sido utilizados
na busca ativa de casos e nos processos de relacionamentoc de dados99,122,170:

1. SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação: o SINAN fornece

informações sobre a notificação e a investigação de casos de doenças e agravos

que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória do

Ministério da Saúde. As informações constantes desse sistema permitem a

realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento na população,

podendo fornecer subsídios para explicações causais dos agravos de notificação

compulsória, além de indicar riscos aos quais os indivíduos estão sujeitos,

contribuindo assim, para a identificação da realidade epidemiológica de

determinada área geográfica. Relativamente ao banco de dados de Aids (adultos

e crianças) e Gestantes HIV+, geralmente se analisam todos os casos

confirmados, desde o início da epidemia no Brasil, ou seja, desde 198026,119,130.

2. SICTA - Sistema de Informação dos Centros de Testagem e

Aconselhamento: a finalidade desse sistema é obter dados sobre os indivíduos

que utilizam os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) para realização

de teste de HIV. Traz informações relevantes a respeito dos subgrupos
populacionais vulneráveis às doenças sexualmente transmissíveis117,130.

c O Ministério da Saúde realiza, rotineiramente, procedimentos de relacionamento de bases de dados
entre os diversos sistemas de informação disponíveis desde o ano 2000, o que tem proporcionado
uma melhor apuração do número de casos de Aids no país119.
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3. SIM - Sistema de Informações sobre Mortalidade: foi criado em 1976, a partir

da implantação do modelo padronizado da Declaração de Óbito (DO) em todo o

território nacional. Além de atender às exigências legais, o SIM tem o objetivo

principal de fornecer subsídios para traçar o perfil de mortalidade no país.

Contém informações sobre o óbito, como a causa básica, data, local e município

de ocorrência, assim como informações sobre o indivíduo que faleceu, incluindo

idade, sexo, grau de escolaridade, ocupação e município de residência. Para o

estudo do HIV/Aids, selecionam-se os óbitos cuja causa básica foi HIV/Aids (CID-
10: B20-B24 e CID-9: 279.1)d. Nos procedimentos de relacionamento de bancos

de dados, para os casos não notificados no SINAN, mas incorporados à base de

Aids nacional por serem provenientes do SIM, a variável “data de diagnóstico”
criada baseia-se na data do óbito113,121,130. No município de São Paulo, as

informações do SIM são obtidas por meio do Programa de Aprimoramento das

Informações de Mortalidade (PRO-AIM), criado em 1989, que busca a melhoria

de qualidade do preenchimento das declarações de óbito. Este programa envia

cartas aos médicos declarantes em todos os casos de suspeita de Aids, além

das causas de morte mal definidas e quando ocorrem descrições incompletas da

causa da morte150.

4. SINASC - Sistema de Informações de Nascidos Vivos: por meio desse

sistema é possível se obter dados sobre os nascidos vivos (sexo, local onde

ocorreu o nascimento, tipo de parto, peso ao nascer, dentre outros). O sistema

utiliza um documento padrão, que é a Declaração de Nascimento (DN). Esse

sistema pode ser utilizado para a busca de informações complementares no
acompanhamento de Gestantes HIV+ e Crianças Expostas26,113,130.

5. SIH - Sistema de Informações Hospitalares do SUS: apresenta informações

relativas às principais causas de internações no Brasil, aos procedimentos mais

frequentes realizados mensalmente em cada hospital, município e estado, dentre

outras. As informações são provenientes das Autorizações de Internações

d Na CID-9, vigente até 1995, a Aids era incluída no Capítulo III, referente aos transtornos imunitários,
na categoria “deficiência da imunidade celular” (código 279.1), visto que não existia uma categoria
específica para essa síndrome. Somente na CID-10, que passou a vigorar a partir de 1996, a Aids foi
inserida no Capítulo I, referente a doenças infecciosas e parasitárias, com os códigos B20 a
B2433,70,97.
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Hospitalares (AIH), e facilitam as atividades de controle e avaliação da vigilância

epidemiológica em âmbito nacional, estando disponíveis para consulta a partir de

produtos gerados com o processamento das AIH26,113,130.

6. SICLOM - Sistema de Controle Logístico de Medicamentos: sistema criado

para gerenciar a logística dos medicamentos antirretrovirais, incluindo o controle

dos estoques e a distribuição. Contém o registro dos casos de Aids em

tratamento antirretroviral, sendo utilizado pelas unidades dispensadoras de
antirretrovirais. O sistema possui dados disponíveis desde o ano 200099,121,130,170.

7. SISCEL - Sistema de Controle de Exames Laboratoriais: Por meio desse

sistema, que disponibiliza dados a partir do ano de 2000, é possível monitorar os

procedimentos laboratoriais de contagem de linfócitos T-CD4+/CD8+ e a

quantificação da carga viral do HIV, parâmetros previamente utilizados para

avaliar a indicação de tratamento. Permite, ainda, conhecer o número médio

anual de exames por paciente em TARV, dentre outras informações. O SISCEL

vem sendo utilizado pela rede de laboratórios de saúde pública que realizam os

testes de quantificação da carga viral do HIV e de contagem de linfócitos T-

CD4+/CD8+. Vale destacar que somente aqueles pacientes com CD4+ abaixo do

esperado para a faixa etária e a presença de carga viral detectável irão compor

as análises, visto que somente nessa circunstância seriam classificados como

casos de Aids. Para os casos não notificados no SINAN, mas incorporados à

base de Aids nacional por serem provenientes do SISCEL, foi criada a variável

“data de diagnóstico”, baseada na data da coleta do primeiro exame de CD4+
99,119,121,122,130.

A figura 2 apresenta o uso das fontes de informação citadas. 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 Virais121 - www.aids.gov.br

Além dos sistemas de informação descritos, 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:

q Estudo Sentinela-Parturiente184;

q Estudo com os Conscritos do Exército Brasileiro138,188;

q Pesquisas de Conhecimentos, Atitudes e Práticas (PCAP) de risco

relacionadas às doenças sexualmente transmissíveis118,136,179;

q 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.

Ressalta-se que os órgãos de vigilância responsáveis, nas três esferas de

governo (nacional, estadual e município de São Paulo), pelo monitoramento do

HIV/Aids e pela formulação de políticas públicas relacionadas a este agravo,

publicam, anualmente, boletins com informações atualizadas sobre o perfil

epidemiológico do HIV/Aids em sua respectiva esfera. Tais boletins são impressos e

disponibilizados nos endereços eletrônicos das instituições. Esses documentos

trazem, em geral, informações concernentes à análise do cenário epidemiológico

dos casos confirmados de Aids desde o início da epidemia e, mais recentemente,

também dos casos de HIV assintomáticos.
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A partir de 2010, o Programa Estadual de DST/Aids passou a trabalhar com a

análise de dados da Base Integrada Paulista de Aids (BIPAIDS), produto da

vinculação dos casos de Aids notificados no SINAN aos óbitos do Sistema de

Mortalidade da Fundação SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados),

complementada pelo relacionamento com a base de dados do Departamento de

DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, contemplando, assim, as fontes

SISCEL e SICLOM. Todos os casos identificados pelo Programa Estadual por meio

do relacionamento das bases de dados são rotineiramente encaminhados às

vigilâncias regionais e municipais de saúde, para que realizem a investigação e a

notificação dos casos não notificados no SINAN166.

 O município de São Paulo utiliza, como fonte complementar ao SINAN, e para

o relacionamento de bases de dados, a detecção de pacientes de consultórios

médicos particulares que retiram antirretrovirais nos Centros de Referência e

Treinamento em DST/Aids (CRT-DST/Aids). Além disso, realiza a captura das

Declarações de Óbito com menção de HIV, Aids ou termos equivalentes, com vistas

à detecção de casos não notificados no SINAN. Efetua, ainda, a busca de casos não

notificados no SINAN nas bases de dados do SISCEL, enviadas pelo PE-DST/Aids,

bem como no Sistema de Vigilância em Serviço (VIGISERV) do Programa Municipal

de DST/Aids (PM-DST/Aids) de São Paulo (SP).

O Ministério da Saúde sugere um roteiro para a busca ativa de casos de
HIV/Aids em adultos, que inclui os procedimentos a seguir119:

q Verificar todos os resultados laboratoriais de contagem de linfócitos T-CD4+

de pacientes acompanhados nos serviços de HIV/Aids;

q Verificar nas farmácias que dispensam medicamentos antirretrovirais (ARV)

possíveis pacientes que ainda não foram notificados;

q Articular com os laboratórios de referência o envio, para a vigilância

epidemiológica municipal, de todos os resultados com contagem de LT-CD4+

menor do que o esperado para idade, e da contagem da carga viral de

crianças;

q Articular com os responsáveis pelo Sistema de Mortalidade do município o

envio, para a vigilância epidemiológica, de todas as Declarações de Óbito

preenchidas com “HIV, Aids ou termos correlatos” em quaisquer campos do

documento.



49

1.2.4 A Vigilância do HIV Assintomático no Município de São Paulo

Na procura de publicações dos órgãos competentes que realizam a análise

das informações relacionadas ao agravo HIV/Aids nas três esferas de governo,

somente no município de São Paulo foram encontrados alguns dados sobre o perfil

de casos notificados a partir da detecção do HIV, e não somente ao manifestar

doenças ou condições definidoras de Aids.

Os boletins epidemiológicos de DST/HIV/Aids, em geral, detalham apenas o

perfil epidemiológico dos indivíduos com Aids, uma vez que a notificação de HIV,

embora seja recomendada pelo estado de São Paulo desde o ano de 1994, tornou-

se compulsória em todo o país somente a partir de meados de 2014, com a
publicação da Portaria/MS nº 1.271109 (06 de junho de 2014). Apresentaremos, a

seguir, um breve panorama desses casos no município de São Paulo.

Segundo o Boletim Epidemiológico de Aids, HIV/DST e Hepatites B e C do

Município de São Paulo (ano de 2011)175, dos 15.386 casos com 13 anos ou mais de

idade residentes no município de São Paulo, notificados como HIV assintomáticos

de 1982 até junho de 2011, a Supervisão de Vigilância em Saúde (SUVIS) Sé, que

reúne Distritos Administrativos (DA) da região central, foi responsável pelo maior

número de notificações de HIV realizadas no município, em ambos os sexos, no

período175.

Os serviços que mais notificaram casos de HIV foram as Unidades

Especializadas em DST/Aids (UE-DST/Aids) (53,9%), seguidas dos CTA (19,5%),

hospitais, incluindo as unidades que realizam atendimento ambulatorial (19,0%),

Unidades Básicas de Saúde ou Assistência Médica Ambulatorial (AMA) (6,0%),

Ambulatórios de Especialidades (AE) não DST/Aids (0,7%); prontos-socorros (0,4%)

e outros serviços representados por SUVIS, penitenciárias, clínicas médicas e

odontológicas privadas (0,5%). Observa-se, assim, que as UE-DST/Aids são

responsáveis por mais da metade das notificações de HIV. Apesar de se tratar de

um diagnóstico que deve ser realizado prioritariamente em ambulatórios, os

hospitais notificaram 19,0% do total de casos de HIV no MSP175.

A tabela 1, a seguir, mostra os casos de HIV em indivíduos com 13 anos ou

mais de idade, residentes no município de São Paulo, notificados entre 1982 e 2011,

segundo sexo, razão de sexo e unidade notificadora.
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Tabela 1 - Casos de HIV com 13 anos de idade ou mais, segundo sexo, razão de
sexo e unidade notificadora. Município de São Paulo, 1982-2011*.

Fonte: Boletim Epidemiológico de Aids, HIV/DST e Hepatites B e C do Município de São Paulo,
2011175.
Nota: *Dados até 30 de junho de 2011.

As unidades municipais “CTA Henfil” e “Serviço de Assistência Especializada

(SAE) em HIV/Aids do Campos Elíseos” (ambas localizadas no centro, em área de

abrangência da SUVIS Sé) foram as maiores notificadoras de HIV, assim como o

Centro de Referência e Treinamento em DST/Aids, órgão estadual localizado na

Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) sul do município de São Paulo175.

Somente 35 casos de HIV notificados, com diagnóstico entre 1990 e 2010,

tinham menos de 13 anos de idade, dos quais 65,7% tiveram o diagnóstico realizado

somente após os dois anos de idade. Apenas um desses casos tinha hemofilia como

categoria de exposição, e os demais ocorreram por transmissão vertical, ou tiveram
categoria de exposição ignorada175.
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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

acesso, tanto à assistência quanto ao diagnóstico do HIV, respeitando também o

processo de descentralização do cuidado das pessoas vivendo com a doença124.

1.3.1 Rede Municipal Especializada em DST/Aids

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:

q 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.

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

Quadro 1 - Serviços de DST/Aids segundo regiões. Município de São Paulo, 2016.

Região Tipo de Serviço Nome do Serviço

Centro-
Oeste
(CO)

CTA CTA Henfil (Henrique de Souza Filho)

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

Norte (N)

CTA CTA Pirituba
CR CR Nossa Senhora do Ó
SAE SAE Marcos Lottemberg - Santana
Laboratório Laboratório de Saúde Pública em DST/Aids - FO1

Sudeste
(SE)

CTA CTA Mooca (UBS Mooca)
CR CR Penha

AE
AE Dr. Alexandre Kalil Yazbeck (SAE Ceci)
AE Vila Prudente

SAE
SAE Herbert de Souza - Betinho
SAE José Francisco de Araújo - Ipiranga

Laboratório Laboratório de Saúde Pública em DST/Aids - Ipiranga

Sul (S)

CTA
CTA Parque Ipê
CTA Santo Amaro

CR CR Santo Amaro

SAE
SAE Cidade Dutra
SAE Jardim Mitsutani
SAE M’Boi Mirim

Leste (L)
CTA

CTA Cidade Tiradentes
CTA Dr. Sérgio Arouca
CTA São Mateus
CTA São Miguel
CTA Guaianases

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

Fonte: Programa Municipal de DST/Aids do município de São Paulo, 2016180.
Disponível em:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/atencao_basica/index.php?p=188831
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1.3.2 Sistema de Vigilância em Serviço (VIGISERV)

O Programa de DST/Aids do município de São Paulo conta com um sistema

de informação denominado Sistema de Vigilância em Serviço (VIGISERV),

implantado desde 2002 nas unidades de assistência da Rede Municipal

Especializada em DST/Aids de São Paulo. Esse sistema foi criado com os objetivos

de conhecer o número de usuários em seguimento, segundo o diagnóstico;

monitorar o tempo decorrido entre os momentos que envolvem a realização de

sorologias para o diagnóstico de HIV (datas de solicitação, coleta, disponibilização

do resultado na unidade e entrega do resultado ao solicitante) e monitorar o volume

de atendimentos realizados, segundo o tipo de profissional e a atividade175.

Atualmente, o VIGISERV tem sido utilizado somente para o seguimento de

pacientes com o diagnóstico estabelecido de alguma DST, de modo a atender

demandas gerenciais. Para o nível local, constitui um importante instrumento para a

vigilância em serviço, permitindo intervenções que busquem aumentar a adesão aos

programas e protocolos propostos, como a convocação de faltosos, o incentivo à
realização da prova tuberculínica (PPD), vacinas, dentre outros175.

O número de usuários matriculados por Aids no VIGISERV corresponde a

cerca de 35,0% dos casos de Aids residentes no município de São Paulo notificados

no SINAN. Assim, para a vigilância epidemiológica, o VIGISERV também constitui

uma fonte complementar para a detecção de subnotificações. Outra vantagem a ser

considerada é a oportunidade de acesso a informações detalhadas sobre cada

caso175.

Desde 2002 até outubro de 2011, um total de 39.473 casos de HIV/Aids

(37,7% do sexo feminino e 62,3% do masculino) foram matriculados para o

acompanhamento na RME-DST/Aids, representando 46,3% de todos os

diagnósticos cadastrados nessas unidades. Em 2011, 14.642 indivíduos com

HIV/Aids com 13 anos ou mais permaneciam em seguimento, respondendo por 60%

do total de indivíduos, considerando-se todos os diagnósticos. Vale destacar que,

em sete unidades especializadas, mais de 70% dos usuários em acompanhamento

tinham como diagnóstico principal o HIV ou a Aids175.

O conhecimento do perfil de pessoas vivendo com o HIV/Aids (PVHA) em

acompanhamento na RME é importante para a avaliação e o planejamento de ações

de prevenção, assistência e para o dimensionamento de necessidades futuras.
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1.3.3  Testagem do HIV no Município de São Paulo

O município de São Paulo conta com 15 serviços especializados em

DST/Aids que realizam diagnósticos sorológicos para o vírus do HIV, além de VDRL

para Sífilis e sorologias para as Hepatites B e C. Dos 206.862 testes realizados em

2010, 59.805 (28,9%) corresponderam a sorologias de HIV; 23,7% VDRL, 23,8%

Hepatite B e 23,8% Hepatite C. A quantidade de testes de HIV realizados vem

aumentando no decorrer dos anos. De 2005, ano em que foram feitos 42.068 testes,

até 2010, o aumento foi de 42,2%175.

É importante salientar que o Teste Rápido Diagnóstico (TRD) para o HIV,

estratégia que visa à ampliação do diagnóstico precoce do agravo, correspondeu,

em 2010, a 24.126 (40,3%) do total de testes realizados para o diagnóstico de HIV,
sendo os outros 35.679 (59,7%) realizados pelo método convencional (ELISA)175.

A positividade dos testes de HIV utilizando-se os dois métodos (ELISA e TRD)

foi de 5,1% em 2005, e 4,8% em 2010, apresentando uma tendência de decréscimo

no decorrer dos seis anos analisados. Em 2010, 2.864 dos 59.805 testes realizados

tiveram resultado positivo para o HIV (4,8%), dos quais, 72,6% pertenceram a

indivíduos do sexo masculino. Do total de pacientes com resultados positivos, 19,7%

estavam na faixa etária de 25 a 29 anos, seguidos por 18,9% na faixa de 30 a 34

anos, 16,6% entre 40 a 49 anos e 15,9% entre 20 e 24 anos175.

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.
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Figura 3 - Adultos e crianças vivendo com HIV no mundo. OMS, 2014.

Fonte: Organização Mundial de Saúde (OMS)209.
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.

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.
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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;

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
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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 90-

90-90, 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 marginalizadase 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.

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 liberdade178.

Em junho de 2016, em um encontro da Assembleia Geral das Nações Unidas

para a Eliminação da Aids, a UNAIDS declarou que, face aos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável, o mundo assumiu o compromisso de acabar com a

epidemia de Aids até 2030. Apesar de ser esta uma meta ousada, a UNAIDS

reconhece que as realizações “extraordinárias” dos últimos 15 anos inspiram a

confiança global de que este objetivo pode ser alcançado por meio da antecipação
acelerada de despesas de investimento ao longo dos próximos cinco anos201.

e A declaração de Paris 90-90-90 (2014)196 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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A UNAIDS revelou, ainda, que apenas nos dois últimos anos, o número de

pessoas que vivem com HIV em terapia antirretroviral aumentou em cerca de um

terço, chegando a 17 milhões de pessoas, dois milhões a mais do que os 15 milhões

da meta estabelecida para 2015 pela Assembleia Geral das Nações Unidas em

2011195,201.

Desde que o primeiro alvo de tratamento global foi estabelecido, em 2003, as

mortes anuais relacionadas com a Aids diminuíram em 43%. A cobertura global da

terapia antirretroviral alcançou 46% (43-50%) no final de 2015 (figura 4)201.

No mesmo ano, a cobertura de tratamento na América Latina e no Caribe

atingiu 55% (47-64%), mas os ganhos foram maiores na região mais afetada do

mundo - África Oriental e Austral, onde o número de pessoas em tratamento mais do

que dobrou, visto que a cobertura aumentou de 24% (22-25%) em 2010 para 54%

(50-58%) em 2015, atingindo um total de 10,3 milhões de pessoas201. As mortes

relacionadas à Aids na região diminuíram em 36% desde 2010201. 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.

Fonte: Organização Mundial de Saúde (OMS)201.
Disponível em: http://www.who.int/hiv/pub/arv/global-aids-update-2016-pub/en/
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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.

Por outro lado, 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 comportamento68,193,206. 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 infeccioso15,16,193.

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,
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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.

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.
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 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 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

(TM), 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. Esse montante, decorrente dos processos de relacionamento de

bases de dados, contabiliza casos notificados no SINAN, declarados no SIM e

registrados no SISCEL/SICLOM. Com relação à incidência de casos de Aids, 34.218

casos novos foram detectados no ano de 2010, configurando uma taxa de incidência

(TI) 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
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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.

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 crescente74.

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.
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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.

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,
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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 espaço-

temporal, 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    OBJETIVOS

3.1    OBJETIVO GERAL

Descrever o perfil epidemiológico, a evolução e as tendências da epidemia de

Aids nos indivíduos com 13 anos ou mais de idade residentes no município de São

Paulo, notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)

entre janeiro de 1980 e junho de 2012, utilizando o referencial espacial.

3.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1 Descrever a ocorrência da Aids entre os indivíduos com 13 anos de

idade ou mais residentes no município de São Paulo, notificados no

SINAN entre janeiro de 1980 e junho de 2012, segundo as variáveis:

sexo, faixa etária, raça/cor, escolaridade, categoria de exposição,

evolução, tempo entre o diagnóstico e a notificação e tempo entre o

diagnóstico e o óbito, além do local de moradia.

3.2.2 Estudar a trajetória da Aids de janeiro de 1980 a junho de 2012,

segundo os padrões de difusão espacial, espaço-temporal e de variação

espacial nas tendências temporais da epidemia de Aids no município de

São Paulo, por sexo, faixa etária e evolução.

3.2.3 Verificar se existe associação entre as taxas padronizadas de incidência

de Aids e de mortalidade pela doença, entre 2007 e 2012, com

indicadores globais relacionados à demografia, educação, trabalho e

emprego, habitação, infraestrutura e renda no município de São Paulo,

e avaliar se existe algum padrão espacial nessas associações.
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4 MÉTODOS

4.1  ÁREA DE ESTUDO

O município de São Paulo (figura 5), capital paulista, é o maior do estado de

São Paulo, contando com uma população de 11.513.836 habitantes em 2014:

5.464.587 homens e 6.049.249 mulheres (SEADE, 2015)64, com uma taxa de

crescimento de 0,76 em 2010, com tendência decrescente171,173. É o município mais

populoso do Brasil, do continente americano e de todo o hemisfério Sul. Representa

o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul, e a cidade

brasileira mais influente no cenário global, sendo considerada a 14ª cidade mais

globalizada do planeta. Possui o maior Produto Interno Bruto (PIB) total do país (R$

389.317,17 milhões em 2009) e um PIB per capita de R$ 35.272,00171.

A área total do município é de 1.521,11 km², de acordo com o Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ocupando o nono lugar em extensão
territorial no estado de São Paulo. A área urbana do município105 é de 968,3248 km²

- a maior do país, e a densidade demográfica, de 7.365,24 habitantes/km² 147. As

coordenadas geográficas do ponto central da sede do município de São Paulo são:
Latitude: 23°32’51” Sul, Longitude: 46°38’10” Oeste105,171, e sua altitude média é em

torno de 760 metros acima do nível do mar172.

O município é componente da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)

(figura 6), que representa o sexto maior aglomerado urbano do mundo, perdendo

somente para Tóquio (Japão), Delhi (Índia), Cidade do México (México), Nova Iorque
(EUA) e Shanghai (China)202.

A taxa de alfabetização no município de São Paulo foi de 97,0% em 2010,
com uma população acima de nove anos alfabetizada de 9.489.002171. O índice de

envelhecimento, no mesmo ano, foi de 57,2 (45,2 em homens e 69,7 em

mulheres)171. Em 2014, a taxa de mortalidade geral (TMG) foi de 6,4/1.000

habitantes; a taxa de mortalidade infantil (TMI) de 10,9/1.000 nascidos vivos, e a

taxa de mortalidade materna (TMM) de 46,3/100.000 nascidos vivos171. A esperança

de vida ao nascer, em 2012, chegou a 76,1 anos171, e o Índice de Desenvolvimento

Humano (IDH), em 2010, era de 0,805 (28º lugar no ranking do Brasil)147.
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O MSP está dividido, para fins administrativos e de planejamento na área da

saúde, em seis Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS): norte, centro, oeste,

sudeste, leste e sul (figura 7). Estas regiões reúnem diversas Supervisões de

Vigilância em Saúde (SUVIS), cada qual com uma equipe de vigilância que

responde por um conjunto de Distritos Administrativos (DA) em sua área de
abrangência174.

Relativamente aos equipamentos de saúde, em 2011, o município de São

Paulo contava com 525 Unidades de Atendimento Especializados: 317 da rede

municipal (117 unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMA); 16 AMA

Especialidades; 22 Serviços Especializados em DST/Aids, dentre outros); 58 na rede

estadual e um federal. Dos 204 hospitais localizados no município, 19 são da rede

municipal, 35 pertencem à rede estadual, 149 à rede particular e um hospital federal.

No total, o município conta com 30.666 leitos (44,3% na rede pública), configurando
um coeficiente de 2,71 leitos por 1.000 habitantes174. A figura 8 exibe a distribuição

dos estabelecimentos e dos serviços de saúde da rede municipal de São Paulo, e a

figura 9, a distribuição da rede hospitalar do município.

Figura 5 - Localização da área de estudo: Município de São Paulo.

Fonte: Wikipedia, 2015.
Disponível em: en.wikipedia.org/wiki/São_Paulo#/media/File:SaoPaulo_Municip_SaoPaulo.svg
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Figura 6 - Mapa da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).

Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC).
Disponível em: http://www.igc.sp.gov.br/centraldownloads/index.html
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Figura 7 - Mapa das Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) e Subprefeituras.
Município de São Paulo, 2015.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/CEInfo/Núcleo de Divulgação de Informações - Mapoteca.
Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/epidemiologia_e_informacao/
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Figura 8 - Mapa dos estabelecimentos e serviços de saúde da Rede Municipal, por
Coordenadoria Regional de Saúde, Subprefeitura e Distrito Administrativo. Município
de São Paulo, 2015.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/CEInfo/Núcleo de Divulgação de Informações - Mapoteca.
Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/epidemiologia_e_informacao/



73

Figura 9 - Mapa da Rede Hospitalar do município de São Paulo: hospitais, prontos-
socorros e prontos atendimentos. Município de São Paulo, 2013.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/CEInfo/Núcleo de Divulgação de Informações - Mapoteca.
Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/epidemiologia_e_informacao/
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4.2 DESENHO DO ESTUDO

Para atender ao objetivo de descrever o perfil dos casos de Aids com 13 anos

de idade ou mais, residentes no município de São Paulo e notificados pelo sistema

de vigilância epidemiológica desde o início da epidemia, foi realizado um estudo
descritivo e ecológico a partir de dados secundários. Nessa análise, foram

consideradas as variáveis sociodemográficas, clínicas e epidemiológicas da

totalidade dos casos notificados no SINAN entre janeiro de 1980 a junho de 2012.

Para verificar a existência de aglomerados espaciais, espaço-temporais e

de variação espacial nas tendências temporais dos casos de Aids, descrevemos

a evolução da epidemia na totalidade dos casos de Aids geocodificados, como

também em alguns subgrupos específicos (casos com 50 anos de idade ou mais e

óbitos por Aids). Nessa fase, as unidades de observação foram o conjunto de Áreas

de Ponderação (AP)f do município de São Paulo.

Por fim, procedemos a uma análise de regressão múltipla, com a finalidade

de verificar se existe associação entre a incidência e a mortalidade por Aids

padronizadas e indicadores sociais, demográficos, econômicos, educacionais e

ocupacionais, obtidos também segundo as áreas de ponderação do município.

4.2.1 Definição de Caso de Aids em Adultos (13 anos ou mais)

Para o presente trabalho, foram considerados todos os critérios de definição

de caso de Aids definidos pelo Ministério da Saúde para a vigilância epidemiológica

do agravo. A definição utilizada, resumida na figura 10, data do ano de 2004, e

estabelece três critérios de caso de Aids em Adultos (13 anos de idade ou
mais)119,134,170:

q CDC adaptado;

q Rio de Janeiro/Caracas;

q Excepcional óbito.

f A definição de “Área de Ponderação” será apresentada no item 4.6.1 - Definição das Unidades de
Agregação.
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Figura 10 - Critérios de definição de casos de Aids em indivíduos com 13 anos de
idade ou mais.

CRITÉRIO CDC ADAPTADO

Existência de um teste de triagem* reagente ou um confirmatório**
reagente ou dois testes rápidos com diagnóstico positivo

+
Evidência de imunodeficiência:

Diagnóstico de pelo menos uma doença indicativa de Aids
e/ou

Contagem de linfócitos T-CD4+ < 350 células/mm3

E/OU

CRITÉRIO RIO DE JANEIRO/CARACAS

Existência de um teste de triagem* reagente ou um confirmatório**
reagente ou dois testes rápidos com diagnóstico positivo

+
Somatória de pelo menos 10 pontos, de acordo com uma escala

de sinais, sintomas ou doenças

OU

CRITÉRIO EXCEPCIONAL ÓBITO***

Menção a Aids/Sida (ou termos equivalentes) em algum dos
campos da Declaração de Óbito (DO)

+
Investigação epidemiológica inconclusiva e excluídas

outras causas de óbito
ou

Menção a infecção pelo HIV (ou termos equivalentes) em algum
dos campos da DO, além de doença(s) associada(s) à infecção pelo HIV

+
Investigação epidemiológica inconclusiva e excluídas

outras causas de óbito

Fonte: Adaptado de: Guia de Bolso - Definições de Casos de Agravos de Notificação em
DST/HIV/Aids - CRT-DST/Aids, 2012170.
Notas:
*  Testes de triagem: Ensaio imunoenzimático (ELISA); Ensaio imunoenzimático de micropartículas

(MEIA); Ensaio imunológico com revelação quimioluminescente e suas derivações (EQL); Ensaio
imunológico fluorescente ligado à enzima (ELFA); Ensaio imunológico quimioluminescente
magnético (CMIA); Testes Tápidos (TR): imunocromatografia, aglutinação de partículas em látex
ou imunoconcentração121.

** Testes confirmatórios: Imunofluorescência indireta (IFI); Imunoblot (IB); Imunoblot rápido (IBR);
Western Blot (WB); testes de amplificação de ácidos nucleicos (Reação em Cadeia da Polimerase
- PCR) e amplificação sequencial de ácidos nucleicos (NASBA)121.

***O uso do critério ‘Excepcional Óbito’ reflete a falha do sistema de vigilância em detectar o caso
ainda em vida, comprometendo, muitas vezes, a qualidade das informações obtidas post
mortem134.
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4.2.1.1 Critério CDC Adaptado:

O critério ‘CDC adaptado’ define como caso de Aids “todo indivíduo com 13

anos de idade ou mais que apresentar evidência laboratorial de infecção pelo HIV e

diagnóstico de imunodeficiência, com a presença de pelo menos uma doença

indicativa de Aids e/ou contagem de linfócitos T-CD4+ abaixo de 350 células/mm3,

independentemente da presença de outras causas de imunodeficiência”134,170.

As seguintes doenças são indicativas de Aids em adultos, conforme o critério
CDC adaptado134,170:

1. Câncer cervical invasivo;

2. Candidose de esôfago;

3. Candidose de traqueia, brônquios ou pulmões;

4. Citomegalovirose em qualquer outro local que não sejam fígado, baço e

linfonodos;

5. Criptococose extrapulmonar;

6. Criptosporidiose intestinal crônica (período superior a um mês);

7. Herpes simples mucocutâneo (período superior a um mês);

8. Histoplasmose disseminada (localizada em quaisquer órgãos que não

exclusivamente em pulmão ou linfonodos cervical/hilares);

9. Isosporidiose intestinal crônica (período superior a um mês);

10. Leucoencefalopatia multifocal progressiva (vírus JC, um poliomavírus humano);

11. Linfoma não-Hodgkin (LNH) de células B (fenótipo imunológico desconhecido)

e outros linfomas dos seguintes tipos histológicos: linfoma maligno de células

grandes ou pequenas não clivadas (tipo Burkitt ou não-Burkitt) e linfoma

maligno imunoblástico sem outra especificação (termos equivalentes: sarcoma

imunoblástico, linfoma maligno de células grandes ou linfoma imunoblástico);

12. Linfoma primário do cérebro;

13. Pneumonia por Pneumocystis jirovecii (antigo Pneumocystis carinii);

14. Qualquer micobacteriose disseminada em órgãos outros que não sejam o

pulmão, a pele ou linfonodos cervicais/hilares (exceto tuberculose ou

hanseníase);

15. Reativação de doença de Chagas (meningoencefalite e/ou miocardite);

16. Sepse recorrente por bactérias do gênero Salmonella (não tifóide);

17. Toxoplasmose cerebral.
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4.2.1.2 Critério Rio de Janeiro/Caracas:

O critério ‘Rio de Janeiro/Caracas’ define como caso de Aids “todo indivíduo

com 13 anos ou mais de idade que apresentar evidência laboratorial de infecção

pelo HIV e uma somatória de pelo menos 10 pontos em uma escala de sinais,

sintomas ou doenças, independentemente da presença de outras causas de

imunodeficiência”134,170.

A pontuação para cada sinal, sintoma ou doença que determina o critério Rio

de Janeiro/Caracas é a que segue:

1. Anemia: hematócrito inferior a 30% em homens e 25% em mulheres; ou

hemoglobina inferior a 6,80 mmol/L (menos de 11,0 g/dL) em homens e inferior

a 6,20 mmol/L (menos de 10,0 g/dL) em mulheres; e/ou Linfopenia: contagem

absoluta de linfócitos inferior a 1x109/L (menos de 1.000 células/mm3); e/ou

Trombocitopenia: contagem de plaquetas inferior a 100x109/L (menos de

100.000 células/mm3): 02 pontos.

2. Astenia: por um período igual ou superior a um mês, excluída a tuberculose

como causa básica: 02 pontos.
3. Caquexia: perda de peso involuntária superior a 10% do peso habitual do

paciente com ou sem emaciação, excluída a tuberculose como causa básica:

02 pontos.

4. Dermatite persistente: lesões eczematosas localizadas ou generalizadas de

evolução crônica, lesões papulovesiculosas disseminadas sem etiologia

definida ou micoses superficiais de evolução crônica, resistentes ao tratamento

habitual: 02 pontos.
5. Diarreia: constante ou intermitente, por um período igual ou superior a um

mês: 02 pontos.

6. Febre: igual ou superior a 38ºC, de forma constante ou intermitente, por um

período igual ou superior a um mês, excluída a tuberculose como causa básica:

02 pontos.
7. Linfadenopatia: maior ou igual a um centímetro acometendo dois ou mais

sítios extra-inguinais, por um período igual ou superior a um mês: 02 pontos.
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8. Tosse: persistente, associada ou não a qualquer pneumonia (exceto

tuberculose) ou pneumonite, determinadas radiologicamente ou por qualquer

outro método diagnóstico: 02 pontos.
9. Candidose oral: inspeção macroscópica de placas brancas removíveis em

base eritematosa ou pela inspeção microscópica de material obtido da mucosa
oral com achados característicos; ou Leucoplasia pilosa: placas brancas não

removíveis na língua: 05 pontos.

10. Disfunção do sistema nervoso central: confusão mental, demência,

diminuição do nível de consciência, convulsões, encefalite, meningites de

qualquer etiologia conhecida (exceto por Cryptococcus neoformans) ou

desconhecida, mielites e/ou testes cerebelares anormais, excluídas as

disfunções originadas por causas externas: 05 pontos.

11. Herpes zoster em indivíduo com até 60 anos de idade: lesões

dermatológicas em diferentes fases de evolução, precedidas e/ou

acompanhadas por dor, acometendo um ou mais dermátomos: 05 pontos.
12. Tuberculose pulmonar, pleural ou de linfonodos localizados em uma

única região: tuberculose de linfonodos com localização única, pleural,

pulmonar não especificada ou cavitária, diagnosticada por padrão radiológico

específico, inspeção microscópica (histologia/citologia), cultura ou detecção de

antígeno em material obtido diretamente do tecido afetado ou de fluidos desse

tecido: 05 pontos.

13. Outras formas de tuberculose: tuberculose de linfonodos localizados em

mais de uma cadeia, disseminada, atípica ou extra-pulmonar, diagnosticada

por padrão radiológico específico (miliar, infiltrado intersticial, não cavitário)

e/ou inspeção microscópica (histologia ou citologia), pesquisa direta, cultura ou

detecção de antígeno em material obtido diretamente do tecido afetado ou de

fluidos desse tecido: 10 pontos.

14. Sarcoma de Kaposi (SK): diagnóstico definitivo (inspeção microscópica:

histologia ou citologia) ou presuntivo (reconhecimento macroscópico de

nódulos, tumorações e/ou placas eritematosas/violáceas características na pele

e/ou (mucosas): 10 pontos.
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4.2.1.3 Critério Excepcional Óbito:

O critério ‘Excepcional óbito’ define como caso de Aids “todo indivíduo com 13

anos ou mais de idade que apresentar em  algum  dos  campos  da  declaração  de

óbito (DO) menção a” 170:

q Aids/Sida ou termos equivalentes, por exemplo, síndrome da imunodeficiência

adquirida, ou imunodeficiência adquirida, em algum dos campos de

preenchimento da DO e investigação epidemiológica inconclusiva; ou

q Infecção pelo HIV ou termos equivalentes em algum dos campos de

preenchimento da DO, além de doença(s) associada(s) à infecção pelo HIV e

investigação epidemiológica inconclusiva, excluídas as causas externas.

A investigação epidemiológica inconclusiva é aquela em que, após a busca

em prontuários ou outras fontes de informação, o caso não pôde ser descartado ou

enquadrado em quaisquer dos critérios principais de definição de caso de Aids (CDC

adaptado ou Rio de Janeiro/Caracas), pela insuficiência de registro de dados

clínicos e/ou laboratoriais130,134,170.

Além disso, outras causas de imunodeficiência devem ser excluídas, tais

como: a) tratamento prolongado com corticosteróides ou doses elevadas de

corticosteróides (esquemas imunodepressores) três meses antes do início da

doença indicativa de Aids; b) outros tratamentos imunodepressores (quimioterapia

antineoplásica, radioterapia, etc.); c) presença de pelo menos um dos seguintes

agravos: doença de Hodgkin, leucemia linfocítica, mieloma múltiplo e qualquer outro

câncer do tecido histiocítico ou linforeticular, ou linfadenopatia angioimunoblástica;

d) síndrome de imunodeficiência genética (congênita)130,134,170.

4.2.2  Critério de Inclusão

Foram incluídos nesse estudo indivíduos de ambos os sexos, com 13 anos ou

mais de idade, notificados como casos de Aids no Sistema de Informação de

Agravos de Notificação (SINAN), no período de janeiro de 1980 a junho de 2012,

residentes no município de São Paulo no momento da notificação.
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4.3 FONTES DE DADOS

Para o presente trabalho, utilizamos dados secundários provenientes do

banco de dados de HIV/Aids do SINAN, versões Windows e Net, de janeiro de 1980

a junho de 2012, armazenado no Programa Gerenciador de Banco de Dados

Microsoft Access (2010), adquirido junto ao Centro de Controle de Doenças (CCD)

da Coordenação de Vigilância em Saúde (COVISA) da Secretaria Municipal de

Saúde de São Paulo (SMS-SP), mediante solicitação oficial (Requerimento formal do

banco de dados de HIV/Aids do SINAN enviado ao CCD/COVISA - SMS-SP - anexo

2) e a apresentação do documento de aprovação do projeto no Comitê de Ética em

Pesquisa (CEP) da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo

(FSP-USP) (Parecer Consubstanciado do CEP nº 261.202, de 19 de abril de 2013 -

anexo 3).

No total, 95.943 casos foram registrados no SINAN no período de estudo, dos

quais, 16.906 foram notificados como casos de HIV e 79.037 como casos de Aids.

As bases do Sistema de Informação de Mortalidade, Sistema de Controle Logístico

de Medicamentos e Sistema de Controle de Exames Laboratoriais, também

acessíveis junto à COVISA, foram utilizadas, quando necessário, como fontes

complementares, visto que já são consultadas na rotina da vigilância epidemiológica

do HIV/Aids para a inclusão de casos subnotificados e para a correção de

informações nas bases do SINAN.

A base cartográfica de logradouros do município de São Paulo foi adquirida

no endereço eletrônico do Centro de Estudos da Metrópole (CEM)43, que a

disponibilizou gratuitamente na internet no ano de 2014. As malhas digitais dos

setores censitários (SC) e das áreas de ponderação (AP) foram obtidas no site do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)79.

Os parâmetros populacionais para o cálculo dos coeficientes padronizados de

incidência e de mortalidade por Aids foram obtidos com o Departamento de
Informática do SUS (DATASUS) do Ministério da Saúde113.

As populações segundo os setores censitários e as áreas de ponderação,

assim como os indicadores utilizados como variáveis independentes na análise de
regressão múltipla, também foram adquiridos nas bases de dados do IBGE78-80.
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4.4 GEOCODIFICAÇÃO DOS CASOS DE AIDS

A base cartográfica de logradouros do município de São Paulo contém

informações referentes aos logradouros, números, bairros e CEP1 desse município.

Assim, antes de procedermos ao estudo descritivo ecológico, às análises espaciais,

espaço-temporais e de tendências temporais, e à análise de regressão múltipla, foi

necessário efetuar uma padronização dos campos de endereçamento no banco de

dados dos casos de Aids, tendo em vista a falta de uniformidade e incorreções na

digitação dos endereços.

Dessa forma, o banco de Aids do SINAN foi processado no programa IBM

SPSS Statistics (17.0.2, 2009), a fim de se organizar e compatibilizar ao máximo as

variáveis relativas aos endereços com o formato existente na base cartográfica de

logradouros do município de São Paulo. Erros de digitação, letra maiúscula ou

minúscula, acentos, aspas, espaços, abreviações, dentre outros, também foram

corrigidos e padronizados.

Após um tratamento intensivo do banco de dados, foi executada a

geocodificação dos casos de Aids segundo o endereço de moradia obtido, utilizando

os campos de endereço (tipo e nome do logradouro, número, complemento,

referência, bairro e CEP1) como identificadores para o relacionamento do banco de

dados com o mapa digital. Após esse procedimento, foi possível a transformação

dos endereços em localizações geográficas. Os casos com endereços sem

possibilidade de correção, com campos em branco ou com outras imprecisões que

tornaram inviável a sua geocodificação foram excluídos.

É importante destacar que imprecisões são esperadas quando se utiliza a

técnica de geocodificação de endereços, visto que, em municípios que funcionam

como polos de referência assistencial para outros, como é o caso de São Paulo,

alguns casos registrados podem, eventualmente, proceder de municípios menores,

buscando acolhimento em serviços de saúde da “cidade grande”, fornecendo, para

tanto, endereços falsos, imprecisos ou de parentes.
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 4.4.1  Considerações Gerais Sobre a Geocodificação dos Endereços

dos Casos de Aids

 Uma etapa fundamental que precede a análise espacial é a geocodificação

dos casos por endereço de residência, ou seja, a atribuição de coordenadas

geográficas aos endereços dos casos. Nesse tópico, são descritos os procedimentos

realizados para a geocodificação dos endereços dos casos de Aids residentes no

município de São Paulo, notificados no Sistema de Informação de Agravos de

Notificação (SINAN) de janeiro de 1980 a junho de 2012, totalizando 79.039 casos:

21.599 mulheres (27,3%) e 57.440 homens (72,7%). A geocodificação dos casos de

Aids incluiu diversos procedimentos: o tratamento do banco de dados de Aids; a

geocodificação dos casos propriamente dita; a verificação da qualidade da

geocodificação e a recuperação de casos de Aids inicialmente não geocodificados

(“repescagem”).

 Inicialmente, procedeu-se a um tratamento do banco de dados de Aids do

município de São Paulo, com a exclusão de casos residentes em outros municípios

e daqueles com diagnóstico apenas de HIV (sem Aids), além da melhoria da

qualidade do banco de dados, que incluiu a retirada de duplicidades quando mais de

um registro de Aids do mesmo caso era encontrado, a avaliação de consistência, a

identificação e a eliminação de incorreções dos campos do banco de dados e a

seleção e ajuste dos campos de endereçamento de interesse para a geocodificação

(tipo, logradouro, número, complemento, referência, bairro e CEP1).

 Após o tratamento do banco de dados, os casos de Aids foram exportados

para duas planilhas (Microsoft Office Excel, versão 2003), uma com o total de

mulheres (21.599 casos) e outra com o total de homens (57.440 casos).

 Para a atividade específica de geocodificação dos casos de Aids, foi realizada

a contratação de um serviço de terceiros da área de Sistemas de Informação

Geográfica (SIG) e Tecnologia de Informação (TI1), conforme item orçamentário

aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

em modalidade de Auxílio à Pesquisa Regular. Os arquivos com o total de casos de

Aids em homens e mulheres foram enviados à empresa contratada, destacando-se

que, por questões de sigilo e preservação da identidade dos sujeitos da pesquisa, as

planilhas continham somente os dados de endereçamento necessários à
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geocodificação dos casos e um código criado para a identificação de cada caso, que

também funcionou como a chave de ligação para  posterior união com as outras

variáveis dos casos.

 A base cartográfica de logradouros da Região Metropolitana de São Paulo foi

obtida no endereço eletrônico do Centro de Estudos da Metrópole (CEM)43, que a

disponibilizou gratuitamente na internet no ano de 2014, e foi também enviada à

empresa, para que a geocodificação fosse realizada com base nesse mapa. Além

disso, uma base digital de logradouros mais antiga do município de São Paulo,

obtida junto à Coordenação de Epidemiologia e Informação (CEInfo) da SMS-SP,

também foi disponibilizada, com o objetivo de auxiliar na localização de ruas que

tiveram alterações de nome no decorrer do período.

A geocodificação dos endereços dos casos de Aids foi realizada por meio do

software MapInfo Professional (versão 11.0, 2011). Esse trabalho, que demandou

cerca de seis meses para ser concluído, foi rigorosamente acompanhado pela

autora dessa pesquisa e por seus orientadores. Os resultados da geocodificação

dos casos de Aids em mulheres e em homens são descritos separadamente, nos

itens 4.4.2 e 4.4.3, respectivamente, de modo a facilitar sua compreensão.

4.4.2 Geocodificação dos Casos de Aids em Mulheres

Do total de 21.599 casos de Aids em mulheres enviados para a

geocodificação, foram geolocalizados 19.354 casos (89,6%) pelo software MapInfo

Professional (versão 11.0, 2011). Desse total de 19.354 casos, 9.417 (48,7%) foram

localizados por geocodificação automática, 497 (2,6%) por CEP1, 150 casos (0,8%)

por bairro de moradia e 9.290 (48,0%) por um procedimento de geocodificação

interativa, ou seja, através do fornecimento, pelo programa, de uma lista de

alternativas, onde o profissional deveria escolher a equiparação mais próxima. Como

89,6% dos casos foram geocodificados, superando a taxa mínima de geocodificação

de 85,0% estipulada, essa etapa foi considerada satisfatória.

Após o recebimento dos resultados da geocodificação em arquivo no formato

shapefile, uma segunda etapa - a verificação da qualidade da geocodificação - foi

executada, visando avaliar a precisão da localização dos pontos de coordenadas.

Essa atividade contou com a participação supervisionada de duas bolsistas,
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contratadas conforme item orçamentário de Bolsas de Treinamento Técnico (TT) de

Nível 3 do Projeto de Pesquisa Regular aprovado pela FAPESP.

Para essa atividade, foi feito um sorteio aleatório de 10% dos endereços

geocodificados, utilizando-se o programa ‘R’ (versão 3.3.0, 2016) e o aplicativo

Sorteador (versão 1.0, 2014). Assim, foram sorteados 1.935 casos de Aids do total

dos 19.354 casos geocodificados, e a avaliação da precisão, realizada no software

para a elaboração e manipulação de informações vetoriais e matriciais - ArcGIS

(versão 10.1, 2012) por meio da sobreposição do layer dos endereços

georreferenciados de mulheres ao layer de arruamentos do município de São Paulo,

resultou na seguinte avaliação: a) logradouro correto (inclusive numeração): 1.572

casos (81,3%); b) endereço ou CEP1 corretos (sem a numeração): 310 casos

(16,0%); c) endereço e numeração incorretos: 53 casos (2,7%). Com base nessa

avaliação, o trabalho foi considerado satisfatório para fins desse projeto, visto que

1.882 casos amostrados (97,3%) foram classificados como “geocodificação correta”,

dentro da precisão esperada, acima de 95,0% de taxa de acerto estipulada.

Uma terceira etapa - chamada de ‘repescagem’ - foi realizada, contando

também com o auxílio das bolsistas do projeto. Nessa atividade, todos os casos de

Aids em mulheres em que não foi encontrada uma correspondência na base de
logradouros do CEM43 na primeira etapa da geolocalização, e que continham alguma

informação sobre endereçamento (CEP1, rua ou outras referências), foram

submetidos à tentativa de geocodificação por métodos alternativos, através de

servidores do Google Earth, que também permitem a localização de endereços.

Assim, dos 2.245 casos não geocodificados de Aids em mulheres, foi feita

nova tentativa de localização de 1.853 casos (82,5%). Em 392 casos (17,5%) não foi

feita nenhuma tentativa de “repescagem”, visto que se tratava de moradoras de rua,

casos sem nenhuma informação nos campos referentes à residência (logradouro,

CEP1, bairro ou referência) ou com residência ignorada. Dos 1.853 casos

submetidos à “repescagem”, foram georreferenciados, por meio do Google Earth,

1.212 novos endereços (65,4%), com a seguinte classificação: 1.004 casos (82,8%)

foram geocodificados por logradouro e número, 24 (2,0%) somente por logradouro e

184 (15,2%) por CEP1, bairro ou outras referências de proximidade. Os 641 casos

(34,6%) não georreferenciados nessa etapa não tiveram seu endereço localizado.

Posteriormente, esses casos foram espacializados por meio das referências

do sistema de coordenadas geográficas (formato latitude e longitude) no SIG QGIS
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(versão 2.12, 2015), gerando, assim, um arquivo no formato shapefile com os novos

dados. Os 1.212 casos recuperados nessa etapa foram somados aos 19.354 casos

geocodificados previamente, totalizando 20.566 casos de mulheres com Aids

georreferenciados, ou seja, foi obtida, em última análise, uma taxa de

geocodificação de 95,2%.

Após a finalização do trabalho de geocodificação inicial, as etapas

especificadas acima, que tiveram como finalidade a verificação de qualidade e a

recuperação de endereços adicionais no banco de dados das mulheres com Aids,

foram executadas num período aproximado de dois meses. Os mapas de casos de

Aids em mulheres - geocodificadas e amostradas - encontram-se na figura 11 (A e

B).

Figura 11 - (A) Mapa dos casos de Aids em mulheres com 13 anos de idade ou mais
geocodificadas. (B) Mapa da amostragem para a verificação de qualidade. Município
de São Paulo, 1983 a junho de 2012.

Fonte: Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; mapa digital de logradouros:
CEM43; mapa digital das áreas de ponderação: IBGE79.
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4.4.3 Geocodificação dos Casos de Aids em Homens

Para o tratamento do banco de dados de homens com Aids foram seguidas

as mesmas etapas descritas para o banco das mulheres. Do total de 57.440 casos

de Aids do sexo masculino enviados para a geocodificação, foram geolocalizados

51.587 casos (89,8%) pelo software MapInfo Professional (versão 11.0, 2011).

Desse total de 51.587 casos, 23.650 (45,8%) foram georreferenciados por

geocodificação automática, 2.464 (4,8%) por CEP1, 894 (1,7%) por bairro de moraria

e 24.579 (47,7%) por geocodificação interativa. Como 89,8% dos casos foram

localizados, superando a taxa mínima estipulada (85,0%), essa etapa foi

considerada satisfatória.

A segunda etapa, de verificação da qualidade da geocodificação, foi

executada da mesma forma para os homens. Essa atividade também contou com a

participação supervisionada das bolsistas de treinamento técnico. Assim como para

o banco das mulheres, foi feito um sorteio aleatório de 10% dos endereços

geocodificados dos homens, utilizando-se o programa ‘R’ e o aplicativo Sorteador

(versão 1.0, 2014). Foram então sorteados 5.159 casos de Aids do total de 51.587

casos geocodificados, e a avaliação da precisão, realizada no software ArcGIS

(versão 10.1, 2012), por meio da sobreposição do layer dos endereços

georrefenciados dos homens ao layer de arruamentos do município de São Paulo,

resultou na seguinte avaliação: a) logradouro correto (inclusive numeração): 4.026

casos (78,0%); b) endereço ou CEP1 corretos (sem a numeração): 952 (18,5%); c)

endereço e numeração incorretos: 181 casos (3,5%). Com base nesta avaliação, o

trabalho realizado com o banco dos homens também foi considerado satisfatório,

dado que 4.978 casos amostrados (96,5%) foram geocodificados com a precisão

esperada, atingindo mais do que 95,0% de taxa de acerto estipulada.

A terceira etapa - “repescagem” - foi realizada a seguir para os casos de Aids

em homens em que não foi encontrada uma correspondência na base de

logradouros, e que continham alguma informação sobre endereçamento (CEP1, rua

ou outras referências). Dos 5.853 casos de homens não geocodificados na etapa

inicial, foi feita nova tentativa de geocodificação de 4.483 (76,6%), visto que 1.370

(23,4%) representavam moradores de rua, casos sem nenhuma informação nos

campos referentes à residência (logradouro, CEP1, bairro ou referência) ou com

residência ignorada.
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Dos 4.483 casos submetidos à “repescagem”, foram georreferenciados, por

meio do Google Earth, 2.238 novos endereços (50,0%), assim classificados: 1.722

(77,0%) geocodificados por logradouro e número, 137 (6,1%) somente por nome de

logradouro e 379 (16,9%) por CEP1, bairro ou outras referências de proximidade. Os

2.245 casos restantes (50,0%) não geocodificados nessa etapa, não tiveram seu

endereço localizado. Os 2.238 pontos recuperados foram agregados, por meio do

SIG QGIS (versão 2.12, 2015), ao shapefile dos 51.587 casos previamente

geocodificados, perfazendo 53.825 casos de homens com Aids georreferenciados,

atingindo uma taxa de 93,7% de geocodificação.

Após a finalização da geocodificação inicial, os passos acima descritos,

executados com o objetivo de verificar a qualidade da geocodificação e recuperar

novos endereços no banco de dados de homens com Aids, demandaram um

período aproximado de três meses. Os mapas de casos de Aids em homens -

geocodificados e amostrados - estão representados nas figuras 12 (A e B).

Figura 12 - (A) Mapa dos casos de Aids em homens com 13 anos de idade ou mais
geocodificados. (B) Mapa da amostragem para a verificação de qualidade. Município
de São Paulo, 1980 a junho de 2012.

Fonte: Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; mapa digital de logradouros:
CEM43; mapa digital das áreas de ponderação: IBGE79.
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4.5 ESTUDO DESCRITIVO DOS CASOS DE AIDS

Inicialmente foi realizado um estudo descritivo da totalidade dos casos de

Aids com 13 anos ou mais de idade, notificados no banco do SINAN do município de

São Paulo entre janeiro de 1980 a junho de 2012.

Para a caracterização descritiva dos casos de Aids com 13 anos ou mais de

idade residentes no município de São Paulo, foram consideradas algumas variáveis

presentes nos registros de notificação epidemiológica do SINAN, categorizadas

conforme descrito abaixo:

q Sociodemográficas:

§ Sexo: “masculino”; “feminino”;

§ Idade: categorizada em faixas etárias (anos): “13 a 19”, “20 a 29”, “30 a

39”, “40 a 49”, “50 a 59”, “60 a 69”, “70 ou mais”, “ignorada/em branco”;

§ Raça/cor: “branca”, “preta”, “parda”, “amarela”, “indígena”, “ignorada/em

branco”;

§ Escolaridade (anos de estudo): “nenhum”, “1 a 3”, “4 a 7”, “8 a 11”, “12 e

mais”, “ignorado/em branco”.

q Relativas a aspectos clínicos:

§ Data do diagnósticog: dd/mm/aaaa;

§ Evolução: “óbito” ou “vivo”;

§ Data do óbito: dd/mm/aaaa;

§ Tempo entre o diagnóstico de Aids e o óbito: variável criada e

categorizada em número de meses.

g A data do diagnóstico na Ficha de Notificação e Investigação (FNI) (anexo 1) é aquela em que o
indivíduo se enquadra em um dos critérios de definição de caso de Aids, ou seja, apresenta
evidência clínica e laboratorial, exceto no critério óbito. Nesse caso, é igual à data do óbito.
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q Relativas a aspectos epidemiológicos:

§ Data da notificação: dd/mm/aaaa;

§ Categoria de exposição hierarquizada: “homossexual”, “bissexual”,

“heterossexual”, “usuário de drogas injetáveis (UDI)”, “hemofilia”,

“transfusão”, “acidente de trabalho”, “transmissão vertical”, “ignorada/em

branco”;

§ Tempo entre o diagnóstico de Aids e a notificação: variável criada e

categorizada em número de meses.

Para as análises envolvendo o espaço, foi utilizado o endereço de moradia

dos casos, contemplando os campos de logradouro, número, bairro, distrito

administrativo, CEP1 e complemento, constantes do registro da notificação, para o

procedimento de geocodificação dos endereços (etapa detalhada no item 4.4). Após

a geocodificação, os casos foram distribuídos segundo as 310 áreas de ponderação,

e nas seis coordenadorias regionais de saúde (CRS) de residência: norte, centro,

oeste, sudeste, leste e sul.

Para as análises temporais, a data de diagnóstico de Aids, no formato

“dd/mm/aaaa”, foi a variável chave.

Inicialmente foram apresentadas as taxas de incidência (TI) (por 100.000

habitantes/ano) segundo o sexo e a faixa etária, e a razão de sexo para cada ano

analisado (1980 a 2012). A seguir, exibem-se os mapas das taxas de incidência de

Aids e de mortalidade por Aids dos casos geocodificados (por 100.000

habitantes/ano), e os respectivos mapas com as taxas bayesianas empíricas locais

(BEL), segundo sexo e áreas de ponderação (somente para os anos censitários de

1991, 2000 e 2010). Os intervalos dos valores exibidos nos mapas foram definidos

com base no critério de classificação por quantis.

Existe a possibilidade de encontrarmos números pequenos, tanto no

numerador (casos ou óbitos por Aids), quanto no denominador (população), gerando

indicadores com grande instabilidade, devido aos problemas relacionados às

flutuações aleatórias dos pequenos números. Optamos, assim, pela aplicação do

modelo Bayesiano Empírico Local (BEL)11,101,140,149,204 para a suavização das taxas

de incidência e de mortalidade por Aids. Destaca-se que, para populações muito
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pequenas, a suavização realizada pela estimativa bayesiana tende a ser maior,

devido à maior instabilidade inerente aos pequenos números11,101.

Foi também realizada a distribuição dos casos de Aids segundo os atributos

de faixa etária, raça/cor, escolaridade, categoria de exposição e tempos entre o

diagnóstico e o óbito, e entre o diagnóstico e a notificação. Utilizando o programa

TerraView (versão 4.2.2, 2013), foi executada uma análise para verificar a

autocorrelação (dependência) espacial das taxas de incidência e de mortalidade por

Aids (tanto das taxas brutas quanto das taxas bayesianas empíricas locais e

globais), utilizando-se o valor do Índice de Moran Global e a sua significância (valor

de ‘p’), considerando-se 999 permutações. A matriz de proximidade foi construída

segundo o critério de contiguidade.

As populações para o cálculo das taxas de incidência de Aids por raça/cor e

sexo foram estimadas, para os anos de 2003 a 2011, de forma proporcional à

distribuição da população por raça/cor e sexo do Censo Demográfico (CD) do IBGE

de 201078. Para esta variável, as TI de Aids foram calculadas a partir dos 15 anos de

idade, em virtude da ausência de disponibilidade de dados sobre a população da

faixa etária entre 13 e 14 anos nos anos intercensitários.

Os resultados são apresentados no item 5.1 (Estudo Descritivo dos Casos de

Aids com 13 anos de Idade ou mais do Município de São Paulo).

Os seguintes softwares foram utilizados nessa etapa do estudo: ArcGIS

(versão 10.1, 2012), QGIS (versão 2.12, 2015), TerraView (versão 4.2.2, 2013), IBM

SPSS Statistics (versão 17.0.2, 2009) e Microsoft Office Excel (versões 2003 e

2010).

4.6 ANÁLISE DA TRAJETÓRIA DA EPIDEMIA DE AIDS NO MUNICÍPIO

DE SÃO PAULO

4.6.1 Definição das Unidades de Agregação

O município de São Paulo possui 18.953 setores censitários, agrupados em

310 “Áreas de Ponderação” (AP). Esta última é definida como uma unidade

geográfica formada por um agrupamento mutuamente exclusivo de setores

censitários, para a aplicação dos procedimentos de calibração das estimativas com
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as informações conhecidas para a população como um todo. É também a menor

unidade geográficah para a identificação dos microdados da amostra do Censo

Demográfico 2010, de maneira a preservar o sigilo em relação aos informantes da
pesquisa77,78,80.

 Em nosso trabalho, optamos por agregar os dados segundo as áreas de

ponderação. Assim, para cada endereço geocodificado de caso de Aids, foi atribuída

uma única AP, por meio de uma operação espacial realizada no software ArcGIS

(versão 10.1, 2012), sobrepondo-se as camadas das AP e dos casos geocodificados

de Aids.

As populações por sexo e faixa etária das áreas de ponderação (censo de

2010) foram calculadas pela somatória das populações de seus respectivos setores

censitários, disponíveis no IBGE79. Para os demais anos censitários (2000, 1991 e

1980), a distribuição por sexo e faixa etária das AP foi estimada considerando a

distribuição dessas populações nas AP do censo de 2010.

Nem todos os setores censitários do município de São Paulo possuem

população cadastrada; porém, quando agregados em áreas de ponderação,

nenhuma área permanece sem população. Dos 18.953 setores do município, 590

(3,1%) não possuem população residente, conforme apresentado nos mapas da

figura 13.

A análise da trajetória da epidemia de Aids no município de São Paulo

demandou uma série de procedimentos preliminares, a fim de se elaborarem os

arquivos necessários para a execução das análises na ferramenta de estatística de

varredura escolhida (software SaTScanTM), etapa que consumiu um longo tempo de

preparo. Tais arquivos foram criados utilizando-se diversos outros programas,

incluindo editor de planilha (Microsoft Office Excel), softwares para bancos de dados

e análises estatísticas (Microsoft Access e IBM SPSS Statistics) e Sistemas de

Informação Geográfica (ArcGIS, Google Earth Pro, QGIS, TerraView). Mais detalhes

sobre as versões utilizadas desses programas podem ser obtidos no item 4.8

(Programas Utilizados Nesse Estudo).

h Segundo Akerman1, “a desagregação geográfica mínima deve representar um compromisso entre
obter uma área reduzida o suficiente para ser homogênea e extensa o bastante para fornecer o
número adequado de dados para a análise”.
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Figura 13 - Mapas dos setores censitários sem população e das áreas de
ponderação do município de São Paulo, sobrepostos a imagens aéreas, com
ampliação das áreas com setores censitários sem população em quatro regiões.
Município de São Paulo, 2015.

Fonte: Áreas de Ponderação e Setores Censitários: Censo do IBGE - 201079; Imagens aéreas:
Google Earth Pro: https://www.google.com.br/earth/download/gep/agree.html
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4.6.2 Ferramenta de Análise, Modelo de Probabilidade e Arquivos de

Entrada

Com a finalidade de se identificarem aglomerados geográficos de taxas

significativamente elevadas de Aids no espaço e no espaço-tempo, foram realizadas

análises estatísticas de varredura, por meio do software SaTScanTM (versão 9.4.2,

2015)65,82,83,91,152,207.

Esse programa é disponibilizado online (http://www.satscan.org/), de forma

gratuita, e foi elaborado por Martin Kulldorff e colaboradores91 para analisar dados

espaciais, temporais e espaço-temporais, por meio das estatísticas de varredura

espacial, temporal ou espaço-temporal.

O SaTScanTM se tornou o programa mais utilizado nos últimos anos para

verificar aglomerações, em função de sua eficácia na detecção de clusters

locais82,182,207, e sua disponibilidade de forma gratuita207. Seu uso é bastante

recomendado quando se deseja verificar se uma doença é aleatoriamente

distribuída no espaço, ao longo do tempo ou simultaneamente no espaço e no

tempo91. Além disso, o programa permite realizar a vigilância geográfica de doenças,

com a finalidade de detectar aglomerados espaciais ou espaço-temporais87,90,91,207

de forma prospectiva ou retrospectiva, fornecendo, ainda, a significância estatística
dos aglomerados encontrados91.

O SaTScanTM pode também avaliar outliers que, do ponto de vista espacial,

representam clusters locais com pequenos tamanhos geográficos ou de população,

quando o padrão de outliers é muito forte nos dados ou quando uma pequena janela

de tamanho máximo é usada82.

O programa conta, em sua versão atual, com inúmeras opções de

parâmetros, disponíveis em seus recursos básicos e avançados, para a realização

das estatísticas de varredura. O manual do usuário (KULLDORFF, 2015)91 traz

informações detalhadas sobre esses parâmetros, contudo, sua escolha fica a cargo

do pesquisador, e muitas vezes acaba sendo empírica, dependendo dos dados a

serem analisados, das perguntas feitas a partir dos dados e dos recursos

computacionais disponíveis90,91. Dessa forma, diversos artigos utilizando o software

SaTScanTM, citados ao longo desse estudo, foram levantados e lidos, e diversas
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análises foram realizadas empiricamente, antes de chegarmos aos parâmetros finais

escolhidos para analisar a trajetória da Aids no município de São Paulo.

O SaTScanTM pode ser utilizado para estatísticas de varredura discretas ou

contínuas. Para as discretas, as localidades geográficas onde os dados são

observados são não aleatórias e fixadas pelo pesquisador. Estas localidades podem

ser as localizações reais das observações, tais como residências, escolas, locais de

trabalho; ou pode ser uma localidade central que representa uma área maior, tal

como os centroides geográficos de setores censitários, áreas de ponderação,

distritos ou municípios. Para as estatísticas de varredura contínuas, as localidades

das observações são aleatórias, e podem ocorrer em qualquer lugar dentro de uma
área de estudo predefinida pelo pesquisador, tal como um retângulo91.

Para as estatísticas de varredura discretas, o SaTScanTM utiliza um modelo

discreto com base em uma distribuição de Poisson, em que o número de eventos

em uma localidade geográfica apresenta distribuição de Poisson, de acordo com

uma população de base conhecida sob risco87,90,91,210; ou um modelo de Bernoulli,

com eventos de dados do tipo 0/1, tais como casos e controles87,91,210; um modelo de

permutação no espaço-tempo, usando apenas dados de casos88,91; um modelo

multinomial para dados categóricos91; um modelo ordinal para dados categóricos

ordenados91; um modelo exponencial para dados de tempo de sobrevida91; um

modelo normal para outros tipos de dados contínuos91; ou um modelo de variação

espacial nas tendências temporais, procurando por áreas geográficas com

tendências temporais excepcionalmente altas ou baixas91.

Para mais detalhes sobre a teoria por trás das estatísticas de varredura
espacial e espaço-temporal utilizadas no software SaTScanTM, recomenda-se a

consulta aos trabalhos de KULLDORFF86 (1997) para os modelos de Bernoulli,

discreto de Poisson e Poisson contínuo e de KULLDORFF et al.89 (2005) para o

modelo de permutação no espaço-tempo.

Para fins desse trabalho, foi utilizado o modelo discreto de Poisson, partindo

do pressuposto de que o número de eventos estudados (casos de Aids) em cada

localidade (área de ponderação) considerada, possui distribuição de Poisson, de
acordo com uma população de base sob risco conhecida87,90,91,207.

Com o modelo discreto de Poisson86,87,90,207, o número de casos em cada

localidade segue a distribuição de Poisson. Sob a hipótese nula, e quando não há

covariáveis (COV), o número esperado de casos em cada área é proporcional ao
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tamanho de sua população, ou das pessoas-ano nessa área91,182. Dados de Poisson

podem ser analisados com as estatísticas de varredura puramente temporal,

puramente espacial, espaço-temporal e de variação espacial nas tendências
temporais91.

Todas as análises do presente trabalho foram feitas separadamente para os

casos de Aids do sexo masculino e feminino. Inicialmente analisamos, para cada

sexo, todos os casos geocodificados de Aids, de 1980 a junho de 2012; a seguir,

somente a população de 50 anos e mais; e por fim, todos os óbitos por Aids. As

modalidades de análises de varredura escolhidas, utilizando-se o modelo discreto de

Poisson, foram: (1) puramente espacial; (2) espaço-temporal; (3) variação espacial

nas tendências temporais. Mais detalhes sobre cada uma dessas estatísticas de

varredura serão descritos adiante.

Para cada análise realizada, considerando-se as combinações de diferentes

modalidades de varredura e diversos conjuntos de casos, foi necessária a criação de

três arquivos, requeridos no SaTScanTM para o modelo discreto de Poisson91:

(1) Arquivo de Casos: contém informações sobre o número de casos em cada

localidade (área de ponderação). A localidade pode ser representada por qualquer

valor numérico ou sequência de caracteres, sem espaços vazios. Mantivemos a

identificação numérica original do IBGE referente às áreas de ponderação. Para as

análises temporais e espaço-temporais, cada caso precisa conter um referencial de

tempo, que pode ser especificado em anos, meses, dias ou em um formato

genérico. Utilizamos a data de diagnóstico de Aids no formato de ano/mês

(aaaa/mm), como o referencial de tempo, para que os períodos dos aglomerados

espaço-temporais significativos tivessem maior precisão do que teriam caso fosse

selecionado somente o ano do diagnóstico. É possível também incluir, nesse

arquivo, informações adicionais dos casos, tais como idade, sexo, sobrevida e/ou

outras covariáveis de ajustes. Incluímos a idade como uma covariável nos arquivos

de casos e de população, estratificada nas seguintes faixas etárias: “10 a 19”; “20 a

29”, “30 a 39”, “40 a 49”, “50 a 59”, “60 e 69” e “70 e mais”. A escolha dessas faixas

etários foi baseada na forma como foram categorizadas e apresentadas nos boletins

epidemiológicos do município de São Paulo175-178.
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(2) Arquivo de População: especifica um tamanho de população sob risco para cada

combinação de localidade, tempo e covariável. O código de identificação da

localidade (ID) deve estar especificado no mesmo formato que no arquivo de casos,

e o tempo pode ser especificado em anos, meses ou dias, ou em um formato

genérico. A população pode variar ao longo do tempo, e os dados de população não

precisam ser especificados continuamente, mas apenas em um ou mais pontos

selecionados do tempo, tais como nos anos censitários. Para estimar a população

nos intervalos entre os censos, o SaTScanTM realiza uma interpolação linear com

base nas populações dos censos imediatamente anterior e imediatamente posterior.

Para os períodos anteriores ao primeiro censo, a população é definida como igual

àquela do primeiro censo, e para os períodos após o último censo, a população é a

mesma do anterior. Se houver covariáveis no arquivo de casos, a população deve

ser também estratificada pelas mesmas covariáveis. As populações segundo as

faixas etárias (mesmas categorias do arquivo de casos) foram especificadas para

cada localidade (área de ponderação) nos anos censitários (1980, 1991, 2000 e
2010)79, e nos anos intercensitários, foram estimadas por interpolação linear91.

(3) Arquivo de Coordenadas Espaciais: devem ser definidas para cada área (ID) do

conjunto de localidades no formato do sistema padrão de coordenadas Cartesianas

(em qualquer número de dimensões, devendo ser o mesmo para todas as
coordenadas) ou em latitude/longitude91. As coordenadas utilizadas no presente

estudo foram idênticas aos pares de coordenadas de latitude e longitude (em graus

decimais) dos centroides das 310 áreas de ponderação, obtidas por meio de uma

operação de criação de centroides no SIG ArcGIS (versão 10.1, 2012). Essas

coordenadas foram, então, utilizadas como um proxy para a localização dos
participantes do estudo152,207. Opcionalmente, as coordenadas poderiam ser

definidas por uma malha regular em separado, com pontos localizados a uma

distância fixa à parte90,91.

Assim, foram definidos os arquivos de casos, de população e de coordenadas

nos formatos padronizados exigidos pelo programa. Vale ressaltar que quanto mais

desagregados forem os dados, ou seja, quanto menor for a unidade de análise,

maior será o tempo de processamento do programa SaTScanTM, visto que para cada

localidade devem ser informados os dados dos casos, da população, das

coordenadas geográficas e das covariáveis (COV) de interesse. Por essa razão,



97

optamos por definir as unidades de agregação em áreas de ponderação, ao invés de

setores censitários.

Os arquivos de casos, população e coordenadas do presente trabalho foram

gerados, para cada conjunto de dados, no Microsoft Office Excel (versão 2003) e

salvos com extensão ‘*.csv’. Por essa razão, na etapa de entrada dos dados no
SaTScanTM, foi necessário utilizar o assistente de importação para a conversão dos

arquivos para o formato ASCII (American Standard Code for Information Interchange

- Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informação), necessário para a

leitura do programa. As definições dos formatos de cada arquivo ASCII seguem

abaixo, e sua visualização encontra-se na figura 14.

Arquivo de Casos: casos.cas

§ Formato: <ID da área de ponderação> <casos=1> <ano/mês> <faixa etária>

Arquivo de População: populacao.pop

§ Formato: <ID da área de ponderação> <ano> <população> < faixa etária>

Arquivo de Coordenadas: coordenadas.geo

§ Formato: <ID da área de ponderação> <latitude ‘y’> <longitude ‘x’>

Período de estudo: 1980-2012

Agregação: 310 áreas de ponderação

Precisão de tempo dos casos: ano/mês

Coordenadas: Latitude/Longitude

Covariável #1 - grupos etários: ‘13a19’, ‘20a29’, ‘30a39’, ‘40a49’, ‘50a59’, ‘60a69’,

‘70mais’
Anos populacionais: 1980, 1991, 2000, 2010

Fonte de dados: SINAN/CCD/COVISA - SMS-SP, DATASUS e IBGE
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Figura 14 - Arquivos de formato ASCII do SaTScanTM. (A) Arquivo de Casos
(casos.cas). (B) Arquivo de População (populacao.pop). (C) Arquivo de
Coordenadas Geográficas (Latitude/Longitude) (coordenadas.geo).

Fonte: SaTScanTM (versão 9.4.2, 2015) - Formato de arquivos ASCII, após a conversão pelo
assistente de importação.

4.6.3 Modalidades de Estatísticas de Varredura para o Modelo Discreto

de Poisson

Para detectar e avaliar clusters (aglomerados), o SaTScanTM realiza uma

varredura gradual de uma janela ao longo do tempo e/ou do espaço, assinalando o

número de casos observados e esperados no interior da janela em cada
localidade82,91,182,207. A janela de varredura é um intervalo (no tempo), um círculo ou

uma elipse (no espaço) ou um cilindro com uma base circular ou elíptica (no espaço-

tempo). Inúmeros tamanhos diferentes de janelas são usados. A janela com a

máxima verossimilhança é o aglomerado mais provável, ou seja, aquele que tem a

menor probabilidade de ter ocorrido ao acaso. Um valor de ‘p’ é então atribuído a
este cluster82,87,91,182.

Para todos os modelos de probabilidade discretos, a estatística de varredura
ajusta para a densidade geográfica irregular de uma população de base87,90,91,182.

Para todos os modelos, as análises estão condicionadas ao número total de casos

observados82,83,87,91,207,211.
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A estatística de varredura puramente espacial estabelece uma janela circular

no mapa87,90,91,182. A janela é, por sua vez, centrada em cada um dos vários pontos

de coordenadas possíveis (no caso, os pares de coordenadas que definem os

centroides das áreas de ponderação) posicionados em toda a região do

estudo82,87,90,91. Para cada ponto, o raio da janela varia continuamente em tamanho a

partir de zero até um limite superior especificado pelo usuário. Assim, a janela

circular é flexível, tanto na localização quanto no tamanho82,83,87,90,91. No total, o

método cria um número infinito de círculos geográficos distintos, com diferentes

conjuntos de localidades de dados de vizinhança dentro deles. Cada círculo é um

possível candidato do cluster82,83,87,90,91,207. A figura 15 ilustra a criação de círculos

de diferentes tamanhos no entorno de cada ponto87.

Como uma alternativa para o círculo, é possível também se utilizar uma janela

de formato elíptico, situação na qual um conjunto de elipses com diferentes formatos
e ângulos é usado como janela de varredura em conjunto com o círculo82,90,91. Isso

proporciona um poder ligeiramente maior para verdadeiros aglomerados de formatos

longos e estreitos, e poder ligeiramente inferior para aglomerados circulares e outros

muito compactos90,91. No caso desse trabalho, optamos pela janela de formato

circular, que é a escolha natural e a mais compacta que se pode obter90, após

realizarmos diversos testes com as janelas de formato elíptico e circular. Com dados

espacialmente agregados, um eixo muito longo e estreito acaba incluindo algumas
áreas não contíguas, o que usualmente não é considerado um cluster geográfico90.

Figura 15 - Representação ilustrativa dos múltiplos círculos criados na estatística de
varredura espacial.

Fonte: Extraído de: Kulldorff M. An isotonic spatial scan statistic for geographical disease surveillance.
J Natl Inst Public Health. 1999;48(2):94-10187.
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A estatística de varredura espaço-temporal é definida por uma janela

cilíndrica com uma base geográfica circular (ou elíptica), e com a altura

correspondente ao tempo. A base é definida exatamente como que para a estatística

de varredura puramente espacial, enquanto que a altura reflete o período de tempo

de potenciais aglomerados. A janela cilíndrica se move, então, no espaço e no

tempo, de modo que para cada possível localidade e dimensão geográfica também

visita cada período de tempo possível. Obtém-se, por fim, um número infinito de

cilindros sobrepostos, de diferentes tamanhos e formas, cobrindo em conjunto toda a
região do estudo, onde cada cilindro reflete um possível cluster91.

Para a variação espacial nas tendências temporais, a janela de varredura é

de natureza puramente espacial. A tendência temporal é então calculada, tanto

dentro como fora da janela de varredura, para cada localidade e tamanho de janela.

A hipótese nula é de que as tendências são as mesmas dentro e fora da janela,

enquanto que a alternativa é de que elas são diferentes. Com base nestas

hipóteses, uma probabilidade é calculada, que será maior na medida em que for

mais improvável que a diferença nas tendências dentro e fora dos aglomerados

ocorra em função do acaso. O aglomerado mais provável é aquele para o qual a

tendência temporal dentro da janela tiver a menor probabilidade de ser a mesma que

a tendência temporal fora do cluster, o que pode ocorrer por várias razões. Por

exemplo, a tendência temporal no interior do aglomerado pode ser maior do que fora

dele, devido ao fato de que todas as áreas tinham a mesma taxa de incidência de

uma doença no início do período, mas a área do aglomerado apresentou uma taxa

mais elevada ao final do período; ou, ao contrário, a área do cluster tinha uma taxa

de incidência mais baixa no início do período, e depois ela alcançou o restante, de

modo que as taxas são aproximadamente as mesmas ao final do período. Assim,

um aglomerado estatisticamente significativo nessa modalidade de análise não

implica, necessariamente, em que a taxa global de doença seja maior ou menor no

cluster. Vale destacar, portanto, que a estatística de varredura da variação espacial

nas tendências temporais não está à procura de clusters com taxas altas ou baixas;

em vez disso, está à procura de clusters com uma tendência interna maior ou menor
do que a tendência fora dele91.

Essa modalidade de estatística de varredura só pode ser executada com o

modelo de probabilidade discreto de Poisson. Para que ela funcione, é importante

que a duração total do período de estudo seja divisível pelo comprimento do
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intervalo de tempo agregado, de modo que todos os intervalos de tempo tenham o

mesmo número de anos, se for especificado em anos; o mesmo número de meses,

se for especificado em meses; ou o mesmo número de dias, se for especificado em
dias91.

4.6.4 Teste da Razão de Verossimilhança

Para cada localidade e tamanho da janela de varredura, a hipótese alternativa

é de que existe um risco mais elevado no interior da janela em comparação ao

exterior. Sob a premissa de Poisson, a função de verossimilhança para uma janela

específica é proporcional a86,207:

onde ‘C’ é número total de casos, ‘c’ é o número de casos observados dentro da

janela e ‘E(c)’ é o número de casos esperados ajustado por covariáveis dentro da

janela sob a hipótese nula. Nota-se que, uma vez que a análise é condicionada ao

número total de casos observados, ‘C-E[c]’ é o número de casos esperados fora da
janela. ‘I()’ é uma função indicadora. Quando o SaTScanTM está configurado para a

varredura apenas de clusters com altas taxas, ‘I()’ é igual a 1 quando a janela tem

mais casos do que o esperado sob a hipótese nula, e 0, do contrário. O oposto é

verdadeiro quando o SaTScanTM está configurado para fazer a varredura apenas

para clusters com taxas baixas. Quando o programa realiza a varredura para
clusters com taxas altas ou baixas, então ‘I()’ = 1 para todas as janelas91,207.

A função de verossimilhança para a estatística de varredura da variação

espacial nas tendências temporais é mais complexa, pois envolve a estimativa da

máxima verossimilhança de várias funções de tendências diferentes91.

A função de verossimilhança é maximizada sobre todas as localidades e

tamanhos de janelas, e aquela com a máxima verossimilhança constitui o cluster

mais provável, ou seja, aquele com a menor probabilidade de ter ocorrido ao
acaso87,90,91,207. Assim, sob a hipótese alternativa, há pelo menos um círculo para o

qual o risco subjacente é maior dentro do círculo quando comparado à área fora do

círculo87,91. A razão de verossimilhança para essa janela constitui a estatística do
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teste da razão de máxima verossimilhança. Sua distribuição sob a hipótese nula é

obtida repetindo-se o mesmo exercício analítico em um grande número de

replicações aleatórias do conjunto de dados geradas sob a hipótese nula90,91,182.

O valor de ‘p’ é obtido através do teste de hipóteses de Monte Carlo,

comparando-se a posição da máxima verossimilhança do conjunto de dados reais
com as máximas verossimilhanças dos conjuntos de dados aleatórios82,87,90,91,182,207.

Se esta posição é ‘R’, então ‘p’ = ‘R/(1 + #simulações)’. Para que ‘p’ seja um número

‘inteligível’, o número de simulações é restrito a 999 ou algum outro número

finalizando com 999, tal como 1999, 9999 ou 99999. Dessa forma, fica mais fácil a

decisão de se rejeitar ou não a hipótese nula para valores típicos de corte, tais como
0,05; 0,01 e 0,00187,91,182. No presente estudo, mantivemos 999 replicações, que é o

padrão do software.

O programa SaTScanTM realiza a varredura para áreas com taxas altas, para

áreas com taxas baixas ou simultaneamente, para áreas com taxas altas ou

baixas87,91. O mais comum é fazer a varredura para áreas com taxas elevadas91,

sendo esta a escolha no presente estudo.

4.6.5 Aglomerados Secundários

Para as análises puramente espaciais e espaço-temporais, o SaTScanTM

avalia uma quantidade enorme de diferentes círculos/cilindros, a fim de encontrar o

aglomerado mais provável. Para grandes conjuntos de dados, o número de

potenciais clusters é de milhões para uma análise puramente espacial, e na casa

dos bilhões para uma análise espaço-temporal. Todos estes outros clusters podem

ser considerados aglomerados secundários, seja com uma taxa alta ou baixa.

Apresentar todos esses clusters secundários é impraticável e desnecessário, visto

que muitos deles são bastante semelhantes entre si. Além disso, a maioria dos

clusters deste tipo fornece poucas informações adicionais, mas a sua existência

significa que, embora seja possível se identificar a localização geral de um cluster,
os seus limites exatos são incertos87,91.

Pode-se decidir em que medida os clusters sobrepostos serão relatados nos

arquivos de resultados, e o convencional é que clusters geograficamente
sobrepostos não sejam relatados91, e foi esta a opção que utilizamos nesse trabalho.
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Também pode haver clusters secundários que não se sobrepõem espacialmente ao

cluster mais provável, e estes são de grande interesse, portanto, sempre relatados.

Os valores de ‘p’ para tais aglomerados devem ser interpretados em termos da

capacidade do cluster secundário de rejeitar a hipótese nula por sua própria força,

sejam os clusters mais prováveis verdadeiros clusters ou não91.

O cluster mais provável será sempre relatado. Clusters secundários podem

ser relatados com base em um ou ambos dos seguintes critérios: o primeiro é um

critério puramente hierárquico, onde os aglomerados secundários com ‘p’<1,00 são

relatados dependendo do seu grau de sobreposição geográfica com os clusters mais

prováveis já relatados. O segundo é um critério baseado no ‘índice de Gini’, que é

uma medida de dispersão estatística. Com este critério, que só serve para a opção

de análise puramente espacial, o SaTScanTM seleciona o grupo de clusters não

sobrepostos que maximiza o ‘índice de Gini’, de modo que há uma grande diferença

nas taxas entre as áreas de clusters e não clusters. Estes últimos são chamados de

‘clusters de Gini’25,91.

Vale ressaltar que o critério para determinar sobreposição é baseado apenas

na geografia, ignorando o tempo. Por isso, em uma análise espaço-temporal, um

cluster secundário pode não ser relatado se ele estiver na mesma localidade que um
cluster mais provável, mesmo que eles não se sobreponham no tempo91.

No presente trabalho, optamos por utilizar o critério puramente hierárquico

sem nenhuma sobreposição geográfica, visto que nos testes realizados associando

ambos os clusters de Gini e hierárquico (opção padrão do programa), obtivemos um

grande número de clusters secundários, alguns deles com sobreposição.

O conjunto de potenciais aglomerados são, então, ordenados e classificados

de acordo com a magnitude de suas estatísticas do teste da razão de
verossimilhança83,91,207. Uma vez que se rejeita a hipótese nula e os aglomerados

são formados, isto significa que o número de casos da doença detectados nestas

regiões é significativamente maior do que em outras áreas de estudo82,90,91,152,207. No

presente, optamos por descrever somente os aglomerados dentro do nível de

significância estatística de 5%, ou seja, com valor de ‘p’<0,05.
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4.6.6 Ajustes por Covariáveis

Quando a taxa da doença varia, por exemplo, com a idade, e a distribuição da

idade varia nas diferentes áreas, pode haver uma aglomeração geográfica da

doença simplesmente devido à covariável idade. Ao se ajustar por covariáveis

categóricas, o SaTScanTM irá procurar por aglomerados acima e além do que seria

esperado devido a estas covariáveis83,87,90,91,182,210.

Optamos, então, por ajustar as análises pela idade, categorizando-a nas

faixas etárias já descritas, de modo a evitar esses “pseudo-aglomerados”. Não foi

necessário realizar o ajuste por sexo, tendo em vista que os conjuntos de dados já

foram analisados separadamente por essa variável. Conforme já especificamos, as

faixas etárias foram inseridas para os casos em uma coluna adicional nos arquivos

de casos, e para os grupos populacionais, em uma coluna adicional no arquivo de

população, para cada localidade e ano.

Para o modelo de Poisson, o número de casos esperados em cada área sob

a hipótese nula é calculado usando-se a padronização indireta83,91. Sem covariáveis

de ajuste, o número de casos esperados em uma localidade é (para análises

espaciais)91:

onde ‘c’ é o número observado de casos, e ‘p’ a população na localidade de

interesse, enquanto ‘C’ e ‘P’ são o número total de casos e da população,

respectivamente. Quando há covariável, os termos ‘ci’, ‘pi’, ‘Ci’ e ‘Pi’ são definidos da

mesma maneira, mas para a categoria da covariável ‘i’. O número de casos

esperados no ajuste por covariáveis pela padronização indireta é (análise

espacial)91:

O mesmo princípio é usado quando se calcula o número de casos ajustado

por covariáveis para a estatística de varredura espaço-temporal, embora a fórmula

seja mais complexa, devido à adição da dimensão temporal91, e não será

apresentada.
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4.6.7 Tamanho Máximo do Cluster Espacial e Temporal

O SaTScanTM realiza uma varredura para aglomerados de tamanho

geográfico entre zero e algum limite superior definido pelo pesquisador. O limite

superior pode ser especificado como uma porcentagem da população empregada na

análise82,91,207, ou como um percentual de alguma outra população que pode ser

inserida por meio de outro arquivo (de tamanho máximo do círculo), ou em termos
de uma dimensão geográfica, usando o raio do círculo91. O máximo também pode

ser definido utilizando uma combinação destes três critérios91.

A escolha convencional é se especificar o limite superior como um percentual

da população sob risco e, na dúvida, definir em 50%82,83,91,207. É possível se

especificar um valor máximo menor do que 50%, mas não maior, visto que um

cluster de tamanho maior indicaria áreas com taxas excepcionalmente baixas fora

do círculo, ao invés de uma área com taxa excepcionalmente alta dentro do círculo.

Para calcular a porcentagem estabelecida, no modelo discreto de Poisson o

SaTScanTM utiliza a população sob risco ajustada por covariáveis informada no

arquivo de população90,91,207.

Para fins desse estudo, definimos 5% da população como o tamanho máximo,

ou seja, os aglomerados contêm no máximo 5% da população da área, tendo em
vista o interesse na obtenção de maior número de aglomerados locais menores82.

Antes de definir essa escolha, realizamos uma análise de sensibilidade para a

detecção de aglomerados, utilizando as configurações de tamanhos máximos de

25% e 50% da população, para determinar até que ponto os resultados mudariam

dependendo da configuração de tamanho escolhida207,210.

Na utilização de percentuais maiores, foi obtido somente um cluster principal

(mais provável) em uma área ampliada, sem que o programa conseguisse

especificar clusters secundários, os quais foram considerados importantes para esse

estudo. Isso ocorre porque, na escolha de uma alta porcentagem, o programa

procura por clusters geográficos tanto de pequeno quanto de grande porte91,210, e os

clusters secundários foram possivelmente sobrepostos ao cluster principal e,

portanto, não relatados conforme o critério hierárquico sem sobreposição escolhido.

Para as análises espaço-temporais, o tamanho máximo do cluster temporal

pode ser especificado em termos de uma porcentagem do período de estudo como
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um todo, ou em um certo número de dias, meses ou anos. Se for especificado como

uma porcentagem, no modelo de Poisson esta pode ser no máximo de 90%, sendo

o valor recomendado de 50%. Não há uma restrição mínima para o tamanho do
cluster temporal, exceto aquela imposta pela agregação dos dados91. Utilizamos o

valor de 50% para a janela temporal, visto que realizando testes com 90% não foram

encontradas diferenças significativas.

4.6.8 Arquivos de Saída do SaTScanTM e Confecção dos Mapas

Temáticos dos Aglomerados

Como arquivo de saída, o SaTScanTM fornece um arquivo padrão de

resultados baseado em texto, mas outros arquivos opcionais podem ser solicitados

na extensão ASCII ou dBase. Estes últimos podem ser lidos por meio de editor de

planilhas e importados para os Sistemas de Informação Geográfica91.

O Arquivo Padrão de Resultados informa a síntese dos dados (número de

casos, localidades), a população total (população média durante o período do

estudo), a taxa anual de casos, o cluster mais provável e os clusters secundários

(com todas as suas localidades, raio, período dos aglomerados nas análises espaço-

temporais, população, casos observados, casos esperados, observado/esperado,

risco relativo (RR), logaritmo da razão de verossimilhança e valores de ‘p’), além das

configurações dos parâmetros utilizados para a análise. Na análise de variação

espacial nas tendências temporais, o arquivo fornece, ainda, as tendências

temporais estimadas dentro e fora dos aglomerados detectados na escala

logarítmica linear, onde o aumento ou a redução percentual são constantes ao longo

do tempo91.

Vale tecer algumas considerações sobre o risco relativo e o valor de ‘p’. O

risco relativo é o risco estimado dentro do cluster dividido pelo risco estimado fora do

cluster. Ele é calculado como a razão entre o observado dividido pelo esperado

dentro do cluster, e o observado dividido pelo esperado fora do cluster. Em notação

matemática é91:
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onde ‘c’ é o número de casos observados dentro do cluster e ‘C’ é o número total de

casos no conjunto de dados. Notar que, uma vez que a análise é condicionada ao

número total de casos observados, ‘E[C]=C’82,83,87,91,207.

 Os valores de ‘p’ são ajustados para os testes múltiplos decorrentes da

variedade de círculos/cilindros correspondentes a diferentes localidades e tamanhos

espaciais e/ou temporais de potenciais aglomerados avaliados. Isto significa que,

sob a hipótese nula de aleatoriedade espacial completa, há uma chance de 5% do

valor de ‘p’ para o cluster mais provável ser menor do que 0,05, e uma chance de

95% de ser maior. Sob a hipótese nula, haverá sempre alguma área com uma taxa

maior do que a esperada somente em função do acaso. Assim, ainda que o cluster

mais provável tenha sempre uma taxa em excesso quando se procura por áreas

com taxas altas, o valor de ‘p’ pode ser muito próximo ou igual a um. Para fins desse

estudo, foram selecionados somente os aglomerados com valores de ‘p’
estatisticamente significativos em nível de 5%, ou seja, ‘p’ < 0,0591.

Outros arquivos importantes que podem ser solicitados na saída do
SaTScanTM são o Arquivo de Informações do Cluster e o Arquivo de Informações

das Localidades. No primeiro, cada cluster é especificado em uma linha, com

informações diferentes do cluster em várias colunas: localidade e tamanho do

cluster, logaritmo da razão de verossimilhança, valor de ‘p’, número de casos

observados e esperados, observados/esperados e risco relativo, além da data inicial
e data final dos clusters nas análises espaço-temporais91.

No segundo - Arquivo de Informações das Localidades - descrevem-se os

vários clusters de uma maneira favorável à incorporação desse arquivo em um

sistema de informação geográfica. Há uma linha para cada localidade pertencente a

um cluster, e as colunas mostradas dependem da análise escolhida, incluindo,

dentre outras, as seguintes informações: <ID da localidade> <número do cluster>

<valor de ‘p’ do cluster> <casos observados no cluster> <casos esperados no

cluster> <observado/esperado no cluster> <risco relativo no cluster> <casos

observados na localidade> <casos esperados na localidade> <observado/esperado

na localidade> <risco relativo na localidade>91.

Após a importação desse arquivo no SIG ArcGIS (versão 10.1, 2012), foi

possível a sua união com o arquivo shapefile das áreas de ponderação do município

de São Paulo, utilizando o campo do ID da localidade como a variável de ligação.

Após a união, foram elaborados os mapas temáticos com as representações das
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áreas caracterizadas como aglomerados significativos espaciais, espaço-temporais

e de variação espacial nas tendências temporais, mostradas e discutidas no capítulo

de Resultados, item 5.2 (Análise da Trajetória da Epidemia de Aids no Município de

São Paulo).

A partir do Arquivo de Informações do Cluster obtido nas opções de saída do

SaTScan, foi realizada a caracterização dos aglomerados principais e secundários

estatisticamente significativos, para todas as modalidades de análise e os diferentes

grupos avaliados. Os aglomerados principais foram resumidos conforme os valores

dos próprios parâmetros, informados no arquivo. As características dos aglomerados

secundários foram resumidas considerando-se a soma do número de aglomerados e

de localidades, a soma dos casos observados e dos casos esperados de todos os

clusters. A razão entre o observado/esperado, bem como os riscos relativos e

tendências, foram relatados informando-se os valores mínimos e máximos desses

parâmetros no conjunto de todos os aglomerados secundários. Nas análises

espaço-temporais, o período relatado para os clusters secundários refere-se à data

inicial (mês/ano) do cluster espaço-temporal mais precocemente identificado, e à

data final (mês/ano) do cluster com o término mais tardio.

Em resumo, os parâmetros utilizados nessa etapa do estudo foram:

§ Tipos de análises de varredura: puramente espacial, espaço-temporal e de

variação espacial nas tendências temporais.
§ Conjuntos de dados analisados: todos os casos de Aids em homens acima de

12 anos, homens com 50 anos e mais, e óbitos de homens; todos os casos de

Aids em mulheres acima de 12 anos, mulheres com 50 anos e mais, e óbitos de

mulheres.

§ Modelo de Probabilidades: discreto de Poisson.

§ Coordenadas: Geográficas (Latitude/Longitude).

§ Tamanho máximo do cluster espacial: 5% da população.

§ Tamanho máximo do cluster temporal: 50% do período.

§ Formato da Janela: circular.

§ Critério para aglomerados secundários: puramente hierárquico, sem nenhuma

sobreposição geográfica.
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4.7 ANÁLISE DE REGRESSÃO MÚLTIPLA

Por meio de uma análise de regressão linear múltipla, estudamos a relação

entre as taxas médias de incidência e de mortalidade por Aids (variáveis

dependentes), e os indicadores globais disponibilizados nas bases de dados do
IBGE, extraídos do Censo Demográfico do ano de 201078 (variáveis independentes

ou covariáveis, descritas mais adiante).

As variáveis dependentes e independentes foram agrupadas segundo as 310

áreas de ponderação do município de São Paulo (uma explicação sumária sobre

essas áreas foi descrita no item 4.6.1); por essa razão, escolhemos o período entre

janeiro de 2007 e junho de 2012 para a análise de regressão, tendo em vista as

mudanças nas configurações dos setores censitários e, por conseguinte, das áreas

de ponderação no início de cada década.

4.7.1. Variáveis Dependentes

Na etapa de preparação das variáveis dependentes, foi feita inicialmente a

contagem do número de casos e óbitos por Aids acima de 13 anos geocodificados,

segundo sexo, faixa etária e áreas de ponderação do município de São Paulo. A

população residente no município de São Paulo no ano de 2010, com 13 anos ou

mais, segundo sexo, faixa etária e área de ponderação, foi obtida no endereço
eletrônico do IBGE78. Os mapas georreferenciados dos setores censitários e das

áreas de ponderação do município de São Paulo foram também extraídos do site do

IBGE79.

 Com as informações dos casos, dos óbitos e da população, calcularam-se as

taxas de incidência e de mortalidade (por 100.000 habitantes) pelo método direto de

padronização, utilizando-se a estrutura etária do município de São Paulo do ano de

2010 como padrão. A padronização por sexo e faixa etária foi necessária para anular

o efeito das diferenças da composição intrínseca das populações, o que poderia
afetar sua comparação35,94. Foram então obtidas, para cada área de ponderação, as

taxas médias desses indicadores, resultantes da divisão das taxas acumuladas no



110

período de janeiro de 2007 a junho de 2012 por 5,5 anos. Nessa etapa foram

utilizados os programas Excel (versões 2003 e 2010) e ArcGIS (versão 10.1, 2012).

Foram elaborados mapas das taxas médias de incidência e de mortalidade

por Aids (por 100.000 habitantes/ano) padronizadas por sexo e idade, segundo as

áreas de ponderação. Os intervalos das classes de valores desses mapas foram

definidos pelo critério de quantis.

4.7.2. Variáveis Explicativas (Covariáveis ou Independentes)

As variáveis explicativas (independentes ou covariáveis) referem-se a valores

médios ou a proporções dos indicadores demográficos, econômicos, educacionais,

ocupacionais e do local de moradia, construídos a partir de uma série de dados

coletados pelo IBGE no Censo Demográfico 2010 (questionários do Universo e da
Amostra)76,78. A preparação dessas covariáveis demandou uma série de

procedimentos de tratamento de dados a fim de se obterem os indicadores que

foram utilizados nas análises de regressão.

O IBGE disponibiliza os resultados do universo segundo os setores

censitários de moradia, distribuídos em 26 planilhas de Excel, referentes a pessoas

(14 planilhas), responsável pelo domicílio (03 planilhas), domicílios (03 planilhas),

entorno (05 planilhas) e uma planilha com informações básicas, em que as

denominações das variáveis estão codificadas. No arquivo denominado “Base de

informações do Censo Demográfico 2010: resultados do Universo por setor

censitário”, disponível no endereço eletrônico do IBGE78, pode-se acessar a relação

completa das variáveis.

Tendo em vista que as variáveis do universo são somente disponibilizadas

segundo a unidade de setores censitários, foi necessário agregá-las de acordo com

a unidade de análise espacial de interesse, ou seja, áreas de ponderação. Para

tanto, atribuiu-se, na planilha, a cada setor censitário o respectivo código da área de

ponderação a que pertencia. A seguir, as variáveis de interesse foram agregadas em

um único arquivo de Excel, importado no programa ArcGIS (versão 10.1, 2012).

Nesse SIG, as informações dos setores censitários foram consolidadas por áreas de

ponderação, por meio da ferramenta ‘Dissolve’, sendo calculadas somas ou médias,

dependendo da conformação da variável. Assim, foi gerado um arquivo de extensão

shapefile das áreas de ponderação com os respectivos indicadores. Um dos
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arquivos de apoio desse shapefile, de extensão ‘*.dbf’, pode ser aberto e lido no

programa Excel.

Os resultados dos microdados da amostra, por sua vez, são disponibilizados

pelo IBGE em quatro grandes arquivos de texto plano (extensão ‘*.txt’), referentes às

amostras de domicílio, emigração, mortalidade e pessoas da região metropolitana de

São Paulo. Esses arquivos não possuem a primeira linha com os nomes (ou

códigos) das variáveis, e nenhum separador de dados. Contudo, o IBGE

disponibiliza um arquivo de layout que define o tamanho, a posição inicial e a

posição final de cada variável. Optamos por trabalhar as variáveis desses arquivos

no software IBM SPSS Statistics (versão 17.0.2, 2009), o que exigiu a separação

dos dados, a criação e a definição dos códigos das variáveis, a formatação dos

dados e o tratamento das variáveis com números decimais.

Os microdados já são disponibilizados pelo IBGE por áreas de ponderação,
com o objetivo de preservar o sigilo em relação aos informantes da pesquisa77,80.

Cabe ressaltar que, por se tratarem de dados amostrais, todas as análises das

variáveis relativas aos microdados foram realizadas considerando-se o peso

amostral, por meio do comando de ‘ponderação de casos’ do software IBM SPSS

Statistics (versão 17.0.2, 2009).

Nessa etapa, é importante tecer algumas considerações sobre a questão do

peso na pesquisa da amostra do Censo Demográfico 2010. Em uma pesquisa

realizada por amostragem probabilística, cada unidade selecionada na amostra

representa também as outras unidades que fazem parte da população-alvo77.

Assim, para cada unidade domiciliar selecionada na amostra do Censo

Demográfico 2010, foi associado um fator de expansão ou peso. Esse peso foi

obtido por meio do ajuste de um peso inicial dado pelo inverso da fração amostral

efetiva, que é o número total de domicílios recenseados, dividido pelo número de

domicílios selecionados para a amostra em uma determinada área geográfica77.

O peso obtido para uma determinada unidade domiciliar foi atribuído,

também, a cada um de seus moradores. Por unidades domiciliares pesquisadas,

entendem-se os domicílios particulares ocupados, e as famílias e pessoas sós

moradoras em domicílio coletivo (também denominadas unidades de habitação em

domicílios coletivos)77.

Após a consolidação das variáveis de interesse do universo e da amostra,

foram geradas 181 covariáveis quantitativas contínuas. Contudo, ao se trabalhar
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com mais de uma variável explicativa em análise de regressão, é preciso verificar se

essas variáveis são colineares, sendo assim considerado quando duas variáveis

apresentam um coeficiente de correlação maior do que 0,70. Desse modo,

realizamos testes de correlação entre todas as covariáveis no programa ‘R’ (versão

3.3.0, 2016), por meio de uma função de matriz de correlação4. Por meio desses

testes, uma série de variáveis colineares, ou seja, com coeficiente de correlação de

Spearman igual ou maior do que 0,70, foram excluídas. O coeficiente de correlação

de Spearman (ou rho) foi utilizado devido ao comportamento não normal das

covariáveis, visto que esta é uma correlação baseada em “rankings”, ou “postos”,

sendo um teste não-paramétrico e que não exige, portanto, nenhum pressuposto de

distribuição normal.

Por fim, 32 covariáveis (11 relativas a pessoas, duas à escolaridade, sete ao

trabalho, nove relativas ao domicílio e/ou seu entorno e três relacionadas à renda)

foram selecionadas para serem incluídas na análise de regressão, como possíveis

fatores associados à incidência de Aids e/ou à mortalidade pela doença. Essas

variáveis, seus grupos e códigos são informados no quadro 2, a seguir:

Quadro 2 - Variáveis explicativas selecionadas para a análise de regressão múltipla.
Município de São Paulo, 2010.

VARIÁVEL COD
GRUPO: PESSOAS

Proporção de pessoas residentes de cor ou raça preta V02
Proporção de pessoas do sexo masculino V06
Proporção de pessoas solteiras ³ 10 anos de idade V07
Média do número de pessoas na família V08
Proporção de famílias com apenas uma pessoa V09
Proporção de pessoas com qualquer deficiência mental ou intelectual
permanente V12

Proporção de pessoas com qualquer deficiência de grau moderado ou
grave (enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus) V13

Idade média (em anos) das pessoas ao falecer V15
Proporção de pessoas falecidas V16
Proporção de pessoas sem nenhuma religião ou culto ou com esse quesito
não declarado V17

Proporção de pessoas com mãe sabidamente viva V18
GRUPO: ESCOLARIDADE

Proporção de pessoas > 4 anos que nunca frequentaram escola ou creche V19
Proporção de pessoas > de 18 anos cujo curso mais elevado que
frequentou foi creche, pré-escola, curso de alfabetização ou primário
(elementar)

V20
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Quadro 2 (continuação) - Variáveis explicativas selecionadas para a análise de
regressão múltipla. Município de São Paulo, 2010.

VARIÁVEL COD
GRUPO: TRABALHO

Proporção de pessoas ³ 10 anos de idade que, de 25 a 31/07/2010, não
trabalharam durante pelo menos uma hora ganhando em dinheiro,
produtos, mercadorias ou benefícios

V22

Proporção de pessoas ³10 anos de idade que, de 25 a 31/07/2010, tinham
trabalho remunerado, mas estavam temporariamente afastadas V23

Proporção de pessoas ³ 10 anos de idade que trabalham em outros
municípios ou outro país V24

Proporção de pessoas ³ 10 anos de idade que não retornam do trabalho
para casa diariamente V25

Proporção de pessoas ³ 10 anos de idade cuja categoria do emprego no
trabalho principal é de trabalhador sem carteira de trabalho assinada V27

Proporção de pessoas ³ 10 anos de idade cuja categoria do emprego no
trabalho principal é de militares ou funcionários públicos estatutários V28

Média do número de horas trabalhadas habitualmente por semana no
trabalho principal, por pessoas ³ 10 anos de idade V29

GRUPO: DOMICÍLIO E ENTORNO
Proporção de domicílios particulares permanentes próprios e quitados ou
em aquisição V32

Proporção de domicílios particulares permanentes cedidos por empregador
ou de outra forma V34

Proporção de domicílios particulares permanentes em outra condição de
ocupação (não são próprios, alugados, nem cedidos) V35

Proporção de domicílios particulares permanentes com moradia semi-
adequada ou inadequada V39

Proporção de domicílios particulares permanentes em área em que existe
arborização V41

Proporção de domicílios particulares permanentes com 2 a 5 moradores V44
Proporção de domicílios particulares com empregados domésticos V46
Proporção de domicílios coletivos V47
Proporção de domicílios sem nenhum banheiro para uso exclusivo V50

GRUPO: RENDA
Proporção de domicílios particulares sem rendimento nominal mensal
domiciliar per capita V54

Proporção de pessoas ³ 10 anos de idade com rendimento nominal mensal
de até ½ salário mínimo V55

Proporção de pessoas ³ 10 anos de idade que, em julho de 2010, tinham
rendimento mensal habitual de outros programas sociais ou de
transferências

V59

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 201076-78.
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4.7.3. Análise de Regressão Linear Múltipla

Todas as informações das taxas padronizadas de incidência e de mortalidade

por Aids, bem como as variáveis explicativas selecionadas, distribuídas segundo as

áreas de ponderação, foram reunidas em uma mesma planilha, que, após a

conversão para a extensão ‘*.csv’, foi importada no programa ‘R’ (versão 3.3.0,

2016) para as análises de regressão.

Inicialmente, foi realizada uma análise exploratória com as covariáveis para

avaliar a presença de possíveis dados extremos (outliers) mediante gráficos do tipo

‘dotplot’. Com base nessas análises, detectaram-se valores extremos, mas corretos,

nas variáveis V08, V27, V34, V39, V46, V47, V50 e V55. Esse problema foi corrigido

com a transformação das variáveis utilizando a raiz quadrada (novos códigos das

variáveis: rzV08, rzV27, rzV34, rzV39, rzV46, rzV47, rzV50 e rzV55).

Visto que as áreas de ponderação são áreas com populações relativamente

grandes, não foi necessário realizar procedimentos para corrigir variabilidades nas

variáveis dependentes, tais como o uso de médias ponderadas geograficamente, ou

transformações que empregam estimadores Bayesianosi, ou outros algoritmos de

agregação, que melhorariam a variabilidade dessas medidas por meio de

estimativas suavizadas. Estudos mostraram que essas estimativas podem

considerar a influência de taxas globais ou de localidades vizinhas (taxas locais)

para melhorar as estimativas de cada área isolada, sendo que o grau de melhoria,

em geral, varia diretamente em função da variabilidade da taxa da área em

questão5,36,45,51,101,149.

As variáveis dependentes - taxa de incidência de Aids e taxa de mortalidade

por Aids, sendo quantitativas, foram testadas para a normalidade através do teste de

Kolmogorov-Smirnov (‘ks.test’) no programa ‘R’ (versão 3.3.0, 2016).

Apesar de termos testado anteriormente a maior parte das variáveis para a

colinearidade pelo método de correlação de Spearman, existia ainda a possibilidade

de que algumas variáveis fossem colineares. Assim, realizamos novas análises para

a detecção de colinearidade com as 32 covariáveis selecionadas por meio do cálculo

i O método Bayesiano utiliza como ideia básica o uso da informação de outras áreas vizinhas
quando se estima o risco em uma determinada área menor. Sobre as vantagens do método, “a
principal consequência é que se diminui o erro quadrático médio total da estimação dos riscos. Além
disso, os ganhos em termos do decréscimo do erro quadrático de estimação podem ser muito
substanciais” (ASSUNÇÃO, 1996)5.
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de Fatores de Inflação da Variância (VIF - Variance Inflation Factors)213. As

covariáveis com maior VIF foram eliminadas iterativamente, até se chegar a um

modelo com VIF’s inferiores a 3,00213.

As taxas de incidência e de mortalidade foram modeladas utilizando-se uma

regressão linear múltipla. Para a seleção do modelo com o melhor ajuste, aplicou-se

o algoritmo ‘stepwise’ com direção reversa (‘backward’), e o Akaike Information

Criterion (AIC), foi usado como critério de melhor ajuste. Este último leva em conta o

valor máximo do logaritmo da verossimilhança e o número de parâmetros do

modelo. De acordo com este critério, o melhor modelo é aquele que apresentar o

menor valor de AIC100.

A construção de uma ‘matriz de vizinhança’, também conhecida como ‘matriz

de distância’, ‘matriz de conectividade’ ou ‘matriz de proximidade’, é um

procedimento necessário para a análise de dados de áreas. Essa matriz indica a

relação espacial de cada área com as demais, e pode ser composta, por exemplo,

apenas por uma lista de vizinhos de cada unidade espacial, ou a distância entre

localidades ligadas por estradas, ou, ainda, a conectividade ponderada pelo

comprimento de uma fronteira comum133. No presente trabalho, avaliamos a

autocorrelação (dependência) espacial dos resíduos do modelo final da regressão

por meio do teste Global ‘I’ de Moranj, utilizando-se uma matriz de vizinhança por

contiguidade23.

Cada uma das covariáveis presentes no modelo final foi reduzida (em scores

padrão ou scores Z), pela subtração de sua média e divisão por seu desvio padrão,

para cada um de seus valores, no sentido de facilitar a comparação dos resultados

obtidos em termos de desvios padrões.

Esse processo converte cada escore de dados iniciais em um valor

padronizado com uma média de 0 e um desvio-padrão de 1 e, em troca, elimina o

viés introduzido pelas diferenças nas escalas das diferentes variáveis utilizadas na

análise.

j O Índice de Autocorrelação Espacial de Moran é um índice utilizado frequentemente em trabalhos
de análises de autocorrelação espacial, sendo de fácil interpretação, pois segue as noções
tradicionais das medidas de autocorrelação não espacial (por ex., coeficiente de correlação de
Pearson). Valores próximos de +1 indicam que áreas próximas possuem comportamento semelhante
no que se refere à variável analisada, ou seja, alta correlação espacial positiva. Por outro lado,
valores próximos de -1 indicam outro padrão espacial11,46,52.
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A partir dos resíduos, foram elaborados gráficos de dispersão dos valores

preditos, como também de cada uma das covariáveis (tanto as que permaneceram

no modelo final como aquelas excluídas), de modo a se descartar a presença de

padrões sistemáticos.

As análises foram realizadas no programa ‘R’ (versão 3.3.0, 2016), com o
pacote ‘spdep’ 23,24. Os mapas apresentados foram elaborados no software ArcGIS

(versão 10.1, 2012).

4.8 PROGRAMAS UTILIZADOS NESSE ESTUDO

Para as diversas etapas metodológicas desse estudo, que incluíram a

geocodificação dos casos de Aids, o estudo descritivo, as estatísticas de varredura

espacial, espaço-temporal e de variação espacial nas tendências temporais, a

análise regressão múltipla, além da construção dos mapas temáticos, foram

necessários os seguintes programas e os seus diferentes componentes:

q ArcGIS: versão 10.1, 2012 (um dos pacotes da ESRI - Environmental

Systems Research Institute) - licença obtida pela FSP-USP;
q EpiInfo: versão 3.5.1, 2008 - software livre;

q Google Earth Pro: versão 7.1.5.1557, 2015 - uso gratuito;

q IBM SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences): versão

17.0.2, 2009 - licença adquirida pela FSP-USP;
q MapInfo: versão 11.0, 2011 - licença obtida pelo Centro de Vigilância

Epidemiológica (CVE) “Prof. Alexandre Vranjac” da SES-SP;
q Microsoft Access: versão 2010;

q Microsoft Office Excel: versões 2003 e 2010;

q OpenGeoDa: versão 0.9.8.14, 2009 - software livre;

q QGIS Pisa: versão 2.12, 2015 - software livre e de código aberto de

geoprocessamento e análise espacial;
q ‘R’: versão 3.3.0, 2016 (R: A Language and Environment for Statistical

Computing, R Core Team) - software livre;



117

q SaTScanTM: versão 9.4.2, 2014 - software livre;

q Sorteador: versão 1.0, 2014 - aplicativo de apoio elaborado por Pellini EL;

q TerraView: versão 4.2.2, 2013 - software de geoprocessamento e análise

espacial de uso livre, desenvolvido pela Divisão de Processamento de

Imagens (DPI) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

4.9 CONSIDERAÇÕES SOBRE ÉTICA EM PESQUISA

Esse estudo inclui informações de pacientes notificados como casos de Aids

entre janeiro de janeiro de 1980 e junho de 2012, registrados no banco de dados do

SINAN da vigilância epidemiológica do município de São Paulo. Foi garantida a

privacidade e a confidencialidade das informações e o anonimato dos sujeitos da

pesquisa, sendo os dados utilizados exclusivamente para os propósitos deste

estudo.

Destaca-se que tão logo foi obtido o banco de dados dos casos de Aids, todos

os elementos de identificação pessoal dos casos, com exceção daqueles relativos

ao endereçamento, foram removidos das bases de dados antes de se procederem

as análises, com vistas a proteger a privacidade dos participantes.

Foram consideradas, em quaisquer circunstâncias, as normas e diretrizes que

regulamentam as pesquisas envolvendo seres humanos, previstas na resolução nº

196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde (CNS1) para a

Pesquisa Científica em Seres Humanos.

Este estudo foi aprovado pelo Centro de Controle de Doenças (CCD) da

Coordenação de Vigilância em Saúde (COVISA) da Secretaria Municipal de Saúde

de São Paulo (SMS-SP). A pesquisa também foi submetida e aprovada pelo Comitê

de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de

São Paulo (FSP-USP) (anexo 3).
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5 RESULTADOS

5.1 ESTUDO DESCRITIVO DOS CASOS DE AIDS COM 13 ANOS DE

IDADE OU MAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

 Neste capítulo, são apresentados alguns resultados relativos às principais

características dos sujeitos dessa pesquisa. Entre janeiro de 1980 e junho de 2012,

79.039 pessoas com 13 anos de idade ou mais residentes no município de São

Paulo apresentaram o diagnóstico de Aids e foram notificadas no SINAN, sendo

57.440 homens (72,7%) e 21.599 mulheres (27,3%).

5.1.1 Análise da Incidência de Aids segundo Sexo

 As taxas de incidência (TI)k da doença variaram entre os dois sexos e nos

diferentes anos, conforme indicado na tabela 2. Entre 1999 e 2011, nota-se uma

queda anual de novos casos de Aids, com média de 200 casos a menos por ano. A

taxa de incidência global de Aids em indivíduos com mais de 12 anos de idade

atingiu seu pico em 1998, com 61,2 casos/100.000 habitantes, declinando nos anos

sequenciais. Entre 2001 e 2011, a TI sofreu uma redução de 48%, passando de 43,0

em 2001 para 22,3 casos/100.000 habitantes em 2011 (tabela 2, figura 16).

Nos homens, a TI atingiu o seu valor máximo em 1992 (88,1 casos/100.000

homens), mas começou a sofrer uma queda efetiva somente a partir de 1999. De

2001 a 2011, a TI no sexo masculino declinou em 44% (de 60,7 para 34,2

casos/100.000 homens). A redução da taxa nos homens foi mais acentuada entre

1999 e 2003, seguida por uma diminuição da velocidade desta queda a partir de

2004. Já entre as mulheres, o pico da TI ocorreu em 1998 (38,0 casos/100.000

mulheres), e a queda da TI entre 2001 e 2011 (57,0%) foi maior do que a dos

homens, passando de 27,5 para 11,9 casos/100.000 mulheres (tabela 2, figura 16).

k A partir do ano de 2014, o termo “taxa de detecção de Aids” passou a ser util izado em substituição à “taxa de
incidência de Aids” nas publicações do Boletim Epidemiológico de Aids, HIV e DST do município de São
Paulo178. Contudo, para a finalidade desse trabalho, será mantido o termo “taxa de incidência”.
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A razão de sexo (masculino/feminino), que atingiu o maior valor em 1984 (34

casos de Aids em homens para cada caso em mulher) declinou até 1997, quando

permaneceu em 2/1 até 2010, subindo para 3/1 em 2011 (tabela 2, figura 16). Vale

destacar que em 1984 houve apenas 70 casos de Aids notificados (68 homens e

duas mulheres), enquanto que em 2010 foram 2.363 casos, sendo 70,4% homens.

Tabela 2 - Casos notificados de Aids e taxa de incidência* (TI) em indivíduos com 13
anos de idade ou mais, segundo sexo e razão de sexo (M/F) por ano de diagnóstico.
Município de São Paulo, 1980 a 2012**.

Fonte: Casos de Aids: Sinan Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População: DATASUS/IBGE.
Notas: *Taxa de incidência por 100.000 habitantes/ano.

**Dados preliminares até 30/06/2012.
***Não foram calculadas as taxas de incidência para o ano de 2012, visto que os dados foram
analisados até 30/06/2012.

N TI N TI N TI M/F
1980 1 0,0 - - 1 0,0 -
1981 - - - - - - -
1982 3 0,1 - - 3 0,0 -
1983 23 0,7 2 0,1 25 0,4 12/1
1984 68 2,1 2 0,1 70 1,1 34/1
1985 257 8,0 9 0,3 266 4,0 29/1
1986 390 12,0 16 0,5 406 6,0 24/1
1987 789 24,0 64 1,8 853 12,4 12/1
1988 1.263 38,0 128 3,5 1.391 20,0 10/1
1989 1.621 48,3 198 5,4 1.819 25,8 8/1
1990 2.321 68,4 331 8,8 2.652 37,2 7/1
1991 2.674 77,9 469 12,3 3.143 43,4 6/1
1992 3.056 88,1 674 17,5 3.730 51,0 5/1
1993 2.976 84,8 796 20,5 3.772 51,0 4/1
1994 3.043 85,4 809 20,5 3.852 51,3 4/1
1995 2.985 82,5 981 24,5 3.966 52,0 3/1
1996 3.141 87,0 1.166 28,9 4.307 56,4 3/1
1997 3.072 84,7 1.381 34,1 4.453 58,0 2/1
1998 3.171 87,0 1.543 38,0 4.714 61,2 2/1
1999 2.783 76,1 1.383 33,9 4.166 53,8 2/1
2000 2.424 63,1 1.170 26,8 3.594 43,8 2/1
2001 2.347 60,7 1.207 27,5 3.554 43,0 2/1
2002 2.247 57,5 1.223 27,6 3.470 41,6 2/1
2003 2.232 56,7 1.114 25,0 3.346 39,9 2/1
2004 1.846 46,6 917 20,4 2.763 32,7 2/1
2005 1.847 45,9 1.058 23,2 2.905 33,8 2/1
2006 1.849 45,6 992 21,5 2.841 32,8 2/1
2007 1.757 42,7 861 18,1 2.618 29,5 2/1
2008 1.736 42,6 839 17,8 2.575 29,3 2/1
2009 1.800 43,8 775 16,3 2.575 29,0 2/1
2010 1.664 38,6 699 14,1 2.363 25,5 2/1
2011 1.487 34,2 593 11,9 2.080 22,3 3/1

2012*** 567 ... 199 ... 766 ... 3/1
Total 57.440 21.599 79.039 3/1

Ano de
diagnóstico

Sexo Total Razão de
SexoMasculino Feminino
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Figura 16 - Taxa de incidência* (TI) de Aids em indivíduos com 13 anos de idade ou
mais, segundo sexo e razão de sexo (M/F), por ano de diagnóstico. Município de
São Paulo, 1982 a 2011**.

Fonte: Casos de Aids: Sinan Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População: DATASUS/IBGE.
Notas: *Taxa de incidência por 100.000 habitantes/ano.

**Dados preliminares até 30/06/2012.

Nas figuras 17 e 19 são apresentadas, para os anos censitários de 1991,

2000 e 2010 (mapas A, B e C, respectivamente), as taxas brutas de incidência de

Aids em homens e em mulheres com 13 anos ou mais de idade, segundo as áreas

de ponderação (AP) e coordenadorias regionais de saúde (CRS) do município. Nas

figuras 18 e 20 apresentam-se as taxas bayesianas empíricas locais para os

mesmos sexos. Os mapas contemplam apenas os casos geocodificados desses

anos, agregados por áreas de ponderação. Não produzimos mapas relativos ao ano

censitário de 1980, pois foi diagnosticado somente um caso de Aids do sexo

masculino nesse ano, e os dois primeiros casos de Aids em mulheres ocorreram em

1983.

 Verificando-se as legendas dos mapas da figura 17, as maiores taxas de

incidência de Aids nos homens ocorreram no ano de 1991, quando a taxa máxima

atingiu 964,0 casos/100.000 homens. Em 2000, a maior taxa foi de 512,0 e, em

2010, de 294,0 casos/100.000 homens. No ano de 1991 as taxas eram maiores, e
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concentradas na região central e nas áreas de ponderação das regiões norte,

sudeste e oeste próximas ao centro; em 2000 elas apresentaram redução e

dispersão para regiões mais periféricas; e em 2010, observa-se uma queda global

das taxas, com certa concentração no centro e na região norte contígua ao centro

(figura 17).

Entre as mulheres (figura 19), as maiores taxas de incidência, comparando-se

os três anos censitários, ocorreram em 2000 (máxima de 104,0 casos/100.000

mulheres), ano em que se observou também a dispersão de altas taxas por todas as

regiões do município, com menor concentração apenas na CRS sul. No ano de

1991, as taxas foram menores, e a maior concentração da Aids foi verificada na área

central e adjacências das CRS norte e sudeste, enquanto que em 2010, as taxas

diminuíram em todas as regiões, embora com comportamento disperso (figura 19).

Nas figuras 18 e 20 são apresentados os mapas com as taxas de incidência

bayesianas empíricas locais (BEL), para os sexos masculino e feminino,

respectivamente. Com a suavização, os intervalos entre as menores e as maiores

taxas foram reduzidos. Merece destaque o fato de que a categoria com taxa de

incidência igual a zero foi suprimida nos mapas suavizados do sexo masculino, e no

sexo feminino se manteve apenas no ano de 1991.

Vale destacar que, para cada sexo, foram mantidos os mesmos intervalos nas

classes intermediárias das legendas, tanto em relação aos anos censitários quanto

aos tipos de mapas (taxas de incidências reais versus bayesianas), de modo a

tornar viável sua comparação.
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Figura 17 - Mapas das taxas de incidência de Aids (por 100.000 habitantes/ano) em homens com 13 anos de idade ou mais,
segundo área de ponderação (AP) e coordenadoria regional de saúde (CRS): (A) ano de 1991; (B) ano de 2000; (C) ano de 2010.
Município de São Paulo, 1991, 2000 e 2010.

Fonte:  Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População: DATASUS/IBGE; Áreas de Ponderação: Censo do IBGE - 2010; CRS:
CEInfo/SMS-SP.



123

Figura 18 - Mapas das taxas de incidência de Aids (por 100.000 habitantes/ano) bayesianas empíricas locais em homens com 13
anos de idade ou mais, segundo área de ponderação (AP) e coordenadoria regional de saúde (CRS): (A) ano de 1991; (B) ano de
2000; (C) ano de 2010. Município de São Paulo, 1991, 2000 e 2010.

Fonte:  Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População: DATASUS/IBGE; Áreas de Ponderação: Censo do IBGE - 2010; CRS:
CEInfo/SMS-SP.
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Figura 19 - Mapas das taxas de incidência de Aids (por 100.000 habitantes/ano) em mulheres com 13 anos de idade ou mais,
segundo área de ponderação (AP) e coordenadoria regional de saúde (CRS): (A) ano de 1991; (B) ano de 2000; (C) ano de 2010.
Município de São Paulo, 1991, 2000 e 2010.

Fonte:  Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População: DATASUS/IBGE; Áreas de Ponderação: Censo do IBGE - 2010; CRS:
CEInfo/SMS-SP.
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Figura 20 - Mapas das taxas de incidência de Aids (por 100.000 habitantes/ano) bayesianas empíricas locais em mulheres com 13
anos de idade ou mais, segundo área de ponderação (AP) e coordenadoria regional de saúde (CRS): (A) ano de 1991; (B) ano de
2000; (C) ano de 2010. Município de São Paulo, 1991, 2000 e 2010.

Fonte:  Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População: DATASUS/IBGE; Áreas de Ponderação: Censo do IBGE - 2010; CRS:
CEInfo/SMS-SP.
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5.1.2 Análise dos Casos de Aids segundo Faixa Etária

Na análise dos casos de Aids com 13 ou mais anos de idade por faixa etária,

foi encontrada uma concentração de casos, em ambos os sexos, na faixa de 30 a 39

anos (tabelas 3 e 4), considerando-se todo o período analisado; entretanto, nos

homens se observou uma redução de 51% na TI de Aids nesse grupo entre 2001 e

2011 (de 124,1 para 61,1 casos por 100.000 homens) (tabela 3), enquanto que nas

mulheres, a TI nesse mesmo grupo e período reduziu em 68% (de 53,5 para 17,2

casos por 100.000 mulheres) (tabela 4).

 Na medida em que houve uma queda na TI na faixa de 30 a 39 anos no sexo

masculino, ocorreu um aumento de 28% na taxa de incidência de Aids no grupo de

20 a 29 anos, sobretudo entre 2005 e 2009, passando de 32,5 para 41,7 casos por

100.000 homens, com posterior queda entre 2009 e 2011, chegando a 32,8 casos

por 100.000 neste último ano (tabela 3). As mulheres, por sua vez, apresentaram

uma redução de 58% na TI na faixa de 20 a 29 anos entre 2005 e 2011, passando

de 22,1 para 9,2 casos por 100.000 mulheres (tabela 4).

Entre os jovens do sexo masculino de 13 a 19 anos, o pico da incidência de

Aids nos ocorreu em 1991 (14,5 por 100.000 homens). Após este ano, a taxa teve

tendência de queda nesta faixa etária até 2005 (1,7 casos por 100.000 homens),

voltando a aumentar até 2011, quando atingiu 3,8 casos por 100.000 homens

(aumento de 124%). Há que se considerar, contudo, o baixo número absoluto de

casos nessa faixa etária entre 2005 e 2011 (127 casos) (tabela 3). Já nas mulheres

do mesmo grupo etário e no mesmo período (total de 106 casos), essa taxa

decresceu 42% (de 3,2 para 1,8 casos por 100.000 mulheres) (tabela 4). Assim,

além da maior concentração em homens, os dados denotam que a incidência de

Aids tem recrudescido entre os homens jovens de 13 a 29 anos.

Nos homens acima de 49 anos, as taxas de incidência apresentaram

tendência de queda entre 2001 e 2011 (tabela 3). Já nas mulheres da mesma faixa,

essas taxas não variaram muito no período, exceção feita ao grupo de 60 a 69 anos,

que apresentou um aumento de 30% na TI (de 6,5 casos por 100.000 mulheres em

2001 para 8,4 em 2011), atingindo o pico no ano de 2006 (12,9 casos por 100.000

mulheres) (tabela 4). Em geral, as quedas das taxas de incidência foram menos

expressivas nos mais idosos; contudo, há que se considerar o baixo número

absoluto anual de casos, sobretudo acima dos 59 anos de idade (tabelas 3 e 4).
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Tabela 3 - Casos notificados de Aids e taxa de incidência* (TI) em homens com 13 anos de idade ou mais, segundo faixa etária e
ano de diagnóstico. Município de São Paulo, 1980 a 2012**.

Fonte: Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População: DATASUS/IBGE.
Notas: *Taxa de incidência por 100.000 habitantes/ano.

**Dados preliminares até 30/06/2012.
***Não foram calculadas as taxas de incidência para o ano de 2012, visto que os dados foram analisados até 30/06/2012.

N TI N TI N TI N TI N TI N TI N TI N TI N TI
1980 - - - - 1 0,2 - - - - - - - - -  ... 1 0,0
1981 - - - - - - - - - - - - - - -  ... 0 0,0
1982 - - - - 2 0,3 - - 1 0,3 - - - - -  ... 3 0,1
1983 - - 8 0,9 8 1,2 5 1,1 1 0,3 - - - - 1  ... 23 0,7
1984 3 0,5 21 2,3 29 4,4 11 2,5 2 0,7 1 0,6 - - 1  ... 68 2,1
1985 13 2,3 77 8,4 94 13,8 53 11,6 13 4,2 1 0,6 1 1,1 5  ... 257 8,0
1986 14 2,4 117 12,8 170 24,5 65 13,9 19 6,1 5 2,7 - - -  ... 390 12,0
1987 31 5,4 224 24,5 316 44,5 150 31,5 42 13,4 15 7,9 4 3,9 7  ... 789 24,0
1988 50 8,6 396 43,3 504 69,5 230 47,5 62 19,6 17 8,7 1 1,0 3  ... 1.263 38,0
1989 58 10,0 529 57,9 659 89,0 257 52,1 86 26,9 28 14,0 3 2,8 1  ... 1.621 48,3
1990 72 12,3 792 86,7 916 121,3 396 79,0 94 29,1 36 17,5 10 9,0 5  ... 2.321 68,4
1991 85 14,5 895 98,1 1.059 137,2 441 86,3 131 40,2 47 22,2 10 8,8 6  ... 2.674 77,9
1992 60 10,0 980 107,5 1.231 158,9 570 109,1 160 48,6 35 16,4 12 10,2 8  ... 3.056 88,1
1993 44 7,3 921 98,9 1.268 161,0 526 100,9 160 48,1 36 16,7 10 8,6 11  ... 2.976 84,8
1994 30 4,9 877 92,8 1.356 169,6 563 106,4 150 44,4 49 22,4 11 9,3 7  ... 3.043 85,4
1995 33 5,3 845 88,1 1.293 159,3 581 108,2 157 45,8 53 23,8 12 10,0 11  ... 2.985 82,5
1996 29 4,4 770 85,2 1.460 186,1 655 114,2 166 48,2 50 22,8 9 6,8 2  ... 3.141 87,0
1997 18 2,7 756 83,2 1.458 184,9 607 105,3 174 50,3 51 23,2 7 5,2 1  ... 3.072 84,7
1998 34 5,2 713 78,2 1.465 185,0 683 118,0 199 57,3 59 26,7 12 9,0 6  ... 3.171 87,0
1999 26 3,9 623 68,0 1.278 160,8 591 101,7 187 53,6 59 26,6 16 11,9 3  ... 2.783 76,1
2000 23 3,4 487 51,1 1.099 135,4 582 92,8 182 46,8 46 19,8 4 2,5 1  ... 2.424 63,1
2001 34 5,1 478 49,8 1.014 124,1 579 91,8 172 44,0 52 22,3 16 9,8 2  ... 2.347 60,7
2002 22 3,2 406 41,9 998 121,0 546 85,7 209 52,9 60 25,4 6 3,6 -  ... 2.247 57,5
2003 27 4,0 392 40,2 960 115,6 606 94,4 178 44,7 54 22,7 15 9,0 -  ... 2.232 56,7
2004 25 3,6 329 33,5 767 91,7 483 74,7 184 45,9 43 18,0 14 8,4 1  ... 1.846 46,6
2005 12 1,7 325 32,5 742 87,3 532 81,0 187 45,9 35 14,4 12 7,1 2  ... 1.847 45,9
2006 15 2,1 330 32,8 725 84,6 512 77,3 200 48,7 55 22,4 12 7,0 -  ... 1.849 45,6
2007 18 3,0 326 33,0 665 76,8 511 73,9 173 35,3 48 17,6 16 8,0 -  ... 1.757 42,7
2008 22 3,7 361 37,4 607 70,1 492 71,7 204 41,3 38 13,6 12 5,9 -  ... 1.736 42,6
2009 23 3,9 398 41,7 631 71,9 489 70,8 189 37,4 59 20,4 11 5,3 -  ... 1.800 43,8
2010 14 2,4 391 38,7 551 60,9 442 60,8 202 37,0 52 16,8 12 5,3 -  ... 1.664 38,6
2011 23 3,8 333 32,8 556 61,1 366 50,1 157 28,6 42 13,5 10 4,4 -  ... 1.487 34,2

2012*** 11  ... 128  ... 188  ... 154  ... 71  ... 11  ... 4  ... -  ... 567  ...
TOTAL 869 14.228 24.070 12.678 4.112 1.137 262 84 57.440

Ignorada / Em
branco30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 ou mais TotalAno de

diagnóstico

Faixa Etária (em anos)

13 a 19 20 a 29
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Tabela 4 - Casos notificados de Aids e taxa de incidência* (TI) em mulheres com 13 anos de idade ou mais, segundo faixa etária e
ano de diagnóstico. Município de São Paulo, 1983 a 2012**.

Fonte: Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População: DATASUS/IBGE.
Notas: *Taxa de incidência por 100.000 habitantes/ano.

**Dados preliminares até 30/06/2012.
***Não foram calculadas as taxas de incidência para o ano de 2012, visto que os dados foram analisados até 30/06/2012.

N TI N TI N TI N TI N TI N TI N TI N TI N TI
1983 1 0,2 1 0,1 - - - - - - - - - - -  ... 2 0,1
1984 - - 1 0,1 - - - - 1 0,3 - - - - -  ... 2 0,1
1985 1 0,2 2 0,2 2 0,3 3 0,6 1 0,3 - - - - -  ... 9 0,3
1986 2 0,3 9 1,0 3 0,4 1 0,2 1 0,3 - - - - -  ... 16 0,5
1987 5 0,8 32 3,4 19 2,5 6 1,2 1 0,3 1 0,4 - - -  ... 64 1,8
1988 4 0,7 46 4,9 46 5,9 20 3,8 5 1,4 5 2,0 2 1,2 -  ... 128 3,5
1989 12 2,0 81 8,6 69 8,6 20 3,7 11 3,0 3 1,2 2 1,2 -  ... 198 5,4
1990 18 2,9 156 16,4 98 11,9 43 7,8 11 3,0 4 1,5 1 0,6 -  ... 331 8,8
1991 16 2,6 215 22,6 137 16,3 66 11,7 25 6,6 8 3,0 1 0,5 1  ... 469 12,3
1992 26 4,1 278 29,3 230 27,2 95 16,4 33 8,7 11 4,0 - - 1  ... 674 17,5
1993 14 2,2 333 34,4 280 32,6 107 18,6 44 11,5 13 4,7 2 1,1 3  ... 796 20,5
1994 23 3,6 289 29,4 311 35,6 132 22,6 38 9,8 13 4,6 3 1,6 -  ... 809 20,5
1995 18 2,7 351 35,1 355 40,1 160 27,1 60 15,2 29 10,2 2 1,0 6  ... 981 24,5
1996 16 2,4 395 41,8 468 54,2 201 31,2 63 15,8 22 7,8 1 0,5 -  ... 1.166 28,9
1997 23 3,4 471 49,6 553 63,7 229 35,3 76 19,0 28 9,8 1 0,5 -  ... 1.381 34,1
1998 24 3,5 508 53,2 602 69,1 284 43,6 90 22,3 29 10,1 6 2,8 -  ... 1.543 38,0
1999 29 4,2 427 44,6 580 66,3 231 35,3 77 19,0 34 11,8 5 2,3 -  ... 1.383 33,9
2000 21 3,1 333 32,8 470 52,9 234 32,3 86 18,4 24 7,8 2 0,7 -  ... 1.170 26,8
2001 27 3,9 340 33,3 478 53,5 249 34,1 87 18,5 20 6,5 6 2,2 -  ... 1.207 27,5
2002 21 3,0 339 32,8 488 54,1 266 36,1 76 16,0 26 8,3 7 2,6 -  ... 1.223 27,6
2003 17 2,4 299 28,8 424 46,7 256 34,5 88 18,4 26 8,3 4 1,4 -  ... 1.114 25,0
2004 18 2,5 208 19,9 363 39,7 218 29,2 88 18,3 19 6,0 3 1,1 -  ... 917 20,4
2005 23 3,2 235 22,1 399 42,9 270 35,6 101 20,7 22 6,8 8 2,8 -  ... 1.058 23,2
2006 18 2,5 178 16,6 369 39,4 290 37,9 92 18,7 42 12,9 3 1,1 -  ... 992 21,5
2007 14 2,3 174 16,3 314 32,9 218 27,0 105 17,2 30 8,1 6 1,8 -  ... 861 18,1
2008 13 2,2 168 16,2 313 32,7 216 27,0 93 15,0 29 7,7 7 2,0 -  ... 839 17,8
2009 9 1,5 134 13,1 271 27,8 213 26,5 111 17,5 30 7,7 7 2,0 -  ... 775 16,3
2010 18 3,0 128 12,1 233 23,4 182 22,0 110 16,4 22 5,3 6 1,6 -  ... 699 14,1
2011 11 1,8 98 9,2 172 17,2 188 22,6 86 12,8 35 8,4 3 0,8 -  ... 593 11,9

2012*** 4 0,7 31  ... 63  ... 60  ... 34  ... 6  ... 1  ... -  ... 199  ...
TOTAL 446 6.260 8.110 4.458 1.694 531 89 11 21.599

Ignorada / Em
branco TotalAno de

diagnóstico

Faixa Etária (em anos)

13 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 ou mais
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5.1.3 Análise dos Casos de Aids segundo Raça/Cor

Somente foi possível se avaliar a distribuição dos casos de Aids conforme o

atributo raça/cor a partir do ano de 2003, dado que, antes desse ano, a proporção de

casos com essa informação ignorada ultrapassava 45,0% em ambos os sexos

(figura 21). Apenas a partir de então, a variável raça/cor apresentou melhora gradual

em seu preenchimento e em sua qualidade, levando a uma redução importante do

percentual de casos com este item ignorado.

A proporção de homens acima de 13 anos de idade com raça/cor ignorada ou

em branco em 2003 era de 16,3%, caindo gradativamente, até chegar a 3,9% em

2012. Nas mulheres, a proporção de raça/cor ignorada no mesmo período reduziu

de 13,0% para 3,5% (tabela 5, figura 21).

No período analisado (janeiro de 2003 a junho de 2012), observa-se o

predomínio proporcional da raça/cor branca nos casos de Aids em ambos os sexos.

Nos homens, a proporção de brancos variou de 51,1% a 58,3%, e nas mulheres, de

41,0% a 56,7%, com tendência de declínio em ambos os sexos entre 2003 e 2012

(tabela 5).

Nota-se a tendência de aumento proporcional da raça/cor parda em ambos os

sexos entre 2003 e 2012 (de 17,9% para 34,6% nos homens, e de 19,5% para

33,7% entre as mulheres). Já naqueles indivíduos com Aids que se declararam de

raça/cor preta no mesmo período, observa-se discreto aumento proporcional de

casos somente no sexo feminino (de 10,0% para 13,1%), enquanto que nos homens

a proporção de pretos variou minimamente, com mínima de 9,0% e máxima de

11,5%, com ligeira tendência de queda (tabela 5).

A tabela 6 resume as taxas de incidência de Aids segundo raça/cor e sexo na

população acima de 15 anos de idade. As maiores taxas de incidência em todos os

anos ocorrem nas pessoas que se declaram de raça/cor preta, em ambos os sexos.

Verifica-se, entre 2003 e 2011, uma clara tendência de queda na taxa de incidência

da Aids entre as pessoas que se declararam de raça/cor branca ou preta, mais

acentuada nas mulheres brancas. No sexo masculino, a TI de Aids nos homens de

raça/cor parda apresentou ligeira ascensão, o que não se verificou na TI entre as

mulheres da mesma raça/cor, que se manteve constante no período. Devido à

instabilidade dos pequenos números do numerador, não foi possível se chegar a

conclusões quanto às tendências da Aids nas raças amarela e indígena (tabela 6).



130

Figura 21 - Proporção de casos notificados de Aids com 13 anos de idade ou mais
com a variável raça/cor ignorada ou em branco, segundo sexo e ano de diagnóstico.
Município de São Paulo, 1980 a 2012*.

Fonte: Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP.
Nota: *Dados preliminares até 30/06/2012.

Tabela 5 - Casos notificados de Aids (N e %) com 13 anos de idade ou mais,
segundo raça/cor, sexo e ano de diagnóstico. Município de São Paulo, 2003 a
2012*.

Fonte: Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP.
Nota: *Dados preliminares até 30/06/2012.

N % N % N % N % N % N % N %
2003 1.219 54,6 234 10,5 400 17,9 14 0,6 1 0,0 364 16,3 2.232 100,0
2004 1.056 57,2 208 11,3 364 19,7 17 0,9 1 0,1 200 10,8 1.846 100,0
2005 1.044 56,5 195 10,6 421 22,8 15 0,8 2 0,1 170 9,2 1.847 100,0
2006 1.078 58,3 207 11,2 393 21,3 12 0,6 5 0,3 154 8,3 1.849 100,0
2007 1.014 57,7 193 11,0 416 23,7 16 0,9 4 0,2 114 6,5 1.757 100,0
2008 988 56,9 199 11,5 437 25,2 13 0,7 - - 99 5,7 1.736 100,0
2009 1.024 56,9 191 10,6 494 27,4 10 0,6 4 0,2 77 4,3 1.800 100,0
2010 901 54,1 188 11,3 482 29,0 14 0,8 2 0,1 77 4,6 1.664 100,0
2011 797 53,6 142 9,5 466 31,3 20 1,3 3 0,2 59 4,0 1.487 100,0
2012* 290 51,1 51 9,0 196 34,6 5 0,9 3 0,5 22 3,9 567 100,0

9.411 56,1 1.808 10,8 4.069 24,2 136 0,8 25 0,1 1.336 8,0 16.785 100,0
2003 632 56,7 111 10,0 217 19,5 9 0,8 - - 145 13,0 1.114 100,0
2004 510 55,6 116 12,6 203 22,1 2 0,2 - - 86 9,4 917 100,0
2005 539 50,9 148 14,0 282 26,7 7 0,7 3 0,3 79 7,5 1.058 100,0
2006 544 54,8 104 10,5 265 26,7 4 0,4 1 0,1 74 7,5 992 100,0
2007 411 47,7 116 13,5 270 31,4 4 0,5 2 0,2 58 6,7 861 100,0
2008 419 49,9 117 13,9 257 30,6 4 0,5 - - 42 5,0 839 100,0
2009 390 50,3 96 12,4 262 33,8 5 0,6 1 0,1 21 2,7 775 100,0
2010 313 44,8 103 14,7 236 33,8 12 1,7 1 0,1 34 4,9 699 100,0
2011 243 41,0 86 14,5 233 39,3 10 1,7 1 0,2 20 3,4 593 100,0
2012* 95 47,7 26 13,1 67 33,7 4 2,0 - - 7 3,5 199 100,0

4.096 50,9 1.023 12,7 2.292 28,5 61 0,8 9 0,1 566 7,0 8.047 100,0
13.507 54,4 2.831 11,4 6.361 25,6 197 0,8 34 0,1 1.902 7,7 24.832 100,0TOTAL

Sexo Ano de
diagnóstico
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Tabela 6 - Taxas de Incidência* (TI) de Aids em indivíduos com 15 anos de idade ou
mais, segundo raça/cor e sexo. Município de São Paulo, 2010.

Fonte: Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População: DATASUS/IBGE.
Notas: *Taxa de incidência por 100.000 habitantes/ano.

**Dados preliminares até 30/06/2012.
***Não foram  calculadas  as  taxas  de  incidência  para  o  ano de 2012, visto que os dados
foram analisados até 30/06/2012.

5.1.4 Análise dos Casos de Aids segundo Escolaridade

No que concerne à escolaridade, é importante mencionar que na versão mais

antiga do Sistema de Notificação (SINAN-Windows), que vigorou até o ano de 2006,

essa variável era classificada em sete categorias, das quais cinco se baseavam na

quantidade de anos de estudo concluídos, além da categoria “não se aplica” para os

indivíduos com menos de sete anos de idade, e outra de “ignorado”.

Já na versão atual do sistema (SINAN-Net), vigente desde 2007, essa

variável passou a ser composta de 11 categorias, sendo oito delas baseadas nas

séries cursadas (variando da 1ª. a 4ª. série incompleta do ensino fundamental até a

educação superior completa), além de uma categoria de “analfabetos”, uma de

“ignorado” e outra de “não se aplica” para os menores de sete anos.

N TI N TI N TI N TI N TI N TI N TI
2003 1.218 54,0 233 85,7 399 35,5 14 15,3 1 22,2 364 ... 2.229 59,5
2004 1.053 46,3 208 76,0 364 32,2 17 18,4 1 22,1 200 ... 1.843 48,8
2005 1.043 45,2 195 70,1 421 36,6 15 16,0 2 43,5 170 ... 1.846 48,1
2006 1.077 46,3 207 73,8 393 33,9 12 12,7 5 107,8 154 ... 1.848 47,8
2007 1.012 42,6 193 67,4 415 35,1 16 16,6 4 84,5 114 ... 1.754 44,4
2008 986 41,8 199 70,1 436 37,2 13 13,6 - - 98 ... 1.732 44,2
2009 1.023 43,1 191 66,8 494 41,8 10 10,4 4 84,6 77 ... 1.799 45,6
2010 901 36,1 187 62,2 482 38,8 14 13,8 2 40,2 76 ... 1.662 40,1
2011 797 31,8 142 47,0 466 37,3 20 19,6 3 60,0 59 ... 1.487 35,7
2012* 290 ... 51 ... 196 ... 5 ... 3 ... 22 ... 567 ...

Subtotal 9.400 ... 1.806 ... 4.066 ... 136 ... 25 1.334 ... 16.767 ...
2003 631 23,6 111 39,5 216 17,8 9 8,6 - - 144 ... 1.111 26,0
2004 507 18,8 116 41,0 202 16,6 2 1,9 - - 86 ... 913 21,2
2005 538 19,7 148 51,5 279 22,5 7 6,5 3 59,4 79 ... 1.054 24,1
2006 542 19,6 103 35,6 264 21,1 4 3,7 1 19,7 74 ... 988 22,4
2007 409 14,3 116 38,5 270 20,8 4 3,6 2 37,8 57 ... 858 18,7
2008 419 14,7 117 39,1 257 19,9 4 3,6 - - 41 ... 838 18,4
2009 390 13,6 96 31,8 262 20,1 5 4,4 1 18,8 21 ... 775 16,8
2010 310 10,4 103 32,9 235 17,4 12 10,3 1 18,2 34 ... 695 14,6
2011 242 8,1 86 27,3 233 17,1 10 8,5 1 18,1 20 ... 592 12,3
2012* 95 ... 26 ... 67 ... 4 ... - ... 7 ... 199 ...

Subtotal 4.083 ... 1.022 ... 2.285 ... 61 ... 9 ... 563 ... 8.023 ...
TOTAL 13.483 ... 2.828 ... 6.351 ... 197 ... 34 ... 1.897 ... 24.790 ...

Raça/Cor
Total
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Em branco

Branca Preta Parda AmarelaAno de
Diagnóstico

Sexo
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No presente trabalho, optamos por avaliar a escolaridade em anos de estudo,

e a compatibilização desse campo entre os casos notificados nas diferentes versões

do SINAN foi feita por meio de um dicionário de correspondência utilizado

rotineiramente pela vigilância epidemiológica.

Destaca-se, ainda, que a escolaridade foi avaliada em indivíduos com 19

anos ou mais de idade, seguindo o mesmo padrão das publicações dos boletins da

vigilância epidemiológica do município de São Paulo175-178, de modo a se eliminar a

influência da idade sobre os anos esperados de estudo.

Entre as mulheres com Aids acima de 18 anos de idade, observou-se um

aumento gradual, no decorrer dos anos, da categoria de 8 a 11 anos de estudo,

sobretudo entre 2000 e 2012 (17,3% e 42,1%, respectivamente). Houve um aumento

discreto na categoria de 12 anos ou mais de estudo, se consideradas a segunda e a

terceira décadas da epidemia (de 4,5% para 5,9%). A proporção de mulheres sem

estudo manteve-se estável, em torno de 3,2%, nas três décadas (tabela 7).

Nos homens, ocorreu também um aumento proporcional de casos de Aids na

categoria de 8 a 11 anos de estudo, sobretudo a partir da terceira década, passando

de 18,3% em 2000, para 47,2% em 2012. Destaca-se, ainda, o incremento

significativo da proporção de casos com 12 anos ou mais de estudo que, de 11,2%

em 2000, aumentou para 19,6% em 2012. Na primeira década da epidemia, a

proporção de casos de homens com maior escolaridade (12 anos ou mais de

estudo) foi mais expressiva (17,3%), quando comparada às proporções das décadas

seguintes (11,7% e 13,4%, respectivamente); contudo, a partir da quarta década, a

proporção de casos de Aids nessa categoria tem aumentado (média de 19,1%).

Relativamente aos homens sem nenhum ano de estudo, as proporções foram de

1,1%, 1,7% e 1,6%, sem diferenças significativas entre as três décadas (tabela 8).

Considerando-se todo o período analisado, as mulheres apresentaram menor

escolaridade do que os homens, visto que 27,0% declararam ter mais de 7 anos de

estudo, contrastando com 35,3% dos homens. A proporção de mulheres com menos

de 4 anos ou nenhum estudo (19,7%) foi 67% maior do que aquela observada nos

homens (11,8%). Verifica-se uma melhora gradual no preenchimento da variável

escolaridade em ambos os sexos, com redução de casos com essa informação

ignorada ou em branco ao longo dos anos (tabelas 7 e 8).
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Tabela 7 - Casos notificados de Aids (N e %) em mulheres com 19 anos de idade ou
mais, segundo escolaridade (anos de estudo) e ano de diagnóstico. Município de
São Paulo, 1983 a 2012*.

Fonte: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP.
Nota: *Dados preliminares até 30/06/2012.

N % N % N % N % N % N % N %
1983 - - - - 1 100,0 - - - - - - 1 100,0
1984 - - - - 2 100,0 - - - - - - 2 100,0
1985 - - - - 4 50,0 2 25,0 - - 2 25,0 8 100,0
1986 - - - - 2 12,5 1 6,3 2 12,5 11 68,8 16 100,0
1987 1 1,7 4 6,7 12 20,0 5 8,3 4 6,7 34 56,7 60 100,0
1988 2 1,6 13 10,5 37 29,8 14 11,3 6 4,8 52 41,9 124 100,0
1989 9 4,7 24 12,6 67 35,1 16 8,4 14 7,3 61 31,9 191 100,0

1983 - 1989 12 3,0 41 10,2 125 31,1 38 9,5 26 6,5 160 39,8 402 100,0
1990 4 1,3 37 11,6 123 38,6 28 8,8 18 5,6 109 34,2 319 100,0
1991 11 2,4 49 10,7 175 38,4 43 9,4 17 3,7 161 35,3 456 100,0
1992 18 2,7 86 13,0 256 38,7 68 10,3 42 6,4 191 28,9 661 100,0
1993 32 4,1 114 14,4 322 40,8 91 11,5 39 4,9 191 24,2 789 100,0
1994 35 4,4 110 13,9 320 40,4 71 9,0 37 4,7 219 27,7 792 100,0
1995 39 4,0 154 15,9 363 37,4 125 12,9 43 4,4 246 25,4 970 100,0
1996 40 3,4 170 14,6 408 35,1 140 12,1 42 3,6 361 31,1 1.161 100,0
1997 43 3,1 334 24,4 463 33,8 201 14,7 48 3,5 282 20,6 1.371 100,0
1998 50 3,3 448 29,4 445 29,2 241 15,8 75 4,9 265 17,4 1.524 100,0
1999 48 3,5 433 31,7 373 27,3 208 15,2 58 4,2 248 18,1 1.368 100,0

1990 - 1999 320 3,4 1.935 20,6 3.248 34,5 1.216 12,9 419 4,5 2.273 24,2 9.411 100,0
2000 42 3,6 315 27,2 321 27,7 200 17,3 59 5,1 220 19,0 1.157 100,0
2001 42 3,5 283 23,8 342 28,8 200 16,8 59 5,0 262 22,1 1.188 100,0
2002 46 3,8 201 16,7 372 30,8 251 20,8 59 4,9 278 23,0 1.207 100,0
2003 38 3,5 153 13,9 339 30,8 271 24,6 67 6,1 233 21,2 1.101 100,0
2004 27 3,0 106 11,7 298 32,9 265 29,3 44 4,9 165 18,2 905 100,0
2005 37 3,6 92 8,8 319 30,6 331 31,8 86 8,3 177 17,0 1.042 100,0
2006 32 3,3 104 10,6 285 29,1 338 34,5 49 5,0 171 17,5 979 100,0
2007 9 1,1 55 6,5 255 30,0 308 36,3 51 6,0 171 20,1 849 100,0
2008 22 2,7 67 8,1 245 29,6 312 37,7 58 7,0 123 14,9 827 100,0
2009 14 1,8 62 8,1 210 27,3 304 39,6 56 7,3 122 15,9 768 100,0

2000 - 2009 309 3,1 1.438 14,3 2.986 29,8 2.780 27,7 588 5,9 1.922 19,2 10.023 100,0
2010 13 1,9 48 7,0 211 30,8 276 40,2 42 6,1 96 14,0 686 100,0
2011 12 2,1 50 8,6 179 30,7 220 37,7 34 5,8 89 15,2 584 100,0
2012 4 2,0 15 7,6 59 29,9 83 42,1 14 7,1 22 11,2 197 100,0
Total 670 3,1 3.527 16,6 6.808 32,0 4.613 21,7 1.123 5,3 4.562 21,4 21.303 100,0

1 a 3 4 a 7 8 a 11 12 e mais Ignorado /
Em branco

TotalAno de
diagnóstico

Escolaridade (anos de estudo)

Nenhum
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Tabela 8 - Casos notificados de Aids (N e %) em homens com 19 anos de idade ou
mais, segundo escolaridade (anos de estudo) e ano de diagnóstico. Município de
São Paulo, 1980 a 2012*.

Fonte: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP.
Nota: *Dados preliminares até 30/06/2012.

5.1.5 Análise dos Casos de Aids segundo Categoria de Exposição

Explorando-se a variável categoria de exposição nas mulheres, desde o início

da epidemia predominou a categoria heterossexual, com uma tendência

proporcional crescente (44,4%, 63,8% e 75,0%, na primeira, segunda e terceira

décadas, respectivamente), em detrimento das demais categorias, sobretudo a de

N % N % N % N % N % N % N %
1980 - - - - - - 1 100,0 - - - - 1 100,0
1981 - - - - - - - - - - - - - -
1982 - - - - - - - - - - 3 100,0 3 100,0
1983 - - 2 8,7 2 8,7 2 8,7 5 21,7 12 52,2 23 100,0
1984 - - 2 3,1 12 18,5 8 12,3 13 20,0 30 46,2 65 100,0
1985 2 0,8 3 1,2 26 10,5 16 6,5 45 18,2 155 62,8 247 100,0
1986 1 0,3 14 3,7 38 10,1 32 8,5 66 17,5 227 60,1 378 100,0
1987 8 1,0 15 1,9 145 18,8 78 10,1 130 16,8 396 51,3 772 100,0
1988 12 1,0 53 4,3 314 25,5 157 12,8 238 19,3 457 37,1 1.231 100,0
1989 23 1,5 89 5,6 504 31,9 206 13,0 245 15,5 513 32,5 1.580 100,0

1980 - 1989 46 1,1 178 4,1 1.041 24,2 500 11,6 742 17,3 1.793 41,7 4.300 100,0
1990 25 1,1 123 5,4 762 33,5 297 13,1 366 16,1 702 30,9 2.275 100,0
1991 20 0,8 158 6,0 901 34,4 368 14,0 382 14,6 792 30,2 2.621 100,0
1992 49 1,6 190 6,3 1.228 40,6 459 15,2 406 13,4 690 22,8 3.022 100,0
1993 58 2,0 187 6,3 1.154 39,2 490 16,6 362 12,3 694 23,6 2.945 100,0
1994 53 1,8 227 7,5 1.093 36,2 519 17,2 361 12,0 767 25,4 3.020 100,0
1995 59 2,0 261 8,8 1.062 35,9 461 15,6 297 10,0 822 27,8 2.962 100,0
1996 51 1,6 301 9,6 975 31,3 477 15,3 311 10,0 1.005 32,2 3.120 100,0
1997 71 2,3 455 14,9 976 31,9 553 18,1 280 9,2 722 23,6 3.057 100,0
1998 52 1,7 697 22,1 850 27,0 564 17,9 349 11,1 637 20,2 3.149 100,0
1999 45 1,6 725 26,2 638 23,1 475 17,2 276 10,0 605 21,9 2.764 100,0

1990 - 1999 483 1,7 3.324 11,5 9.639 33,3 4.663 16,1 3.390 11,7 7.436 25,7 28.935 100,0
2000 51 2,1 535 22,2 602 25,0 440 18,3 269 11,2 513 21,3 2.410 100,0
2001 45 1,9 439 18,9 589 25,3 520 22,3 225 9,7 510 21,9 2.328 100,0
2002 53 2,4 288 12,9 590 26,4 507 22,7 251 11,2 544 24,4 2.233 100,0
2003 37 1,7 207 9,3 565 25,5 597 27,0 279 12,6 529 23,9 2.214 100,0
2004 31 1,7 170 9,3 439 24,0 556 30,4 244 13,3 389 21,3 1.829 100,0
2005 28 1,5 145 7,9 489 26,6 519 28,2 265 14,4 393 21,4 1.839 100,0
2006 37 2,0 123 6,7 425 23,1 594 32,3 268 14,6 392 21,3 1.839 100,0
2007 15 0,9 86 4,9 378 21,7 658 37,8 272 15,6 333 19,1 1.742 100,0
2008 8 0,5 80 4,6 344 20,0 678 39,4 303 17,6 308 17,9 1.721 100,0
2009 11 0,6 76 4,2 327 18,3 774 43,3 305 17,0 296 16,5 1.789 100,0

2000 - 2009 316 1,6 2.149 10,8 4.748 23,8 5.843 29,3 2.681 13,4 4.207 21,1 19.944 100,0
2010 22 1,3 71 4,3 311 18,8 674 40,8 334 20,2 240 14,5 1.652 100,0
2011 12 0,8 83 5,6 274 18,6 647 43,9 257 17,4 200 13,6 1.473 100,0
2012 7 1,2 23 4,1 88 15,7 265 47,2 110 19,6 68 12,1 561 100,0
Total 886 1,6 5.828 10,2 16.101 28,3 12.592 22,1 7.514 13,2 13.944 24,5 56.865 100,0

Ano de
diagnóstico

Escolaridade (anos de estudo)

Nenhum 1 a 3 4 a 7 8 a 11 12 e mais Ignorado /
Em branco

Total
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UDI, que passou de 42,0% na primeira década para 16,2% na segunda e 4,4% na

terceira (tabela 9).

A categoria de exposição por transfusão sanguínea vem perdendo a

importância nas mulheres desde o final da primeira década. Nesse período, esta foi

a categoria de exposição presente em 3,6% dos casos de Aids em mulheres, e nas

décadas seguintes, em 1,1% e 0,1% dos casos, respectivamente (tabela 9).

A transmissão vertical sempre foi uma categoria com baixa representação,

totalizando 37 casos nas mulheres em todo o período avaliado. O primeiro caso

ocorreu em 1987, e o segundo, em 1998. A proporção de casos com categoria de

exposição ignorada ou não preenchida foi bem variável entre os anos, sendo de

9,8% na primeira década; 18,9% na segunda e 20,2% na terceira, indicando uma

alta quantidade de casos com exposição ignorada. Mais recentemente, a partir da

quarta década, a proporção de ignorados vem se mantendo entre 13,4% e 17,4%

(tabela 9).

Nos homens, na primeira década, observa-se o predomínio das categorias

homo e bissexual, que juntas responderam por 58,6% das exposições. Na segunda

década, elas caíram para 32,9% dos casos, e na terceira, permaneceram em 34,1%.

Já a categoria heterossexual tem aumentado de forma proporcional, sendo 8,3% na

primeira década, 18,5% na segunda, e 31,2% na terceira década. Entre 2000 e

2012, nota-se um importante aumento da proporção de casos de Aids entre os

homossexuais (passando de 19,3% para 34,4%), e estabilização entre os

heterossexuais em torno de 30% no mesmo período (tabela 10).

A categoria de UDI, que representou 22,6% dos casos do sexo masculino na

primeira década e 25,6% na segunda, caiu na terceira década para 9,5% das

exposições. A hemofilia respondeu pela exposição de 155 casos (0,3%) de homens

em todo o período avaliado, apresentando tendência de redução com o passar das

décadas (de 0,9% para 0,3% e depois 0,1%). A categoria de transfusão sanguínea

sempre se manteve abaixo de 1,0%, e os casos de transmissão vertical, que

surgiram somente a partir do ano de 1997, totalizaram 45 (0,1%) em todo o período

(tabela 10).
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Tabela 9 - Casos notificados de Aids (N e %) em mulheres com 13 anos de idade ou
mais, segundo categoria de exposição hierarquizada e ano de diagnóstico. Município
de São Paulo, 1983 a 2012*.

Fonte: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP.
Notas: *Dados preliminares até 30/06/2012.

**Uso de drogas injetáveis.
***Os casos com categoria de exposição "transfusão" são investigados de acordo com o
algoritmo do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde.

N % N % N % N % N % N %
1983 1 50,0 1 50,0 - - - - - - 2 100,0
1984 1 50,0 - - - - - - 1 50,0 2 100,0
1985 6 66,7 - - 1 11,1 - - 2 22,2 9 100,0
1986 8 50,0 6 37,5 1 6,3 - - 1 6,3 16 100,0
1987 25 39,1 28 43,8 4 6,3 1 1,6 6 9,4 64 100,0
1988 56 43,8 50 39,1 4 3,1 - - 18 14,1 128 100,0
1989 89 44,9 91 46,0 5 2,5 - - 13 6,6 198 100,0

1983 - 1989 186 44,4 176 42,0 15 3,6 1 0,2 41 9,8 419 100,0
1990 143 43,2 142 42,9 10 3,0 - - 36 10,9 331 100,0
1991 219 46,7 160 34,1 16 3,4 - - 74 15,8 469 100,0
1992 373 55,3 221 32,8 16 2,4 - - 64 9,5 674 100,0
1993 456 57,3 182 22,9 19 2,4 - - 139 17,5 796 100,0
1994 476 58,8 160 19,8 9 1,1 - - 164 20,3 809 100,0
1995 639 65,1 121 12,3 15 1,5 - - 206 21,0 981 100,0
1996 758 65,0 164 14,1 12 1,0 - - 232 19,9 1166 100,0
1997 992 71,8 147 10,6 5 0,4 - - 237 17,2 1381 100,0
1998 1043 67,6 138 8,9 2 0,1 1 0,1 359 23,3 1543 100,0
1999 981 70,9 107 7,7 1 0,1 - - 294 21,3 1383 100,0

1990 - 1999 6.080 63,8 1.542 16,2 105 1,1 1 0,0 1.805 18,9 9.533 100,0
2000 829 70,9 81 6,9 - - - - 260 22,2 1.170 100,0
2001 830 68,8 81 6,7 1 0,1 4 0,3 291 24,1 1.207 100,0
2002 871 71,2 52 4,3 - - 1 0,1 299 24,4 1.223 100,0
2003 810 72,7 65 5,8 - - 4 0,4 235 21,1 1.114 100,0
2004 704 76,8 29 3,2 2 0,2 1 0,1 181 19,7 917 100,0
2005 822 77,7 38 3,6 3 0,3 2 0,2 193 18,2 1.058 100,0
2006 762 76,8 36 3,6 4 0,4 4 0,4 186 18,8 992 100,0
2007 665 77,2 20 2,3 1 0,1 4 0,5 171 19,9 861 100,0
2008 689 82,1 29 3,5 1 0,1 4 0,5 116 13,8 839 100,0
2009 640 82,6 17 2,2 1 0,1 1 0,1 116 15,0 775 100,0

2000 - 2009 7.622 75,0 448 4,4 13 0,1 25 0,2 2.048 20,2 10.156 100,0
2010 573 82,0 27 3,9 - - 5 0,7 94 13,4 699 100,0
2011 463 78,1 24 4,0 - - 3 0,5 103 17,4 593 100,0
2012 160 80,4 7 3,5 - - 2 1,0 30 15,1 199 100,0
Total 15.084 69,8 2.224 10,3 133 0,6 37 0,2 4.121 19,1 21.599 100,0

Transmissão
Vertical

 Ignorada /
Em branco

Ano de
diagnóstico

Categoria de Exposição Hierarquizada
Total

Heterossexual UDI** Transfusão***
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Tabela 10 - Casos notificados de Aids (N e %) em homens com 13 anos de idade ou mais, segundo categoria de exposição
hierarquizada e ano de diagnóstico. Município de São Paulo, 1983 a 2012*.

Fonte: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP.
Notas: *Dados preliminares até 30/06/2012. **Uso de drogas injetáveis. ***Os casos com categoria de exposição "transfusão" são investigados de acordo

com o algoritmo do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde.

N % N % N % N % N % N % N % N % N %
1980 - - 1 100,0 - - - - - 0,0 - - - - - - 1 100,0
1981 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1982 2 66,7 - - - - 1 33,3 - 0,0 - - - - - - 3 100,0
1983 11 47,8 7 30,4 1 4,3 2 8,7 - 0,0 - - - - 2 8,7 23 100,0
1984 39 57,4 16 23,5 2 2,9 6 8,8 - 0,0 - - - - 5 7,4 68 100,0
1985 136 52,9 58 22,6 10 3,9 22 8,6 6 2,3 2 0,8 - - 23 8,9 257 100,0
1986 218 55,9 68 17,4 25 6,4 52 13,3 3 0,8 3 0,8 - - 21 5,4 390 100,0
1987 394 49,9 116 14,7 58 7,4 142 18,0 5 0,6 6 0,8 - - 68 8,6 789 100,0
1988 548 43,4 182 14,4 97 7,7 290 23,0 13 1,0 9 0,7 - - 124 9,8 1263 100,0
1989 589 36,3 201 12,4 173 10,7 481 29,7 14 0,9 10 0,6 - - 153 9,4 1621 100,0

1980 - 1989 1.937 43,9 649 14,7 366 8,3 996 22,6 41 0,9 30 0,7 - - 396 9,0 4.415 100,0
1990 738 31,8 232 10,0 234 10,1 813 35,0 16 0,7 19 0,8 - - 269 11,6 2.321 100,0
1991 779 29,1 281 10,5 327 12,2 961 35,9 13 0,5 19 0,7 - - 294 11,0 2.674 100,0
1992 836 27,4 298 9,8 473 15,5 995 32,6 11 0,4 24 0,8 - - 419 13,7 3.056 100,0
1993 730 24,5 235 7,9 533 17,9 873 29,3 8 0,3 21 0,7 - - 576 19,4 2.976 100,0
1994 669 22,0 247 8,1 529 17,4 774 25,4 16 0,5 18 0,6 - - 790 26,0 3.043 100,0
1995 594 19,9 213 7,1 528 17,7 759 25,4 9 0,3 27 0,9 - - 855 28,6 2.985 100,0
1996 701 22,3 194 6,2 622 19,8 685 21,8 7 0,2 15 0,5 - - 917 29,2 3.141 100,0
1997 720 23,4 288 9,4 718 23,4 628 20,4 10 0,3 2 0,1 1 0,0 705 22,9 3.072 100,0
1998 690 21,8 328 10,3 717 22,6 543 17,1 4 0,1 1 0,0 1 0,0 887 28,0 3.171 100,0
1999 561 20,2 284 10,2 731 26,3 437 15,7 - - - - 2 0,1 768 27,6 2.783 100,0

1990 - 1999 7.018 24,0 2.600 8,9 5.412 18,5 7.468 25,6 94 0,3 146 0,5 4 0,0 6.480 22,2 29.222 100,0
2000 469 19,3 230 9,5 708 29,2 363 15,0 1 0,0 - - - - 653 26,9 2.424 100,0
2001 479 20,4 228 9,7 639 27,2 277 11,8 3 0,1 1 0,0 4 0,2 716 30,5 2.347 100,0
2002 511 22,7 219 9,7 678 30,2 220 9,8 3 0,1 1 0,0 4 0,2 611 27,2 2.247 100,0
2003 491 22,0 227 10,2 697 31,2 244 10,9 3 0,1 1 0,0 3 0,1 566 25,4 2.232 100,0
2004 450 24,4 194 10,5 563 30,5 168 9,1 1 0,1 3 0,2 6 0,3 461 25,0 1.846 100,0
2005 403 21,8 181 9,8 666 36,1 152 8,2 3 0,2 4 0,2 2 0,1 436 23,6 1.847 100,0
2006 487 26,3 193 10,4 548 29,6 160 8,7 2 0,1 2 0,1 4 0,2 453 24,5 1.849 100,0
2007 471 26,8 167 9,5 579 33,0 123 7,0 3 0,2 1 0,1 2 0,1 411 23,4 1.757 100,0
2008 538 31,0 147 8,5 603 34,7 108 6,2 1 0,1 - - 3 0,2 336 19,4 1.736 100,0
2009 599 33,3 167 9,3 585 32,5 94 5,2 - - 1 0,1 4 0,2 350 19,4 1.800 100,0

2000 - 2009 4.898 24,4 1.953 9,7 6.266 31,2 1.909 9,5 20 0,1 14 0,1 32 0,2 4.993 24,9 20.085 100,0
2010 591 35,5 129 7,8 563 33,8 89 5,3 - - - - 5 0,3 287 17,2 1.664 100,0
2011 564 37,9 118 7,9 446 30,0 88 5,9 - - - - 3 0,2 268 18,0 1.487 100,0
2012 195 34,4 54 9,5 186 32,8 22 3,9 - - - - 1 0,2 109 19,2 567 100,0
Total 15.203 26,5 5.503 9,6 13.239 23,0 10.572 18,4 155 0,3 190 0,3 45 0,1 12.533 21,8 57.440 100,0

TotalTransmissão
Vertical

Ignorada /
Em branco

Ano de
diagnóstico

Categoria de Exposição Hierarquizada

Homossexual Bissexual Heterossexual UDI** Hemofilia Transfusão***
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5.1.6 Análise da Mortalidade por Aids

De 1980 até junho de 2012, ocorreram 40.882 óbitos no município de São

Paulo (51,7% dos 79.039 casos notificados). Dentre os homens, 54,7% evoluíram

para óbito (31.428/57.440 casos), e nas mulheres, 43,8% (9.454/ 21.599 casos).

Nas figuras 22 e 23 apresentam-se os mapas (A, B e C), para os anos

censitários de 1991, 2000 e 2010, respectivamente, com as taxas de mortalidade

(TM) brutas por Aids e as taxas bayesianas empíricas locais (BEL) de mortalidade

no sexo masculino e, nas figuras 24 e 25, as mesmas taxas para o sexo feminino.

Em 1991, a TM bruta no sexo masculino permaneceu acima de 37,0/ 100.000

homens em grande parte do município; apenas as CRS sul e leste tiveram a maioria

das AP com taxas menores. A TM máxima nesse ano foi de 752,0/100.000. Em

2000, a mortalidade foi mais dispersa na cidade, ainda que ligeiramente concentrada

no centro e sudeste, e o valor da taxa máxima caiu para 211,0/100.000. Em 2010,

somente cinco AP (três na CRS centro, uma na oeste e outra na norte) apresentam

TM maiores do que 37,0/100.000 homens (figura 22). As taxas de mortalidade BEL

nos homens são mostradas na figura 23. Em 1991, apesar da suavização das taxas,

o mapa bayesiano foi bastante semelhante àquele das taxas brutas, com leve queda

no limite superior (724,0/100.000 homens). Em 2000, a homogeneização resultou

em uma maior concentração de taxas altas nas áreas centrais e em algumas AP das

CRS sudeste e norte mais próximas ao centro; e em 2010, somente duas AP

centrais mantiveram taxas superiores a 37,0 por 100.000 homens (figura 23).

Nas mulheres, a concentração de altas TM brutas, embora mais expressiva

na região central, sobretudo em 1991, sempre foi mais dispersa no município. Nos

anos de 1991 e 2000, AP com altas TM (acima de 20,0/100.000 mulheres) atingiram

todas as CRS do município; enquanto que em 2010, somente duas AP (uma no

centro e outra na CRS norte) apresentaram TM brutas acima desse valor, com

máxima de 23,0/100.000 (figura 24). Mesmo com as taxas suavizadas (figura 25),

nas mulheres, algumas AP mantiveram taxas iguais a zero nos três anos analisados.

O padrão de concentração na região central com expansão para sudeste e

norte foi observado em 1991, assim como no mapa das TM brutas. Em 2000, a

concentração se fez mais evidente no extremo norte da cidade. Já em 2010, a taxa

BEL máxima de mortalidade por Aids no sexo feminino foi de 13,0 por 100.000

mulheres, ou seja, menos da metade da taxa máxima do ano de 2000 (figura 25).
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Figura 22 - Mapas das taxas de mortalidade por Aids (por 100.000 habitantes/ano) em homens com 13 anos de idade ou mais,
segundo área de ponderação (AP) e coordenadoria regional de saúde (CRS): (A) ano de 1991; (B) ano de 2000; (C) ano de 2010.
Município de São Paulo, 1991, 2000 e 2010.

Fonte: Óbitos por Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População: DATASUS/IBGE; Áreas de Ponderação: Censo do IBGE - 2010. CRS:
CEInfo/SMS-SP.
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Figura 23 - Mapas das taxas de mortalidade por Aids (por 100.000 habitantes/ano) bayesianas empíricas locais em homens com
13 anos de idade ou mais, segundo área de ponderação (AP) e coordenadoria regional de saúde (CRS): (A) ano de 1991; (B) ano
de 2000; (C) ano de 2010. Município de São Paulo, 1991, 2000 e 2010.

Fonte: Óbitos por Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População: DATASUS/IBGE; Áreas de Ponderação: Censo do IBGE - 2010. CRS:
CEInfo/SMS-SP.
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Figura 24 - Mapas das taxas de mortalidade por Aids (por 100.000 habitantes/ano) em mulheres com 13 anos de idade ou mais,
segundo área de ponderação (AP) e coordenadoria regional de saúde (CRS): (A) ano de 1991; (B) ano de 2000; (C) ano de 2010.
Município de São Paulo, 1991, 2000 e 2010.

Fonte: Óbitos por Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População: DATASUS/IBGE; Áreas de Ponderação: Censo do IBGE - 2010. CRS:
CEInfo/SMS-SP.
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Figura 25 - Mapas das taxas de mortalidade por Aids (por 100.000 habitantes/ano) bayesianas empíricas locais em mulheres com
13 anos de idade ou mais, segundo área de ponderação (AP) e coordenadoria regional de saúde (CRS): (A) ano de 1991; (B) ano
de 2000; (C) ano de 2010. Município de São Paulo, 1991, 2000 e 2010.

Fonte: Óbitos por Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População: DATASUS/IBGE; Áreas de Ponderação: Censo do IBGE - 2010. CRS:
CEInfo/SMS-SP.
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5.1.7 Análises de Variáveis de Tempos: Diagnóstico versus Notificação

e Diagnóstico versus Óbito

Nessa etapa, foram avaliados os tempos entre o diagnóstico e a notificação

de casos de Aids, e entre o diagnóstico e o óbito para os casos com essa evolução.

As descrições sumárias desses respectivos tempos para ambos os sexos e segundo

as décadas de diagnóstico dos casos são exibidas nas tabelas 11, 12 e 13. Cabe

ressaltar que os dados referentes à quarta década da epidemia de Aids representam

apenas 2,5 anos nesse estudo (2010 a junho de 2012); portanto, apesar de exibidos

nas tabelas, não serão utilizados para fins de comparação.

 Nos homens, o tempo médio entre o diagnóstico e a notificação de Aids foi

semelhante nas três primeiras décadas da epidemia, variando entre 10,21 e 12,16

meses, apresentando maior variabilidade na primeira década (34,64 meses), quando

o número de casos foi menor. A mediana do tempo entre o diagnóstico e a

notificação de casos de Aids do sexo masculino foi maior na terceira década (2,17

meses), confrontada às décadas anteriores (0,33 e 0,89 meses). A pior situação de

tempo apresentada foi de 317,96 meses, o que corresponde a aproximadamente 26

anos (tabela 11).

 Nas mulheres, a média do tempo entre o diagnóstico e a notificação de Aids

foi maior na primeira década (23,03 meses), melhorando nas seguintes (14,52 e

10,46 meses). A variabilidade do tempo também foi maior entre 1980 e 1989 (50,57

meses), o que se justifica pelo menor número de casos de Aids do sexo feminino

notificados nesse período (419, no total). Os tempos medianos foram similares aos

dos homens (0,92; 1,54 e 2,30 meses, sequencialmente nas três décadas), e o

tempo máximo foi de  281,20 meses, aproximadamente 23 anos (tabela 11).

No total, ocorreram 31.428 óbitos (54,7%) dentre os 57.440 casos de Aids em

homens notificados. Em 112 óbitos não foi possível se analisar o tempo entre o

diagnóstico e o óbito, visto que a data do óbito estava incorreta (era anterior à data

do diagnóstico de Aids) ou não havia sido informada. Assim, avaliamos essa variável

para 31.316 óbitos (99,6%) (tabela 12). Os tempos médios variaram muito pouco

nas três primeiras décadas (de 15,31 a 17,62 meses), e a variabilidade também foi

semelhante. O tempo mediano variou de 1,15 a 3,68 meses, sendo maior no

primeiro período, e o tempo máximo (nesse caso, mais desejável) foi de 289,78
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meses, ou seja, 24 anos.  Destaca-se a queda da letalidade da Aids nos homens ao

longo das três décadas, passando de 85,71% na primeira para 31,99% na terceira

década (tabela 12).

Das 21.599 mulheres com Aids notificadas, 9.454 (43,8%) evoluíram para

óbito, e o tempo entre o diagnóstico e o óbito foi analisado em 9.413 (99,6%), com

41 perdas pelas mesmas razões. A média de tempo entre o diagnóstico e o óbito foi

maior na primeira década (26,98 meses), que apresentou também a maior

variabilidade (45,61 meses). Destaca-se, nas mulheres, a mediana de tempo entre o

diagnóstico e o óbito um pouco maior na primeira década (6,18 meses) em relação

às duas décadas seguintes (3,75 e 1,74 meses, respectivamente). O tempo máximo

entre o diagnóstico e o óbito nas mulheres foi de 255,24 meses, isto é, 21 anos. A

letalidade da Aids nas mulheres caiu de 84,96% para 28,89%, da primeira para a

terceira década (tabela 12).

Verificamos que cerca de 30% dos óbitos em ambos os sexos tiveram o

diagnóstico de Aids realizado na mesma data do óbito. Dessa forma, efetuamos

também uma análise do tempo entre o diagnóstico e o óbito por Aids excluindo estes

casos, cujos resultados são mostrados na tabela 13. As médias de tempo entre o

diagnóstico e o óbito nas três primeiras décadas aumentaram em comparação

àquelas do total de óbitos (tabela 12), mas a tendência de redução do tempo médio

ainda se verifica no sexo feminino (tabela 13). Quando se comparam as medianas

de tempo, observa-se, em ambos os sexos, um aumento desse parâmetro entre a

primeira e a segunda décadas, retomando a tendência de queda na terceira década

(tabela 13).

Em nenhum dos períodos analisados, e para nenhum dos sexos, o tempo

entre o diagnóstico e a notificação ou entre o diagnóstico e o óbito apresentou

distribuição normal, conforme demonstrado pelo teste de aderência à normalidade

de Kolmogorov-Smirnov para uma amostra, realizado no programa IBM SPSS

Statistics (vs.17.0.2, 2009). Dessa forma, a hipótese nula foi rejeitada (‘p’<0,001)

(tabelas 11, 12 e 13).
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Tabela 11 - Características de tempo entre o diagnóstico de Aids e a notificação da
doença (em meses) dos casos com 13 anos de idade ou mais notificados, segundo
sexo e década do diagnóstico. Município de São Paulo, 1980 a 2012*.

Fonte: Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP.
Notas: *Dados preliminares até 30/06/2012. **P = Percentil (25, 50 e 75).

Tabela 12 - Características de tempo entre o diagnóstico de Aids e o óbito pela
doença (em meses) e letalidade (%) dos casos com 13 anos de idade ou mais
notificados, segundo sexo e década do diagnóstico. Município de São Paulo, 1980 a
2012*.

Fonte: Óbitos por Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP.
Notas: *Dados preliminares até 30/06/2012. **P = Percentil (25, 50 e 75).

Média Desvio
Padrão Mínimo Máximo P25**  P50**

Mediana P75**

1980 - 1989 4.415 12,16 34,64 0,00 317,96 0,00 0,33 4,01 < 0,001
1990 - 1999 29.222 11,51 28,20 0,00 248,61 0,00 0,89 7,03 < 0,001
2000 - 2009 20.085 10,21 19,21 0,00 140,19 0,59 2,17 9,94 < 0,001
2010 - 2012 3.718 2,61 3,99 0,00 29,73 0,26 1,08 2,99 < 0,001
1980 - 2012* 57.440 10,53 25,13 0,00 317,96 0,10 1,28 7,29 < 0,001
1980 - 1989 419 23,03 50,57 0,00 281,20 0,00 0,92 12,12 < 0,001
1990 - 1999 9.533 14,52 31,72 0,00 251,79 0,03 1,54 10,55 < 0,001
2000 - 2009 10.156 10,46 19,70 0,00 141,27 0,69 2,30 9,53 < 0,001
2010 - 2012 1.491 2,53 3,86 0,00 28,75 0,26 1,05 2,96 < 0,001
1980 - 2012* 21.599 11,95 26,26 0,00 281,20 0,30 1,84 9,07 < 0,001

M
as

cu
lin

o
Fe

m
in

in
o

Tempo entre o Diagnóstico de Aids e a Notificação
da Doença (meses)

Valor de 'p'
(teste de

aderência à
normalidade)

Sexo Década do
Diagnóstico N

Média
Desvio
Padrão Mínimo Máximo P25**

 P50**
Mediana P75**

1980 - 1989 3.783 85,71 15,31 32,36 0,00 289,78 0,20 3,68 13,41 < 0,001
1990 - 1999 20.439 70,03 17,62 34,09 0,00 258,72 0,00 2,63 17,58 < 0,001
2000 - 2009 6.346 31,99 15,97 28,71 0,00 144,43 0,00 1,15 17,20 < 0,001
2010 - 2012 748 20,31 1,79 3,76 0,00 26,06 0,00 0,23 1,64 < 0,001
1980 - 2012* 31.316 54,71 16,63 32,54 0,00 289,78 0,00 2,10 16,27 < 0,001
1980 - 1989 356 84,96 26,98 45,61 0,00 255,24 0,70 6,18 26,54 < 0,001
1990 - 1999 5.870 61,65 22,91 39,81 0,00 246,21 0,00 3,75 24,15 < 0,001
2000 - 2009 2.903 28,89 20,12 31,84 0,00 141,31 0,00 1,74 29,93 < 0,001
2010 - 2012 284 19,25 2,10 4,24 0,00 24,90 0,00 0,16 1,67 < 0,001
1980 - 2012* 9.413 43,77 21,57 37,34 0,00 255,24 0,00 2,86 24,57 < 0,001

Letali-
dade
(%)

M
as

cu
lin

o
Fe

m
in

in
o

N
Tempo entre o Diagnóstico de Aids e o Óbito (meses) Valor de 'p'

(teste de
aderência à

normalidade)

Sexo Década do
Diagnóstico
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Tabela 13 - Características de tempo entre o diagnóstico de Aids e o óbito pela
doença (em meses) dos casos com 13 anos de idade ou mais notificados (excluídos
os casos com data do óbito igual à data de diagnóstico), segundo sexo e década do
diagnóstico. Município de São Paulo, 1980 a 2012*.

Fonte: Óbitos por Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP.
Notas: *Dados preliminares até 30/06/2012. **P = Percentil (25, 50 e 75).

As figuras 26 e 27 mostram a evolução do tempo médio entre o diagnóstico

de Aids e a notificação da doença (em meses), como também o total de casos de

Aids segundo o ano de diagnóstico, para os sexos masculino e feminino,

respectivamente. Na sequência, as figuras 28 e 30 apresentam os tempos médios

entre o diagnóstico de Aids e o óbito pela doença (em meses) e o total de óbitos

reportados ao ano de diagnóstico, respectivamente para os homens e as mulheres.

No que concerne ao tempo entre o diagnóstico e a notificação dos casos de

Aids, somente a partir de 2008 esse tempo se tornou, em média, menor do que seis

meses em ambos os sexos, o que é aceitável do ponto de vista da vigilância

epidemiológica (figuras 26 e 27).

Observou-se que o tempo médio entre o diagnóstico dos casos e os óbitos no

sexo masculino apresentou uma tendência de aumento no decorrer da segunda

década, e de queda a partir do ano de 1997 (figura 28). Nas mulheres, a variação

média desse tempo não foi muito significativa na segunda década, e embora se

observe também uma tendência de queda ao longo da terceira década da epidemia,

esta foi mais suave que a dos homens (figura 30). As mesmas tendências se

observam nas figuras 29 e 31, que exibem, respectivamente para o sexo masculino

e feminino, as curvas com a exclusão dos casos com a data de diagnóstico igual à

data do óbito.

Média Desvio
Padrão Mínimo Máximo P25**  P50**

Mediana P75**

1980 - 1989 3.026 19,14 35,16 0,03 289,78 1,64 6,47 18,08 < 0,001
1990 - 1999 14.276 25,23 38,37 0,03 258,72 2,00 9,60 28,72 < 0,001
2000 - 2009 4.518 22,43 31,83 0,03 144,43 0,82 4,47 34,77 < 0,001
2010 - 2012 423 3,17 4,54 0,03 26,06 0,56 1,38 3,29 < 0,001
1980 - 2012* 22.243 23,41 36,49 0,03 289,78 1,44 7,76 27,37 < 0,001
1980 - 1989 298 32,23 48,13 0,03 255,24 2,77 10,32 43,74 < 0,001
1990 - 1999 4.243 31,69 43,75 0,03 246,21 2,36 11,79 43,30 < 0,001
2000 - 2009 2.139 27,30 34,35 0,03 141,31 0,89 9,20 46,95 < 0,001
2010 - 2012 159 3,75 5,10 0,03 24,90 0,43 1,41 5,52 < 0,001
1980 - 2012* 6.839 29,69 40,96 0,03 255,24 1,61 10,38 43,43 < 0,001

Sexo Década do
Diagnóstico N

Tempo entre o Diagnóstico de Aids e o Óbito (meses) Valor de 'p'
(teste de

aderência à
normalidade)

M
as

cu
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o
Fe

m
in

in
o
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Nota-se, ainda, que as quedas no tempo médio entre o diagnóstico e o óbito

por Aids passaram a ser mais evidentes cerca de cinco anos após o início da

redução do número absoluto de óbitos pela doença em ambos os sexos, sendo que

esse fenômeno ocorreu mais tardiamente nas mulheres (figuras 28 e 30).

Figura 26 - Total de casos de Aids em homens com 13 anos de idade ou mais
notificados e tempo médio entre o diagnóstico e a notificação da doença (em
meses), segundo ano do diagnóstico. Município de São Paulo, 1980 a 2012*.

Fonte: Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP.
Notas: *Dados preliminares até 30/06/2012.

Figura 27 - Total de casos de Aids em mulheres com 13 anos de idade ou mais
notificadas e tempo médio entre o diagnóstico e a notificação da doença (em
meses), segundo ano do diagnóstico. Município de São Paulo, 1983 a 2012*.

Fonte: Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP.
Notas: *Dados preliminares até 30/06/2012.
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Figura 28 - Total de óbitos por Aids em homens com 13 anos de idade ou mais
notificados e tempo médio entre o diagnóstico da doença e o óbito (em meses),
segundo ano de diagnóstico. Município de São Paulo, 1980 a 2012*.

Fonte: Óbitos por Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP.
Notas: *Dados preliminares até 30/06/2012.

Figura 29 - Óbitos por Aids em homens com 13 anos de idade ou mais notificados
(ocorridos pelo menos um dia após o diagnóstico de Aids) e tempo médio entre o
diagnóstico da doença e o óbito (em meses), segundo ano de diagnóstico. Município
de São Paulo, 1980 a 2012*.

Fonte: Óbitos por Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP.
Notas: *Dados preliminares até 30/06/2012.
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Figura 30 - Total de óbitos por Aids em mulheres com 13 anos de idade ou mais
notificadas e tempo médio entre o diagnóstico da doença e o óbito (em meses),
segundo ano de diagnóstico. Município de São Paulo, 1983 a 2012*.

Fonte: Óbitos por Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP.
Notas: *Dados preliminares até 30/06/2012.

Figura 31 - Óbitos por Aids em mulheres com 13 anos de idade ou mais notificadas
(ocorridos pelo menos um dia após o diagnóstico de Aids) e tempo médio entre o
diagnóstico da doença e o óbito (em meses), segundo ano de diagnóstico. Município
de São Paulo, 1983 a 2012*.

Fonte: Óbitos por Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP.
Notas: *Dados preliminares até 30/06/2012.
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5.1.8 Análise da Autocorrelação (Dependência) Espacial da Incidência

e da Mortalidade por Aids

Com o objetivo de se investigar a autocorrelação (dependência) espacial da

incidência e da mortalidade por Aids, realizamos os cálculos dos Índices de Moran

Global e de suas respectivas significâncias estatísticas (valores de ‘p’), para estas

taxas e respectivas taxas bayesianas empíricas globais (BEG) e taxas bayesianas

empíricas locais (BEL), para os sexos masculino e feminino, nos anos censitários de

1991, 2000 e 2010 (tabelas 14 e 15).

Os valores dos Índices de Moran Global, tanto das taxas de incidência quanto

de mortalidade por Aids, apresentaram, em geral, tendência de queda em ambos os

sexos, comparando-se os três anos avaliados (tabelas 14 e 15).

Os índices de Moran das taxas brutas de incidência e de mortalidade por Aids

se revelaram bastante semelhantes àqueles das taxas bayesianas empíricas

globais, para ambos os sexos e em todos os anos. Os valores dos índices de

autocorrelação espacial das taxas bayesianas empíricas locais de incidência e de

mortalidade, por sua vez, foram sempre maiores do que aqueles das taxas brutas e

bayesianas globais, diferenças estas que se acentuaram no sexo feminino (tabelas

14 e 15).

Foi encontrada uma autocorrelação espacial estatisticamente significativa em

todas as taxas brutas de incidência e de mortalidade por Aids, em ambos os sexos e

nos  três anos avaliados, com exceção das taxas de incidência e de mortalidade no

sexo feminino em 2010 (valores de ‘p’ = 0,076 e 0,414, respectivamente). O mesmo

ocorreu com as taxas bayesianas empíricas globais, em que somente no ano de

2010, e para o sexo feminino, os índices de autocorrelação da incidência e da

mortalidade não foram significativos (valores de ‘p’ = 0,177 e 0,193,

respectivamente) (tabelas 14 e 15).

Todas as taxas bayesianas empíricas locais apresentaram índices de

autocorrelação espacial altos, e em nenhum grupo dessa modalidade de taxa

suavizada o Índice de Moran Global perdeu a sua significância estatística (tabelas

14 e 15).
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Tabela 14 - Análise da autocorrelação (dependência) espacial (Índice de Moran
Global e respectivos valores de significância estatística) das taxas brutas de
incidência de Aids e respectivas taxas bayesianas empíricas globais (BEG) e taxas
bayesianas empíricas locais (BEL) (por 100.000 habitantes/ano), segundo sexo e
ano censitário de diagnóstico. Município de São Paulo, 1991, 2000 e 2010.

Fonte: Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População: DATASUS/IBGE;
Áreas de Ponderação para o cálculo das matrizes de vizinhança: Censo do IBGE - 2010.

Tabela 15 - Análise da autocorrelação (dependência) espacial (Índice de Moran
Global e respectivos valores de significância estatística) das taxas brutas de
mortalidade por Aids e respectivas taxas bayesianas empíricas globais (BEG) e
taxas bayesianas empíricas locais (BEL) (por 100.000 habitantes/ano), segundo
sexo e ano censitário de diagnóstico. Município de São Paulo, 1991, 2000 e 2010.

Fonte: Óbitos por Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População: DATASUS/IBGE;
Áreas de Ponderação para o cálculo das matrizes de vizinhança: Censo do IBGE - 2010.

Valor do
Índice

Valor
de 'p'

Valor do
Índice

Valor
de 'p'

Valor do
Índice

Valor
de 'p'

1991 0,5175 0,001 0,5129 0,001 0,5828 0,001

2000 0,4899 0,001 0,4834 0,001 0,6244 0,001

2010 0,3378 0,001 0,3296 0,001 0,5584 0,001

1991 0,2840 0,001 0,2770 0,001 0,7207 0,001

2000 0,2443 0,001 0,2350 0,001 0,6866 0,001

2010 0,0518 0,076 0,0320 0,177 0,4132 0,001

Índice de Moran Global das Taxas de Incidência de Aids

Sexo Ano
Censitário

M
as

cu
lin

o
Fe

m
in

in
o

Taxa Bayesiana
Empírica Global

Taxa Bruta de
Incidência

Taxa Bayesiana
Empírica Local

Valor do
Índice

Valor
de 'p'

Valor do
Índice

Valor
de 'p'

Valor do
Índice

Valor
de 'p'

1991 0,5501 0,001 0,5442 0,001 0,6505 0,001

2000 0,2706 0,001 0,2635 0,001 0,5272 0,001

2010 0,1020 0,007 0,1011 0,008 0,5881 0,001

1991 0,2687 0,001 0,2526 0,001 0,7367 0,001

2000 0,1778 0,001 0,1828 0,001 0,6547 0,001

2010 -0,0096 0,414 -0,0336 0,193 0,5245 0,001

M
as

cu
lin

o
Fe

m
in

in
o

Taxa Bayesiana
Empírica Global

Índice de Moran Global das Taxas de Mortalidade por Aids
Taxa Bayesiana
Empírica Local

Taxa Bruta de
MortalidadeSexo Ano

Censitário
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5.2 ANÁLISE DA TRAJETÓRIA DA EPIDEMIA DA AIDS NO MUNICÍPIO

DE SÃO PAULO

Para melhor caracterizar os padrões de disseminação da Aids no município

de São Paulo desde o início da epidemia (1980) até junho de 2012, os casos de Aids

do sexo masculino e feminino com 13 anos ou mais de idade foram tratados e

analisados separadamente. Para cada sexo, foram utilizadas três modalidades de

análise de estatística de varredura, já descritas no capítulo de métodos: análise

puramente espacial, espaço-temporal e de variação espacial nas tendências

temporais. Ainda, para cada sexo e modalidade de varredura descrita acima, foram

analisados três conjuntos de dados: (1) todos os casos de Aids com 13 anos ou

mais de idade; (2) somente os casos com 50 anos e mais; (3) todos os óbitos por

Aids com 13 anos ou mais de idade.

A seguir, a trajetória da epidemia de Aids será descrita por meio de um item

para cada sexo, contemplando subitens para cada modalidade de análise de

varredura executada em cada um dos três subconjuntos de dados. Todas as
análises foram realizadas por meio do programa SaTScanTM  (versão 9.4.2, 2015:

Software for the spatial and space-time scan statistics - http://www.satscan.org)91.

5.2.1 Trajetória da Aids no Sexo Masculino

Do total de 53.825 homens com Aids geocodificados, 53 casos foram

excluídos dessas análises por apresentarem idade ignorada. Assim, para cada

conjunto de dados, o seguinte número de casos foi analisado: (A) 53.772 homens

com 13 anos de idade ou mais; (B) 5.272 homens na faixa etária de 50 anos de

idade ou mais; (C) 28.981 óbitos de homens com Aids.

5.2.1.1 Análise de Varredura Puramente Espacial da Aids no Sexo Masculino

Aplicando-se a análise de estatística de varredura puramente espacial na

totalidade dos casos de Aids do sexo masculino com 13 anos de idade ou mais,

foram identificados 17 aglomerados espaciais com taxas altas, dos quais 12 foram

estatisticamente significativos (‘p’<0,05), concordando com a hipótese alternativa de
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que o risco é mais elevado no interior desses aglomerados do que em seu exterior.

Os riscos relativos dos aglomerados variaram de 1,22 a 4,90 (figura 32-A).

Considerando todo o período analisado (de janeiro de 1980 a junho de 2012),

a epidemia nos homens se concentrou nas regiões mais centrais do município de

São Paulo. Destaca-se que o cluster principal, ou mais provável, e de maior

magnitude (aglomerado #1), foi localizado na região mais central da cidade,

ocupando quase toda a CRS centro e com duas AP na sudeste. Os dois clusters

secundários de maior significância estatística (aglomerados #2 e #3) foram

localizados, respectivamente, nas regiões norte e sudeste do município, bem

próximos ao cluster primário central (figura 32-A).

Quando se analisou o conjunto de dados dos casos com 50 anos de idade e

mais, foram identificados cinco aglomerados, dentre os quais três estatisticamente

significativos (‘p’<0,05), com riscos relativos de 5,90 (cluster #1), 2,20 (#2) e 1,42

(#3). O aglomerado mais provável de casos de Aids com 50 anos e mais (#1)

ocupou exatamente a mesma área central do aglomerado principal (#1) do conjunto

de todas as faixas etárias (figura 32-A), evidenciando o peso desse grupo etário

neste cluster. Um aglomerado secundário (#2) foi formado por apenas uma área de

ponderação na região norte, e o outro predominou na região oeste (figura 32-B).

Na análise de varredura espacial dos óbitos por Aids do sexo masculino,

foram encontrados 14 aglomerados, dos quais oito significativos. Nesse conjunto de

dados (figura 32-C), o cluster primário (#1) permaneceu no centro da cidade,

envolvendo as mesmas localidades (AP) anteriores (figuras 32-A e 32-B), além de

duas AP na região oeste, com risco relativo de 4,44, discretamente menor do que o

risco do cluster principal (#1; RR = 4,90) do conjunto de todos os casos (figura 32-A).

Os demais aglomerados secundários foram identificados em áreas similares às da

figura 32-A, exceto por algumas pequenas diferenças, dentre as quais se destaca o

avanço de um aglomerado secundário (#5) para a CRS norte, a supressão de um

cluster na região sudeste (#11 da figura 32-A), o aumento da área de um cluster (#6)

na região sudeste e um novo aglomerado (#7) na fronteira entre as CRS sudeste e

leste (figura 32-C).

Verifica-se, assim, que a epidemia de Aids no sexo masculino acima de 12

anos de idade apresentou uma importante concentração espacial na região central

do município de São Paulo, independentemente da faixa etária analisada, bem como

da evolução para o óbito, considerando-se a totalidade do período avaliado.
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Figura 32 - Mapas dos aglomerados puramente espaciais com taxas altas de casos de Aids do sexo masculino, segundo área de
ponderação (AP), coordenadoria regional de saúde (CRS) e risco relativo (RR): (A) total de casos com 13 anos de idade ou mais;
(B) casos com 50 anos de idade ou mais; (C) óbitos com 13 anos de idade ou mais. Município de São Paulo, 1980 a junho de
2012.

Fonte: Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População: DATASUS/IBGE; Áreas de Ponderação: Censo do IBGE - 2010. CRS:
CEInfo/SMS-SP.
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5.2.1.2 Análise de Varredura Espaço-Temporal da Aids no Sexo Masculino

Foram identificados, por meio da estatística de varredura espaço-temporal de

todos os casos de Aids do sexo masculino com 13 anos ou mais, 17 aglomerados de

altas taxas, dos quais 16 estatisticamente significativos (‘p’<0,05). Os riscos relativos

dos aglomerados variaram de 1,44 a 7,20, sendo que o aglomerado principal (#1)

ocorreu entre 10/1987 e 03/2004, também na região central da cidade (figura 33-A).

Os outros 15 aglomerados secundários relatados foram distribuídos nas

demais regiões do município, inclusive na CRS sul, que contou com três

aglomerados, um dos quais com apenas uma área de ponderação (#15), e dois com

duas AP cada (#11 e #16) (figura 33-A). Observou-se maior concentração temporal

dos clusters secundários entre os anos de 1993 e 1999.

No conjunto de dados da faixa etária acima de 49 anos, foram detectados 11

aglomerados, dos quais sete significativos (figura 33-B). O aglomerado principal (#1)

situou-se na mesma área central encontrada para os clusters primários nas análises

prévias, no período de 08/1987 a 01/2004, e outros cinco aglomerados secundários

identificados foram localizados nas regiões sudeste, oeste e norte, todos eles

“tocando” o cluster central (#1) (figura 33-B). Destaca-se também um cluster

secundário (#6) formado por duas AP na região sul. Os riscos relativos variaram

entre 1,72 e 8,61, sendo o cluster principal (#1) o de maior magnitude visto até

então. Os períodos mais críticos ocorreram entre 1992 e 1999, contudo, destaca-se

um cluster (#3) que, mesmo com risco relativo de menor magnitude (1,73), atingiu o

ano mais recente do estudo (2012) (figura 33-B).

Na análise espaço-temporal dos óbitos por Aids nos homens, foram

encontrados 15 clusters, todos estatisticamente significativos, com riscos relativos

entre 1,67 e 8,36. O aglomerado principal se manteve na região central, agora mais

ampliado, no período entre 02/1987 e 09/1999, com risco relativo de 8,36. Chama a

atenção a expansão dos aglomerados secundários na CRS leste (#10, #12, #13 e

parte do cluster #6), além de três aglomerados localizados exclusivamente na região

sul (#11, #14 e #15), um deles (#15) formado por oito áreas de ponderação (figura

33-C). O período mais crítico, presente na maior parte dos aglomerados deste

grupo, ocorreu entre 1990 e 1996.
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Figura 33 - Mapas dos aglomerados espaço-temporais com taxas altas de casos de Aids do sexo masculino, segundo área de
ponderação (AP), coordenadoria regional de saúde (CRS), período do aglomerado e risco relativo (RR): (A) total de casos com 13
anos de idade ou mais; (B) casos com 50 anos de idade ou mais; (C) óbitos com 13 anos de idade ou mais. Município de São
Paulo, 1980 a junho de 2012.

Fonte: Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População: DATASUS/IBGE; Áreas de Ponderação: Censo do IBGE - 2010. CRS:
CEInfo/SMS-SP.
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5.2.1.3 Análise da Variação Espacial nas Tendências Temporais da Aids no

Sexo Masculino

Nessa modalidade de análise, encontramos 12 aglomerados para o total de

casos com 13 anos de idade ou mais do sexo masculino, sendo nove significativos.

Apresentamos, na legenda da figura 34-A, os valores das tendências temporais

internas (com variação de 3,32 a 6,13) e externas (com variação de 1,74 a 1,80) dos

aglomerados. O cluster mais significativo (#1) ocorreu na região sul, englobando 14

áreas de ponderação; entretanto, o aglomerado com a maior tendência interna (#9),

formado por uma única área de ponderação, foi localizado na região do extremo

oeste do município de São Paulo (figura 34-A).

Na faixa etária de 50 anos e mais, oito aglomerados foram detectados pelo

programa de varredura, dos quais apenas três estatisticamente significativos. As

tendências internas variaram de 7,13 a 7,58, e as externas, de 2,97 a 2,99 (figura

34-B). O cluster de maior probabilidade (#1) também foi localizado na CRS sul,

tocando a fronteira com a região oeste (figura 34-B), formado por 17 áreas de

ponderação e com ligeiro deslocamento em direção ao norte, quando comparado ao

aglomerado principal (#1) detectado na análise do conjunto de todos os casos de

Aids acima de 12 anos (figura 34-A).

Em relação aos óbitos por Aids no sexo masculino, a técnica de variação

espacial nas tendências temporais identificou 10 aglomerados, dentre os quais sete

com significância estatística (figura 34-C). As tendências internas variaram entre

0,25 e 1,27, e as externas, com valores negativos, de -1,51 a -1,47 (figura 34-C). O

cluster principal (#1) dos óbitos envolveu as mesmas AP e situou-se, portanto, na

mesma região que o cluster principal (#1) do conjunto de todos os casos (figuras 34-

C e 34-A).

Verifica-se, assim, que independentemente da faixa etária e da evolução dos

casos de Aids do sexo masculino, existem aglomerados espaciais, especialmente

nas regiões mais periféricas do município de São Paulo, que apresentaram maior

incremento anual percentual das taxas da doença dentro dos aglomerados em

comparação às taxas das áreas externas aos aglomerados.
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Figura 34 - Mapas dos aglomerados de variação espacial nas tendências temporais com altas tendências de casos de Aids do
sexo masculino, segundo área de ponderação (AP), coordenadoria regional de saúde (CRS), tendência temporal de incremento
anual (%) dentro (INT) e fora (EXT) do aglomerado: (A) total de casos com 13 anos de idade ou mais; (B) casos com 50 anos de
idade ou mais; (C) óbitos com 13 anos de idade ou mais. Município de São Paulo, 1980 a junho de 2012.

Fonte: Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População: DATASUS/IBGE; Áreas de Ponderação: Censo do IBGE - 2010. CRS:
CEInfo/SMS-SP.
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5.2.2 Trajetória da Aids no Sexo Feminino

Do total de 20.566 mulheres com Aids geocodificadas, nove casos foram

excluídos das análises de varredura por apresentarem idade ignorada. Assim, para

cada conjunto de dados, o seguinte número de casos foi analisado: (A) 20.557

mulheres com 13 anos ou mais de idade; (B) 2.252 mulheres na faixa etária de 50

anos e mais; (C) 8.844 óbitos de mulheres com Aids.

5.2.2.1 Análise de Varredura Puramente Espacial da Aids no Sexo Feminino

Aplicando-se a análise de estatística de varredura puramente espacial na

totalidade dos casos de Aids do sexo feminino com 13 anos de idade ou mais, foram

identificados 15 aglomerados espaciais de taxas altas, dos quais dez

estatisticamente significativos (‘p’<0,05), concordando com a hipótese alternativa de

que o risco é mais elevado no interior desses aglomerados do que em seu exterior.

Os riscos relativos dos aglomerados variaram de 1,18 a 2,67, conforme pode ser

verificado na figura 35-A.

Observa-se, considerando todo o período analisado, que a epidemia se

concentrou, nas mulheres, nas regiões mais ao norte do município de São Paulo, e o

aglomerado principal (#1) foi conformado por áreas de ponderação das CRS centro,

sudeste e norte (figura 35-A). Os três clusters secundários mais prováveis (#2, #3 e

#4) foram também localizados principalmente na CRS norte, estando os

aglomerados (#2) e (#3) mais próximos do aglomerado principal (figura 35-A).

No conjunto de mulheres da faixa etária de 50 anos e mais, apenas dois dos

seis aglomerados detectados apresentaram significância estatística, com riscos

relativos de 2,74 (#1) e 1,52 (#2). O aglomerado mais provável de casos de Aids

com 50 anos e mais (#1) (figura 35-B) ocupou exatamente a mesma área central do

cluster principal do grupo de todas as faixas etárias (figura 35-A), evidenciando o

peso dessa faixa etária neste aglomerado. O único cluster secundário (#2) detectado

localizou-se, em sua totalidade, na região norte do município, “tocando” o

aglomerado principal (figura 35-B).

Na análise de varredura espacial dos óbitos por Aids do sexo feminino, foram

encontrados 12 aglomerados, dos quais seis estatisticamente significativos (figura

35-C). Nesse conjunto, o cluster primário (#1) está na mesma região dos
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aglomerados principais (#1) dos mapas 35-A e 35-B, porém, com risco relativo de

2,78; ou seja, ligeiramente maior do que os anteriores (figura 35-C). Os aglomerados

secundários de altas taxas de óbito foram identificados principalmente nas regiões

norte (#2, #3 e #4) e sudeste (#5 e #6), sendo que, nesta última região, ambos os

aglomerados ultrapassaram a fronteira em direção à CRS leste.

Em resumo, verifica-se que a epidemia de Aids no sexo feminino acima de 12

anos de idade apresentou uma importante concentração espacial na região norte do

município de São Paulo, independentemente da faixa etária analisada, bem como da

evolução para o óbito, considerando-se a totalidade do período avaliado.



161

Figura 35 - Mapas dos aglomerados puramente espaciais com taxas altas de casos de Aids do sexo feminino, segundo área de
ponderação (AP), coordenadoria regional de saúde (CRS) e risco relativo (RR): (A) total de casos com 13 anos de idade ou mais;
(B) casos com 50 anos de idade ou mais; (C) óbitos com 13 anos de idade ou mais. Município de São Paulo, 1983 a junho de
2012.

Fonte: Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População: DATASUS/IBGE; Áreas de Ponderação: Censo do IBGE - 2010. CRS:
CEInfo/SMS-SP.
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5.2.2.2 Análise de Varredura Espaço-Temporal da Aids no Sexo Feminino

Foram identificados, por meio da estatística de varredura espaço-temporal no

conjunto de todos os casos de Aids do sexo feminino com 13 anos de idade ou mais,

15 aglomerados de taxas altas, todos significativos (‘p’<0,05). Os riscos relativos dos

aglomerados variaram de 1,50 a 3,70; e o aglomerado principal (#1) ocorreu no

período entre 11/1991 e 04/2008, englobando áreas de ponderação das regiões do

centro, norte e sudeste do município, conforme se observa na figura 36-A.

Os outros 14 clusters secundários foram distribuídos de forma bastante

dispersa nas demais regiões do município, inclusive na CRS sul, que contou com

dois aglomerados inteiros (#12 e #14) e partes de outros três aglomerados (#7, #13

e #15) (figura 36-A). No aspecto temporal, houve maior concentração de

aglomerados entre 1995 e 2003.

Quando verificamos a faixa etária acima de 49 anos, foram detectados 14

aglomerados, porém, apenas cinco estatisticamente significativos. O aglomerado

principal (#1) situou-se na mesma área central do aglomerado de todos os casos,

mas com quatro AP a menos em relação a este último (figuras 36-A e 36-B). Esse

aglomerado principal (#1) ocorreu no período de 03/1994 a 06/2010, com risco

relativo de 4,18, e os quatro aglomerados secundários foram detectados nas regiões

norte (#2), sudeste (#4 e #5, com o aglomerado #4 invadindo a região leste) e na

área mais periférica da região leste (#3). A região sul ficou isenta de aglomerados

espaço-temporais nesse conjunto de dados (figura 36-B).

Os riscos relativos dos clusters de altas taxas de Aids em mulheres acima de

49 anos de idade variaram entre 2,25 e 4,18. Os períodos mais críticos ocorreram de

1995 a 2010, e vale destacar que os quatro aglomerados mais significativos (#1, #2,

#3 e #4) alcançaram anos mais recentes do estudo, 2010 e 2011 (figura 36-B).

Na análise espaço-temporal dos óbitos por Aids no sexo feminino, foram

identificados 14 aglomerados de altas taxas de óbito por Aids, dos quais 13

significativos, com riscos relativos que variaram de 1,78 a 4,77. Além do aglomerado

principal (#1), que se manteve na região central ampliada, no período de 08/1989 a

02/2001, com risco relativo de 4,77, chama atenção a dispersão dos aglomerados

secundários por todas as regiões do município (figura 36-C). O período mais crítico,

presente em todos os clusters, esteve entre 1993 e 1998.
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Figura 36 - Mapas dos aglomerados espaço-temporais com taxas altas de casos de Aids do sexo feminino, segundo área de
ponderação (AP), coordenadoria regional de saúde (CRS), período do aglomerado e risco relativo (RR): (A) total de casos com 13
anos de idade ou mais; (B) casos com 50 anos de idade ou mais; (C) óbitos com 13 anos de idade ou mais. Município de São
Paulo, 1983 a junho de 2012.

Fonte: Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População: DATASUS/IBGE; Áreas de Ponderação: Censo do IBGE - 2010. CRS:
CEInfo/SMS-SP.
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5.2.2.3 Análise da Variação Espacial nas Tendências Temporais da Aids no

Sexo Feminino

Nessa modalidade de análise, identificamos oito aglomerados para os casos

de Aids do sexo feminino acima de 12 anos de idade, dos quais cinco significativos.

Destacamos, na figura 37, os valores das tendências temporais internas (com

variação de 6,02 a 7,18) e externas (com variação de 4,14 a 4,17). O cluster mais

significativo (#1), com 10 AP, ocorreu na região do extremo leste da cidade; contudo,

a maior tendência interna (7,18) foi de um cluster secundário (#4) na região sul do

município de São Paulo (figura 37).

Relativamente aos casos da faixa etária de 50 anos e mais, e dos óbitos por

Aids no sexo feminino, foram detectados, respectivamente, três e quatro

aglomerados de variação espacial nas tendências temporais nesses conjuntos;

porém, nenhum deles significativo do ponto de vista estatístico; por esta razão,

esses clusters não foram representados e nem discutidos nesse trabalho.

5.2.3 Resumo das Características dos Aglomerados

Nas tabelas 16, 17 e 18 estão resumidas as principais características dos

aglomerados estatisticamente significativos obtidos, respectivamente, nas análises

de varredura puramente espacial, espaço-temporal e de variação espacial nas

tendências temporais. Para cada conjunto de dados analisado, a estatística de

varredura informou apenas um aglomerado principal, de maior significância

estatística, cujas características são apresentadas individualmente nas três tabelas.

Optamos por resumir os parâmetros dos aglomerados secundários

significativos, relatados pelo SaTScanTM de acordo com o critério hierárquico sem

sobreposição91. Assim, para cada conjunto de dados e em cada tipo de análise,

esses clusters foram apresentados em uma única linha. Foi obtida a soma do

número de clusters secundários significativos, da quantidade de localidades (AP)

que os compuseram e de todos os casos observados e esperados desses clusters.

Para a relação entre o número de casos observados e esperados (Obs/Esp) e o

risco relativo, foram apresentados somente os valores mínimos e máximos. O valor

de ‘p’ informado na última coluna foi sempre o maior dentre os valores de ‘p’ de

todos os aglomerados secundários analisados em conjunto (tabelas 16, 17 e 18).
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Figura 37 - Mapas dos aglomerados de variação espacial nas tendências temporais
com altas tendências de casos de Aids do sexo feminino com 13 anos de idade ou
mais, segundo área de ponderação (AP), coordenadoria regional de saúde (CRS),
tendência temporal de incremento anual (%) dentro (INT) e fora (EXT) do
aglomerado. Município de São Paulo, 1983 a junho de 2012.

Fonte: Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População: DATASUS/IBGE;
Áreas de Ponderação: Censo do IBGE - 2010. CRS: CEInfo/SMS-SP.
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Tabela 16 - Caracterização dos aglomerados (clusters) principal e secundários estatisticamente significativos (‘p’ < 0,05) de altas
taxas de Aids, identificados na análise estatística de varredura puramente espacial, segundo os diferentes conjuntos de dados
analisados para homens e mulheres. Município de São Paulo, 1980 a junho de 2012.

Fonte: Arquivo de Informações do Cluster da Saída do SaTScanTM (versão 9.4.2, 2015).
Nota: *As características dos clusters secundários foram resumidas pela soma do número de localidades, casos observados e casos esperados de todos os
clusters. A razão entre o observado e esperado, bem como os riscos relativos, são apresentados segundo os valores mínimos e máximos.

Tipo de
Aglomerado

Nº de
Aglomerados

Nº de
Localidades

Nº de Casos
Observados

Nº de Casos
Esperados Obs/Esp Risco

Relativo Valor de p

Principal 1 15 9.164 2.163,1 4,24 4,90 < 0,0001

Secundários* 11 61 14.175 10.358,3 1,21-1,64 1,22-1,66 < 0,005

Principal 1 15 1.016 204,9 4,96 5,90 < 0,0001

Secundários* 2 9 220 145,7 1,40-2,19 1,42-2,20 < 0,05

Principal 1 16 4.603 1.181,1 3,90 4,44 < 0,0001

Secundários* 7 69 8.667 6.276,7 1,23-1,81 1,23-1,88 < 0,05

Principal 1 10 1.515 595,4 2,54 2,67 < 0,0001

Secundários* 9 60 5.637 4.010,8 1,17-2,05 1,18-2,05 < 0,05

Principal 1 10 180 69,2 2,60 2,74 < 0,0001

Secundários* 1 12 153 103,3 1,48 1,52 < 0,005

Principal 1 10 679 256,7 2,64 2,78 < 0,0001

Secundários* 5 53 2.311 1.568,1 1,23-1,95 1,24-2,04 < 0,05

Sexo Feminino - 13 anos
de idade ou mais

Sexo Feminino - 50 anos
de idade ou mais

Sexo Feminino - Óbitos

ANÁLISE DE VARREDURA PURAMENTE ESPACIAL

CONJUNTO DE
DADOS

Características dos Aglomerados

Sexo Masculino - 13
anos de idade ou mais

Sexo Masculino - 50
anos de idade ou mais

Sexo Masculino - Óbitos
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Tabela 17 - Caracterização dos aglomerados (clusters) principal e secundários estatisticamente significativos (‘p’ < 0,05) de altas
taxas de Aids, encontrados na análise estatística de varredura espaço-temporal, segundo os diferentes conjuntos de dados
analisados para homens e mulheres. Município de São Paulo, 1980 a junho de 2012.

Fonte: Arquivo de Informações do Cluster da Saída do SaTScanTM (versão 9.4.2, 2015).
Notas: *As características dos clusters secundários foram resumidas pela soma do número de localidades, casos observados e casos esperados de todos os

clusters. A razão entre o observado e esperado, bem como os riscos relativos, são apresentados segundo os valores mínimos e máximos.
**O período relatado para os clusters secundários refere-se à primeira data (mês/ano) do cluster espaço-temporal mais precocemente identificado, e
à data (mês/ano) final do cluster que teve o término mais tardio.

Tipo de
Aglomerado

Nº de
Aglomerados

Nº de
Localidades

Nº de Casos
Observados

Nº de Casos
Esperados Obs/Esp Risco

Relativo Período** Valor de
p

Principal 1 15 6.880 1.074,1 6,40 7,20 10/1987-03/2004 < 0,0001

Secundários* 15 163 15.645 7.916,9 1,44-3,24 1,44-3,25 09/1987-09/2003 < 0,05

Principal 1 15 729 96,5 7,56 8,61 08/1987-01/2004 < 0,0001

Secundários* 6 55 715 367,2 1,70-3,99 1,72-4,01 02/1989-04/2012 < 0,05

Principal 1 19 3.904 529,8 7,37 8,36 02/1987-09/1999 < 0,0001

Secundários* 14 156 9.991 3.653,7 1,66-3,85 1,67-3,85 01/1988-11/2000 < 0,0001

Principal 1 14 1.466 417,6 3,51 3,70 11/1991-04/2008 < 0,0001

Secundários* 14 186 8.512 4.279,9 1,48-2,78 1,50-2,91 12/1991-11/2009 < 0,05

Principal 1 10 153 38,6 3,96 4,18 03/1994-06/2010 < 0,0001

Secundários* 4 52 387 160,9 2,17-3,57 2,25-3,61 06/1995-07/2011 < 0,005

Principal 1 19 683 152,5 4,48 4,77 08/1989-02/2001 < 0,0001

Secundários* 12 145 3.069 1.117,0 1,77-4,52 1,78-4,54 08/1989-08/2003 < 0,0005
Sexo Feminino -
Óbitos

ANÁLISE DE VARREDURA ESPAÇO-TEMPORAL

CONJUNTO DE
DADOS

Características dos Aglomerados

Sexo Masculino - 13
anos de idade ou mais

Sexo Masculino - 50
anos de idade ou mais

Sexo Masculino -
Óbitos

Sexo Feminino - 13
anos de idade ou mais

Sexo Feminino - 50
anos de idade ou mais
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Tabela 18 - Caracterização dos aglomerados (clusters) principal e secundários estatisticamente significativos (‘p’ < 0,05) com altas
tendências de incremento anual (%) de casos de Aids, detectados na análise estatística de variação espacial nas tendências
temporais, segundo os diferentes conjuntos de dados analisados para homens e mulheres**. Município de São Paulo, 1980 a
junho de 2012.

Fonte: Arquivo de Informações do Cluster da Saída do SaTScanTM (versão 9.4.2, 2015).
Notas: *As características dos clusters secundários foram resumidas pela soma do número de localidades, casos observados e casos esperados de todos os

clusters. A razão entre o observado e esperado, os riscos relativos, e as tendências internas e externas dos aglomerados são apresentados segundo
os valores mínimos e máximos.
**Não foram encontrados aglomerados estatisticamente significativos nos conjuntos de dados de mulheres com 50 anos ou mais e óbitos no sexo
feminino; por esta razão, estes resultados não foram apresentados.

Tipo de
Aglomerado

Nº
Aglomerados

Nº
Localidades

Nº Casos
Observados

Nº Casos
Esperados Obs/Esp

Risco
Relativo

Tendência
Dentro do

Aglomerado

Tendência
Fora do

Aglomerado

Valor de
p

Principal 1 14 1.571 2.648,3 0,59 0,58 4,52 1,74 0,001

Secundários* 8 95 10.580 17.144,8 0,46-0,79 0,45-0,78 3,32-6,13 1,75-1,80 < 0,005

Principal 1 17 179 259,7 0,69 0,68 7,58 2,97 < 0,005

Secundários* 2 34 337 485,0 0,66-0,73 0,65-0,72 7,13-7,35 2,99-2,99 < 0,05

Principal 1 14 790 1.424,6 0,55 0,54 1,23 -1,51 0,001

Secundários* 6 80 4.488 7.731,8 0,40-0,78 0,39-0,77 0,25-1,27 -1,51-(-1,47) 0,01

Principal 1 10 544 629,5 0,86 0,86 6,88 4,14 < 0,01

Secundários* 4 46 2.433 3.321,7 0,62-0,89 0,61-,089 6,02-7,18 4,14-4,17 < 0,05

Sexo Feminino - 13
anos de idade ou
mais

ANÁLISE DE VARIAÇÃO ESPACIAL NAS TENDÊNCIAS TEMPORAIS

CONJUNTO DE
DADOS

Características dos Aglomerados

Sexo Masculino - 13
anos de idade ou
mais
Sexo Masculino - 50
anos de idade ou
mais

Sexo Masculino -
Óbitos
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5.3 ANÁLISE DE REGRESSÃO MÚLTIPLA

5.3.1 Fatores Associados à Incidência de Aids

Na figura 38 é apresentado o mapa com as taxas médias de incidência de

Aids (de janeiro de 2007 a junho de 2012) em pacientes com 13 anos de idade ou

mais residentes no município de São Paulo, padronizadas por sexo e idade, para

todas as áreas de ponderação. Observa-se que as taxas de incidência apresentam

ampla variação, de 5,0 a 169,0 casos por 100.000 habitantes/ano.

A modelagem por regressão linear múltipla mostrou que as covariáveis

“Proporção de pessoas sem nenhuma religião ou culto ou com esse quesito não

declarado [V17]”, “Proporção de domicílios coletivos [rzV47]”, “Proporção de

Pessoas com 10 anos ou mais de idade com trabalho principal como militares ou

funcionários públicos [V28]” e “Proporção de pessoas com qualquer deficiência de

grau moderado ou grave (enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus) [V13]”

apresentaram uma associação positiva com a taxa de incidência de Aids (tabela 19).

As covariáveis “Percentual de pessoas maiores de 18 anos cujo curso mais

elevado foi creche, pré-escola, alfabetização ou primário [V20]” e “Porcentagem de

domicílios sem nenhum banheiro para uso exclusivo [rzV50]” não apresentaram

significância estatística (‘p’=0,074 e ‘p’=0,095, respectivamente), permanecendo no

modelo final apenas como variáveis de ajuste.

As covariáveis que tiveram uma associação inversa e estatisticamente

significativa com a taxa de incidência foram: “Proporção de domicílios particulares

permanentes próprios e quitados ou em aquisição [V32]”, “Percentual de famílias

com apenas uma pessoa [V09]”, “Proporção de domicílios particulares permanentes

cedidos por empregador ou de outra forma [rzV34]” e “Percentual de domicílios

particulares sem renda mensal domiciliar per capita [V54]”.

Outras covariáveis que tiveram associação negativa, mas sem significância

estatística foram: “Porcentagem de pessoas com 10 anos ou mais de idade que

trabalham sem carteira assinada [rzV27]” (‘p’=0,131); “Proporção de pessoas

falecidas [V16]” (‘p’=0,141); “Percentual de domicílios particulares permanentes em

área arborizada [V41]” (‘p’=0,150) e “Proporção de pessoas com 10 anos ou mais de
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idade que trabalham em outros municípios ou em outro país [V24]” (‘p’=0,157)

(tabela 19). O R2 do modelo foi de 0,5215 (52,15%).

Na tabela 19 são apresentadas as covariáveis padronizadas (reduzidas),

segundo os valores decrescentes (em módulo) dos coeficientes de regressão

(betas), isto é, ordenadas do maior para o menor grau de sua influência na taxa de

incidência. Destacam-se, nesta ordenação, as covariáveis “Proporção de domicílios

particulares permanentes próprios e quitados ou em aquisição [V32]” e “Proporção

de pessoas sem nenhuma religião ou culto ou com esse quesito não declarado

[V17]”, como as que mais influenciaram na incidência de Aids.

Tanto a variável dependente (taxa de incidência de Aids padronizada) quanto

os resíduos do modelo final apresentaram distribuição normal (‘p’=0,766 e ‘p’=0,958,

respectivamente).

O teste ‘I’ de Moran4 observado para a taxa de incidência de Aids padronizada

e o teste ‘I’ de Moran dos resíduos do modelo de regressão foram, respectivamente,

de 0,3944 (‘p’=0,001) e -1,3848 (‘p’=0,917), isto é, houve dependência espacial na

taxa de incidência, mas não nos resíduos. Assim, apesar da taxa de incidência de

Aids padronizada ter apresentado autocorrelação espacial, esta dependência foi

explicada pelas variáveis do modelo, o que justifica a ausência de dependência

espacial dos resíduos. Por essa razão, não foi necessário prosseguir na análise de

regressão com as etapas relativas à autocorrelação espacial.

A tabela 20 apresenta os coeficientes de correlação de Spearman entre as

covariáveis do modelo final da incidência de Aids, onde se pode constatar que não

há colinearidade entre elas, situação garantida pela utilização dos VIF. É possível

observar também a relação existente entre cada uma delas com as demais.

Os gráficos de dispersão representando os resíduos versus os valores

preditos e os diagramas de dispersão das covariáveis que entraram no modelo são

apresentados na figura 39. Estes gráficos, assim como os gráficos dos resíduos

versus as covariáveis que não entraram no modelo (não apresentados), mostraram

não haver padrões sistemáticos.

A sequência de pontos em linha reta que aparece verticalmente próxima ao

eixo da ordenada do diagrama de dispersão dos resíduos versus os valores da

covariável “Proporção de domicílios sem nenhum banheiro para uso exclusivo

[rzV50]” corresponde a valores nulos desta variável explicativa.
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Figura 38 - Taxas médias de incidência de Aids (por 100.000 habitantes/ano),
padronizadas por sexo e idade, em indivíduos com 13 anos ou mais de idade,
segundo áreas de ponderação. Município de São Paulo, janeiro de 2007 a junho de
2012.

Fonte:  Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População: DATASUS/IBGE;
Áreas de Ponderação: Censo do IBGE - 2010; CRS: CEInfo/SMS-SP.
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Tabela 19 - Covariáveis padronizadas (reduzidas) associadas com a taxa média de
incidência de Aids em indivíduos com 13 anos ou mais de idade (por 100.000
habitantes/ano) padronizada por sexo e idade, ordenadas segundo o grau de
influência na variável dependente. Município de São Paulo, janeiro de 2007 a junho
de 2012. Modelo final da regressão linear múltipla.

Covariáveis Incluídas no Modelo Final Estimativa
(betas)

LIC*
(0,025)

LSC**
(0,975)

Valor
de ‘p’

Intercepto 25,52  24,31 26,73 < 0,001
Proporção de domicílios particulares
permanentes próprios e quitados ou em
aquisição [V32]

-7,07 -8,57 -5,57 < 0,001

Proporção de pessoas sem nenhuma
religião ou culto ou com esse quesito
não declarado [V17]

3,37  1,85  4,89 < 0,001

Proporção de domicílios coletivos [rzV47] 3,12  1,67  4,57 < 0,001
Proporção de famílias com apenas uma
pessoa [V09] -3,07 -4,75 -1,40 < 0,001

Proporção de domicílios particulares
permanentes cedidos por empregador ou
de outra forma [rzV34]

-2,71 -4,20 -1,22 < 0,001

Proporção de pessoas ³ 10 anos de idade
cuja categoria do emprego no trabalho
principal é de militares ou funcionários
públicos estatutários [V28]

2,18  0,53  3,84   0,010

Proporção de domicílios particulares sem
rendimento nominal mensal domiciliar per
capita [V54]

-2,02 -3,47 -0,56   0,007

Proporção de pessoas com qualquer
deficiência de grau moderado ou grave
(enxergar, ouvir, caminhar ou subir
degraus) [V13]

1,82  0,44  3,21   0,010

Proporção de pessoas > de 18 anos cujo
curso mais elevado que frequentou foi
creche, pré-escola, curso de alfabetização
ou primário (elementar) [V20]

1,60 -0,15  3,35   0,074

Proporção de pessoas ³ 10 anos de idade
cuja categoria do emprego no trabalho
principal é de trabalhador sem carteira de
trabalho assinada [rzV27]

-1,25 -2,87  0,37   0,131

Proporção de domicílios particulares
permanentes em área em que existe
arborização [V41]

-1,22 -2,89  0,44   0,150

Proporção de domicílios sem nenhum
banheiro para uso exclusivo [rzV50] 1,22 -0,21  2,65   0,095

Proporção de pessoas falecidas [V16] -1,00 -2,33  0,33   0,141
Proporção de pessoas ³ 10 anos de idade
que trabalham em outros municípios ou
outro país [V24]

-0,91 -2,18  0,35   0,157

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 201076-78.
Notas: *LIC: limite inferior de 95% de confiança; **LSC: limite superior de 95% de confiança.
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Tabela 20 - Coeficientes de correlação de Spearman entre as covariáveis do modelo final da taxa média de incidência de Aids em
indivíduos com 13 anos ou mais de idade (por 100.000 habitantes/ano) padronizada por sexo e idade. Município de São Paulo,
janeiro de 2007 a junho de 2012.
COV* V09 V13 V16 V17 V20 V24 V28 V32 V41 V54 rzV27 rzV34 rzV47 rzV50

V09 1,000 0,026 0,191 -0,512 0,239 0,187 0,318 0,063 0,274 -0,419 -0,306 -0,207 0,130 -0,249
V13 0,026 1,000 0,092 -0,044 0,377 -0,042 -0,034 -0,091 -0,170 0,051 0,254 0,295 -0,161 0,012
V16 0,191 0,092 1,000 -0,168 0,119 0,093 0,246 -0,215 0,207 -0,172 -0,134 -0,089 0,194 0,009
V17 -0,512 -0,044 -0,168 1,000 -0,390 -0,045 -0,147 0,058 -0,052 0,244 0,093 0,135 -0,079 0,109
V20 0,239 0,377 0,119 -0,390 1,000 -0,095 -0,110 -0,075 -0,316 0,023 0,278 0,275 -0,226 -0,005
V24 0,187 -0,042 0,093 -0,045 -0,095 1,000 0,233 0,120 0,344 -0,145 -0,257 -0,093 0,194 -0,091
V28 0,318 -0,034 0,246 -0,147 -0,110 0,233 1,000 -0,075 0,573 -0,407 -0,505 -0,212 0,463 -0,197
V32 0,063 -0,091 -0,215 0,058 -0,075 0,120 -0,075 1,000 -0,077 0,104 -0,030 -0,251 -0,196 -0,220
V41 0,274 -0,170 0,207 -0,052 -0,316 0,344 0,573 -0,077 1,000 -0,321 -0,489 -0,309 0,447 -0,140
V54 -0,419 0,051 -0,172 0,244 0,023 -0,145 -0,407 0,104 -0,321 1,000 0,323 0,269 -0,275 0,144

rzV27 -0,306 0,254 -0,134 0,093 0,278 -0,257 -0,505 -0,030 -0,489 0,323 1,000 0,358 -0,354 0,129
rzV34 -0,207 0,295 -0,089 0,135 0,275 -0,093 -0,212 -0,251 -0,309 0,269 0,358 1,000 -0,256 0,155
rzV47 0,130 -0,161 0,194 -0,079 -0,226 0,194 0,463 -0,196 0,447 -0,275 -0,354 -0,256 1,000 0,057
rzV50 -0,249 0,012 0,009 0,109 -0,005 -0,091 -0,197 -0,220 -0,140 0,144 0,129 0,155 0,057 1,000

Nota: *Covariáveis do modelo final de regressão múltipla: V09 = “% de famílias com apenas uma pessoa”; V13 = “% de pessoas com qualquer deficiência de
grau moderado ou grave (enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus)”; V16 = “% de pessoas falecidas”; V17 = “% de pessoas sem nenhuma religião ou culto
ou com esse quesito não declarado”; V20 = “% de pessoas > 18 anos cujo curso mais elevado foi creche, pré-escola, curso de alfabetização ou primário
(elementar)”; V24 = “% de pessoas ³ 10 anos que trabalham em outros municípios ou outro país”; V28 = “% de pessoas ³ 10 anos cuja categoria do emprego
no trabalho principal é de militares ou funcionários públicos estatutários”; V32 = “% de domicílios particulares permanentes próprios e quitados ou em
aquisição”; V41 = “% de domicílios particulares permanentes em área em que existe arborização”; V54 = “% de domicílios particulares sem rendimento
nominal mensal domiciliar per capita”; rzV27 = “% de pessoas ³ 10 anos cuja categoria do emprego no trabalho principal é de trabalhador sem carteira de
trabalho assinada”; rzV34 = “% de domicílios particulares permanentes cedidos por empregador ou de outra forma”; rzV47 = “% de domicílios coletivos”;
rzV50 = “% de domicílios sem nenhum banheiro para uso exclusivo”.
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Figura 39 - Diagramas de dispersão dos resíduos da regressão linear múltipla versus os valores preditos e as covariáveis que
entraram no modelo final da incidência de Aids.

Nota: *Covariáveis do modelo final de regressão múltipla: V09 = “% de famílias com apenas uma pessoa”; V13 = “% de pessoas com qualquer deficiência de
grau moderado ou grave (enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus)”; V16 = “% de pessoas falecidas”; V17 = “% de pessoas sem nenhuma religião ou culto
ou com esse quesito não declarado”; V20 = “% de pessoas > 18 anos cujo curso mais elevado foi creche, pré-escola, curso de alfabetização ou primário
(elementar)”; V24 = “% de pessoas ³ 10 anos que trabalham em outros municípios ou outro país”; V28 = “% de pessoas ³ 10 anos cuja categoria do emprego
no trabalho principal é de militares ou funcionários públicos estatutários”; V32 = “% de domicílios particulares permanentes próprios e quitados ou em
aquisição”; V41 = “% de domicílios particulares permanentes em área em que existe arborização”; V54 = “% de domicílios particulares sem rendimento
nominal mensal domiciliar per capita”; rzV27 = “% de pessoas ³ 10 anos cuja categoria do emprego no trabalho principal é de trabalhador sem carteira de
trabalho assinada”; rzV34 = “% de domicílios particulares permanentes cedidos por empregador ou de outra forma”; rzV47 = “% de domicílios coletivos”;
rzV50 = “% de domicílios sem nenhum banheiro para uso exclusivo”.
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5.3.2 Fatores Associados à Mortalidade por Aids

Na figura 40 apresenta-se o mapa com as taxas médias de mortalidade por

Aids (de janeiro de 2007 a junho de 2012) em pacientes com 13 anos ou mais

residentes no município de São Paulo, padronizadas por sexo e idade, para todas as

áreas de ponderação. Observa-se que as taxas de mortalidade apresentaram menor

variação do que as taxas de incidência, se situando entre 0,0 e 32,0 óbitos por

100.000 habitantes/ano.

A modelagem por regressão linear múltipla mostrou que as covariáveis que

tiveram associação direta e significativa com a mortalidade por Aids foram, em sua

maioria, as mesmas associadas também à incidência da doença: “Proporção de

domicílios coletivos [rzV47]”, “Proporção de pessoas sem nenhuma religião ou culto

ou com esse quesito não declarado [V17]”, “Porcentagem de domicílios sem nenhum

banheiro para uso exclusivo [rzV50]”, “Proporção de domicílios particulares

permanentes em outra condição de ocupação (não são próprios, alugados, nem

cedidos) [V35]”, “Proporção de pessoas com qualquer deficiência de grau moderado

ou grave (enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus) [V13]” e “Proporção de

Pessoas com 10 anos ou mais de idade com trabalho principal como militares ou

funcionários públicos [V28]”. A covariável “Percentual de pessoas maiores de 18

anos cujo curso mais elevado foi creche, pré-escola, alfabetização ou primário

[V20]”, não apresentou significância estatística (‘p’=0,154), permanecendo no

modelo somente para ajuste (tabela 21).

As covariáveis que tiveram uma associação inversa e estatisticamente

significativa com a mortalidade por Aids foram: “Proporção de domicílios particulares

permanentes próprios e quitados ou em aquisição [V32]”, “Percentual de domicílios

particulares permanentes em área arborizada [V41]” e “Percentual de domicílios

particulares sem renda mensal domiciliar per capita [V54]”.

Permaneceram no modelo da mortalidade, porém, sem significância

estatística, as covariáveis “Percentual de famílias com apenas uma pessoa [V09]”,

“Proporção de pessoas com qualquer deficiência mental ou intelectual permanente

[V12]” e “Proporção de pessoas falecidas [V16]” (‘p’=0,095, ‘p’=0,072 e ‘p’=0,089,

respectivamente) (tabela 21). O R2 do modelo foi de 0,3932 (39,32%).

Na tabela 21 são apresentadas as covariáveis padronizadas (reduzidas),

segundo os valores decrescentes (em módulo) dos coeficientes de regressão
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(betas), ou seja, ordenadas do maior para o menor grau de sua influência na taxa de

mortalidade. Destacam-se nesta ordenação, as covariáveis “Proporção de domicílios

particulares permanentes próprios e quitados ou em aquisição [V32]” e “Proporção

de domicílios coletivos [rzV47]”, como as que mais influenciaram na mortalidade por

Aids.

Tanto a variável dependente (taxa de mortalidade por Aids padronizada)

quanto os resíduos do modelo final apresentaram distribuição normal (‘p’=0,853 e

‘p’=0,932, respectivamente).
O teste ‘I’ de Moran4 verificado para a taxa de mortalidade por Aids

padronizada e o teste ‘I’ de Moran dos resíduos do modelo de regressão foram,

respectivamente, de 0,3063 (‘p’=0,001) e -0,9237 (‘p’=0,822), ou seja, foi observada

dependência espacial na taxa de mortalidade, mas não nos resíduos, indicando que

a autocorrelação encontrada foi explicada pelas variáveis do modelo. Assim, não foi

necessário prosseguir na análise de regressão com as etapas relativas à

autocorrelação espacial.

A tabela 22 exibe os coeficientes de correlação de Spearman entre as

covariáveis do modelo final da mortalidade por Aids, onde se verifica que não existe

colinearidade entre elas, o que se deve à utilização dos VIF. Também se apresenta

a relação de cada uma das covariáveis com as demais.

Os gráficos de dispersão representando os resíduos versus os valores

preditos e os diagramas de dispersão das covariáveis que entraram no modelo são

apresentados na figura 41. Estes gráficos, assim como os gráficos dos resíduos

versus as covariáveis que não entraram no modelo (não apresentados), denotaram

não haver padrões sistemáticos.

A sequência de pontos em linha reta que aparece verticalmente próxima ao

eixo da ordenada do diagrama de dispersão dos resíduos versus os valores da

covariável “Proporção de domicílios sem nenhum banheiro para uso exclusivo

[rzV50]” corresponde a valores nulos desta covariável.
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Figura 40 - Taxas médias de mortalidade por Aids (por 100.000 habitantes/ano),
padronizadas por sexo e idade, em indivíduos com 13 anos ou mais de idade,
segundo áreas de ponderação. Município de São Paulo, janeiro de 2007 a junho de
2012.

Fonte:  Óbitos por Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS-SP; População:
DATASUS/IBGE;  Áreas de Ponderação: Censo do IBGE - 2010; CRS: CEInfo/SMS-SP.
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Tabela 21 - Covariáveis padronizadas (reduzidas) associadas com a taxa média de
mortalidade por Aids em indivíduos com 13 anos ou mais de idade (por 100.000
habitantes/ano) padronizada por sexo e idade, ordenadas segundo o grau de
influência na variável dependente. Município de São Paulo, janeiro de 2007 a junho
de 2012. Modelo final de regressão linear múltipla.
Covariáveis Incluídas no Modelo Final Estimativa

(betas)
LIC*

(0,025)
LSC**
(0,975)

Valor
de ‘p’

Intercepto  5,65  5,31  5,98 < 0.001
Proporção de domicílios particulares
permanentes próprios e quitados ou em
aquisição [V32]

-1,38 -1,79 -0,98 < 0,001

Proporção de domicílios coletivos [rzV47]  0,66  0,26  1,07    0.001
Proporção de pessoas sem nenhuma
religião ou culto ou com esse quesito
não declarado [V17]

 0,63  0,21  1,06    0.003

Proporção de domicílios sem nenhum
banheiro para uso exclusivo [rzV50]  0,58  0,18  0,98    0.004

Proporção de domicílios particulares
permanentes em outra condição de
ocupação (não são próprios, alugados,
nem cedidos [V35]

 0,55  0,18  0,92    0.003

Proporção de pessoas com qualquer
deficiência de grau moderado ou grave
(enxergar, ouvir, caminhar ou subir
degraus) [V13]

 0,54  0,12  0,96    0.013

Proporção de pessoas ³ 10 anos de idade
cuja categoria do emprego no trabalho
principal é de militares ou funcionários
públicos estatutários [V28]

 0,51  0,07  0,96    0,025

Proporção de domicílios particulares
permanentes em área em que existe
arborização [V41]

-0,50 -0,96 -0,05    0,031

Proporção de domicílios particulares sem
rendimento nominal mensal domiciliar per
capita [V54]

-0,44 -0,84 -0,04    0,031

Proporção de famílias com apenas uma
pessoa [V09] -0,39 -0,86  0,07    0,095

Proporção de pessoas com qualquer
deficiência mental ou intelectual
permanente [V12]

-0,37 -0,77  0,03    0,072

Proporção de pessoas > de 18 anos cujo
curso mais elevado que frequentou foi
creche, pré-escola, curso de alfabetização
ou primário (elementar) [V20]

 0,34 -0,13  0,81    0,154

Proporção de pessoas falecidas [V16] -0,32 -0,69  0,05    0,089
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 201076-78.
Notas: *LIC: limite inferior de 95% de confiança; **LSC: limite superior de 95% de confiança.
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Tabela 22 - Coeficientes de correlação de Spearman entre as covariáveis do modelo final da taxa média de mortalidade por Aids
em indivíduos com 13 anos ou mais de idade (por 100.000 habitantes/ano) padronizada por sexo e idade. Município de São Paulo,
janeiro de 2007 a junho de 2012.

COV* V09 V12 V13 V16 V17 V20 V28 V32 V35 V41 V54 rzV47 rzV50
V09 1,000 -0,046 0,026 0,191 -0,512 0,239 0,318 0,063 -0,222 0,274 -0,419 0,130 -0,249
V12 -0,046 1,000 0,502 -0,004 0,054 0,218 -0,030 -0,026 0,207 -0,146 0,086 -0,125 0,034
V13 0,026 0,502 1,000 0,092 -0,044 0,377 -0,034 -0,091 0,201 -0,170 0,051 -0,161 0,012
V16 0,191 -0,004 0,092 1,000 -0,168 0,119 0,246 -0,215 -0,103 0,207 -0,172 0,194 0,009
V17 -0,512 0,054 -0,044 -0,168 1,000 -0,390 -0,147 0,058 0,150 -0,052 0,244 -0,079 0,109
V20 0,239 0,218 0,377 0,119 -0,390 1,000 -0,110 -0,075 0,110 -0,316 0,023 -0,226 -0,005
V28 0,318 -0,030 -0,034 0,246 -0,147 -0,110 1,000 -0,075 -0,291 0,573 -0,407 0,463 -0,197
V32 0,063 -0,026 -0,091 -0,215 0,058 -0,075 -0,075 1,000 0,000 -0,077 0,104 -0,196 -0,220
V35 -0,222 0,207 0,201 -0,103 0,150 0,110 -0,291 0,000 1,000 -0,396 0,159 -0,271 0,109
V41 0,274 -0,146 -0,170 0,207 -0,052 -0,316 0,573 -0,077 -0,396 1,000 -0,321 0,447 -0,140
V54 -0,419 0,086 0,051 -0,172 0,244 0,023 -0,407 0,104 0,159 -0,321 1,000 -0,275 0,144

rzV47 0,130 -0,125 -0,161 0,194 -0,079 -0,226 0,463 -0,196 -0,271 0,447 -0,275 1,000 0,057
rzV50 -0,249 0,034 0,012 0,009 0,109 -0,005 -0,197 -0,220 0,109 -0,140 0,144 0,057 1,000

Nota: *Covariáveis do modelo final de regressão múltipla: V09 = “% de famílias com apenas uma pessoa”; V12 = “% de pessoas com qualquer deficiência
mental ou intelectual permanente”; V13 = “% de pessoas com qualquer deficiência de grau moderado ou grave (enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus)”;
V16 = “% de pessoas falecidas”; V17 = “% de pessoas sem nenhuma religião ou culto ou com esse quesito não declarado”; V20 = “% de pessoas > 18 anos
cujo curso mais elevado foi creche, pré-escola, curso de alfabetização ou primário (elementar)”; V28 = “% de pessoas ³ 10 anos cuja categoria do emprego
no trabalho principal é de militares ou funcionários públicos estatutários”; V32 = “% de domicílios particulares permanentes próprios e quitados ou em
aquisição”; V35 = “Proporção de domicílios particulares permanentes em outra condição de ocupação (não são próprios, alugados, nem cedidos”; V41 = “%
de domicílios particulares permanentes em área em que existe arborização”; V54 = “% de domicílios particulares sem rendimento nominal mensal domiciliar
per capita”; rzV47 = “% de domicílios coletivos”; rzV50 = “% de domicílios sem nenhum banheiro para uso exclusivo”.
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Figura 41 - Diagramas de dispersão dos resíduos da regressão linear múltipla versus os valores preditos e as covariáveis que
entraram no modelo final da mortalidade por Aids.

Nota: *Covariáveis do modelo final de regressão múltipla: V09 = “% de famílias com apenas uma pessoa”; V12 = “% de pessoas com qualquer deficiência
mental ou intelectual permanente”; V13 = “% de pessoas com qualquer deficiência de grau moderado ou grave (enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus)”;
V16 = “% de pessoas falecidas”; V17 = “% de pessoas sem nenhuma religião ou culto ou com esse quesito não declarado”; V20 = “% de pessoas > 18 anos
cujo curso mais elevado foi creche, pré-escola, curso de alfabetização ou primário (elementar)”; V28 = “% de pessoas ³ 10 anos cuja categoria do emprego
no trabalho principal é de militares ou funcionários públicos estatutários”; V32 = “% de domicílios particulares permanentes próprios e quitados ou em
aquisição”; V35 = “% de domicílios particulares permanentes em outra condição de ocupação (não são próprios, alugados, nem cedidos”; V41 = “% de
domicílios particulares permanentes em área em que existe arborização”; V54 = “% de domicílios particulares sem rendimento nominal mensal domiciliar per
capita”; rzV47 = “% de domicílios coletivos”; rzV50 = “% de domicílios sem nenhum banheiro para uso exclusivo”.
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6 DISCUSSÃO

Na década de 80, em seu início, a epidemia de HIV/Aids no Brasil atingia

principalmente as regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de

Janeiro31,38,45,51,52,62,74,95,133,137,156. Os casos eram, em sua maioria, do sexo

masculino, possuíam alto nível socioeconômico, pertenciam às categorias de

transmissão de homossexuais ou bissexuais, além de portadores de hemofilia ou

receptores de sangue95,156,189. Contudo, a doença evoluiu de forma diferenciada no

país, e seu perfil epidemiológico sofreu muitas transformações desde o registro dos

primeiros casos153. Em algumas situações, o município de São Paulo acompanhou

as tendências da epidemia do estado de São Paulo e do País, mas em outras,

apresentou comportamentos distintos.

Apesar da difusão da epidemia de HIV/Aids em populações cada vez mais

heterogêneas, os avanços tecnológicos no tratamento da doença que ocorreram em

paralelo, como a distribuição gratuita da terapia antirretroviral de alta potência –

TARV - pelo Ministério da Saúde, a partir de 1996, se traduziu em expressiva

melhoria na sobrevida dos pacientes, com queda da mortalidade em cerca de 50% e

redução das infecções oportunistas153.

6.1  EVOLUÇÃO DA AIDS NO ESPAÇO E NO TEMPO E SUA

DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO SEXO

As políticas de prevenção e de controle da Aids no município de São Paulo

redundaram na queda global da incidência de Aids, sobretudo a partir de 1998,

conforme se verifica na tabela 2 e nas figuras 16 a 20, que mostram uma redução

contínua das taxas de incidência da doença no município considerando-se os anos

censitários de 1991, 2000 e 2010.

A distribuição gratuita da TARV a partir de 1996 também contribuiu para a

queda nas taxas de incidência de Aids, visto que os indivíduos infectados pelo HIV

em tratamento passaram a ter cargas virais mais baixas, com consequente redução
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da transmissão do vírus, o prolongamento do tempo de progressão ou até mesmo a

não progressão da infecção pelo HIV para Aids132,175. Além disso, a intensificação da

testagem por meio do teste rápido para o diagnóstico do HIV tem favorecido a

identificação mais precoce dos indivíduos infectados, ampliado suas chances de

tratamento, o que também contribuiu para a diminuição da incidência da
doença128,132,178.

Do total de casos de Aids identificados no Brasil até junho de 2011, 397.662

(65,4%) ocorreram no sexo masculino. A taxa de incidência nesse sexo, que era de
25,0/100.000 homens em 1998, caiu para 22,9 em 2010119. O primeiro caso da

doença em mulher no Brasil ocorreu em 198374,111. Desde então, somam-se 210.538

casos de Aids (34,6%) no sexo feminino119. Em 1997, 5% dos casos notificados

eram mulheres; em 1999, essa proporção chegou a 36%74,119,137,156. A taxa de

incidência nas mulheres era de 9,3 por 100.000 em 1996; subiu para 12,6 em 1998;
14,2 em 2005 e caiu para 13,2 em 2010119.

No Estado de São Paulo, do total de casos de Aids notificados entre 1980 até

junho de 2011 (212.551), reunindo as fontes do SINAN, Sistema de Mortalidade da

Fundação SEADE, SISCEL e SICLOM, 68,4% ocorreram em homens166, proporção

bastante semelhante àquela do Brasil (65,4%). No município de São Paulo, dos

86.112 casos de Aids de todas as faixas etárias notificados entre 1980 e 2013,

72,1% ocorreram no sexo masculino178, configurando uma proporção maior quando

comparada às proporções do estado de São Paulo e do Brasil.

No estado de São Paulo, o pico da taxa de incidência no sexo masculino

ocorreu em 1996, com 46,9 casos por 100.000 homens, caindo para 28,3 em 2009.

No sexo feminino, a incidência atingiu seu valor máximo em 1998, com 23,7 casos

por 100.000 mulheres, reduzindo progressivamente até 14,9 em 2009. A TI foi mais
elevada no sexo masculino, em comparação ao feminino, durante todo o período166.

No município de São Paulo, considerando-se os casos acima de 12 anos de

idade, a maior taxa de incidência no sexo masculino ocorreu em 1992 (88,1 casos

por 100.000 homens), e no sexo feminino, em 1998 (38,0 por 100.000 mulheres)

(tabela 2 e figura 16). Considerando-se todos os casos de Aids notificados,

independentemente da idade, os picos de incidência para homens e mulheres

ocorreram, respectivamente, nos anos de 1996 (67,0 casos por 100.000 homens) e

1998 (30,4 casos por 100.000 mulheres)176, os mesmos anos de pico do estado de

São Paulo.
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No Brasil, com o aumento de casos de Aids entre as mulheres, a razão de

sexo apresentou queda ao longo dos anos: em 1983, havia 40 casos de Aids em

homens para cada caso em mulher. Em 1985, essa razão caiu para 26/1; em 1991

era de 25/1; em 1997 caiu para 2/1, e desde então vem se mantendo nesse

patamar74,119,123,130,137,156. No estado de São Paulo, a razão de sexo era de 34/1 em

1985, apresentando tendência de queda até 1996, quando atingiu 2/1, mantendo-se

também estável nesse patamar11,166,168.

No município de São Paulo, considerando-se todas as idades, a razão de

sexo em 1983 era de 12 homens para uma mulher. Em 1984, alcançou o máximo de

35/1, caindo paulatinamente após. De acordo com a referência mais recente, do ano

de 2014, encontra-se em 3 homens para cada mulher desde 2011178.

Relativamente aos casos de Aids do presente estudo, de 13 anos de idade ou

mais residentes no MSP, a razão de sexo, que em 1984 era de 34 casos de Aids em

homens para um caso em mulher, decresceu continuamente desde então, atingindo

2/1 em 1997, e assim permanecendo até 2011 (tabela 2, figura 16). No entanto, a

partir de 2011, verifica-se a inversão na queda da razão de sexo, que aumentou

para 3/1 e se manteve nesse patamar em 2012 e 2013178. Esta pode ser uma

indicação de um aumento da concentração da epidemia no sexo masculino, caso

esta tendência se mantenha nos anos subsequentes. No estado de São Paulo e no

Brasil, observamos que essa razão vem se mantendo em torno de 2/1 desde

1997123,168.

A queda na razão de sexo reflete a transição do perfil epidemiológico da Aids

já a partir do início da década de 90, se acentuando desde então. Por meio de

relações heterossexuais sem proteção, ocorreu um aumento da incidência da Aids
nas mulheres, resultando nos fenômenos de ‘feminização’11,57,74,137,139,166 e

‘heterossexualização’ da epidemia120,136,153,156,189. O crescimento da Aids nesse

gênero foi paralelo ao aumento do número de casos em usuários de drogas

injetáveis, levando a uma tendência inicial de se identificar as mulheres infectadas

nesse segmento. Posteriormente, a transmissão sexual foi constatada como o
principal modo de transmissão da Aids37,193.

A vulnerabilidade das mulheres ao HIV/Aids guarda relação com as

diferenças de gênero e desigualdades socioeconômicas, que contribuíram para a

‘feminização’ da epidemia. Contextos individuais e coletivos contribuem para a maior

ou menor suscetibilidade ao adoecimento e diferentes disponibilidades para a
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proteção e o enfrentamento de agravos. Entende-se, assim, que a vulnerabilidade à

Aids é fortemente determinada pela desigualdade social. As precárias condições de

vida e de trabalho e o modo como as pessoas estão inseridas na organização social

refletem as dificuldades de acesso a serviços, bens materiais de consumo, proteção

social, educação e informação. Além disso, a própria produção e circulação da

informação específica para o público feminino é deficiente, ampliando ainda mais as

barreiras de acesso ao conhecimento sobre a doença8,13,14,74,81,139,148,156,193.

As desigualdades de gênero contribuem, ainda, para a formação e a

manutenção de situações de fragilidade, visto que as diferenças entre os papéis

sociais desempenhados por homem e mulher determinam relações desiguais de

poder e autonomia. Estas diferenças de gênero integram diversos aspectos da

exposição das mulheres, tais como: violência doméstica e sexual, estigma e violação

dos direitos humanos, discriminação social, racismo, pobreza, abuso de

entorpecentes, baixa escolaridade, renda insuficiente e condições precárias de vida

e de trabalho. Tais aspectos se integram às consequências diretamente associadas

ao HIV/Aids, que pode, inclusive, ter sido adquirido como consequência a algum tipo

de violência sofrido17,39,66,139,144,186,193.

Segundo o Relatório Global sobre Aids de 2012, na África Subsaariana, as

mulheres respondiam por 58% das pessoas vivendo com HIV. Uma das metas

estipuladas pela UNAIDS para 2015 foi a de “Eliminar as desigualdades de gênero e

o abuso e a violência baseados em gênero e ampliar a capacidade de mulheres e
meninas de protegerem a si mesmas do HIV” 195.

Alguns trabalhos realizados no Brasil apontaram, ainda, a subnotificação e a

captação diferenciada de casos de Aids do sexo feminino pela rede de saúde,

devido ao conhecimento tardio da soropositividade neste gênero, além de falhas na

operacionalização das estratégias preventivas baseadas no conceito de grupo de

risco, que exclui as mulheres que destoam de um dado estereótipo, fazendo com

que algumas suspeitas sejam descartadas53,142,144,193.

TOMAZELLI et al.193 (2003) analisaram a dinâmica da epidemia de Aids em

mulheres no município do Rio de Janeiro entre 1982 e 1987, utilizando uma

abordagem espacial. Os autores verificaram que o crescimento da epidemia de Aids

entre as mulheres no período atingiu mais intensamente as regiões norte e oeste da

cidade, levantando questões acerca dos diferenciais clínicos, de acesso aos

serviços e de conhecimento dos riscos entre as mulheres. Destacaram, ainda, como
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importantes achados, a elevada proporção de casos de Aids em mulheres na

categoria de transmissão ignorada, evidenciando um desconhecimento de sua

situação de risco, bem como um alto percentual de casos com escolaridade

ignorada, chamando a atenção para a qualidade da informação. Os autores

destacaram a necessidade de se conhecer melhor essas mulheres, no que tange às

suas características culturais, sociais, econômicas, comportamentais e

intersubjetivas, no sentido de compreender de que modo estes determinantes se

articulam e propiciam o crescimento da epidemia nesse gênero.
FARIAS e CESAR57 (2004) apontaram para a importância de uma abordagem

integral por parte dos serviços e profissionais de saúde em relação às mulheres,

enfatizando a necessidade de substanciais transformações sociais, tendo em vista a

vulnerabilidade desse gênero. Da mesma forma, os autores destacaram o papel do

SUS, responsável pela promoção de políticas de saúde diferenciadas para o

controle da epidemia nesse grupo.

SZWARCWALD et al.187 (2001) estudaram a difusão espacial dos casos de

Aids entre mulheres residentes em áreas desfavorecidas do Rio de Janeiro,

mostrando a influência das desigualdades sócio-espaciais e do sexo na dinâmica da

epidemia.

Sugere-se, assim, a implementação de políticas públicas específicas para a

prevenção e o tratamento do HIV/Aids nas mulheres, com priorização daquelas que

vivem em áreas geográficas com maior iniquidade e exclusão social. O combate à

‘feminização’ da epidemia de Aids depende também da redução das desigualdades

sociais e do incentivo à equidade entre os gêneros, o que poderá refletir no

fortalecimento da autonomia econômica, cultural, emocional e social da mulher na

sociedade.

O processo de ‘pauperização’ foi outra tendência da epidemia de Aids

identificada no Brasil, que atingiu de forma crescente pessoas com menor grau de

escolaridade e usuários de drogas injetáveis153,156,189. No município de São Paulo,

esse fenômeno pode ser observado nas figuras 17 e 19, que apresentam,

respectivamente para homens e mulheres, os mapas comparativos da incidência da

Aids nos anos de 1991, 2000 e 2010, segundo as áreas de ponderação do

município.

Entre os homens, no primeiro ano analisado, as maiores taxas estiveram

concentradas nas regiões centrais da cidade e em seu entorno, e em 2000
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apresentaram maior dispersão para regiões periféricas. Em 2010, a doença volta a

se concentrar no centro da cidade, embora com magnitude bem menor (figura 17),

concordando com os dados do último Boletim de HIV/Aids e DST do município de
São Paulo (2014)178, que faz menção a uma epidemia concentrada na região central,

apesar da importante redução da TI observada nessa região entre 2005 e 2013.

 Nas mulheres (figura 19), em 1991 observou-se a concentração da Aids no

centro e em áreas contíguas das regiões norte e sudeste; em 2000 as taxas

atingiram seu pico, se dispersando por todo o município; e em 2010 ocorreu

importante queda da incidência, que manteve um comportamento disperso. Essa

dispersão para as áreas mais periféricas é consoante com o processo de

‘periferização’ e ‘pauperização’ da doença.

Os mapas das taxas de incidência bayesianas de Aids para homens e

mulheres (figuras 18 e 20, respectivamente) corroboram com a afirmação de que o

processo de ‘periferização’ foi mais consistente no sexo feminino, visto que as taxas

de incidência bayesianas do sexo masculino apresentaram uma concentração mais

central no município.

As crescentes taxas de incidência de Aids na população de mulheres,

principalmente a partir da segunda década da epidemia (figuras 19 e 20), refletem o

aumento da vulnerabilidade desse grupo à infecção pelo HIV, fato este que pode

estar relacionado à discriminação baseada na diferença de gêneros, especialmente

nas mulheres mais pobres e dependentes, conforme já foi discutido.

Os estratos mais pobres são os mais afetados pela Aids, em função de

diversos aspectos relacionados à vulnerabilidade, como a falta de recursos para a

prevenção (preservativos e seringas estéreis); dificuldade de acesso a serviços de

saúde; situações de constrangimento, pressão e ameaças; precariedade de

moradia, alimentação e emprego; baixa escolaridade e difícil acesso à

informação190. A presença da epidemia de Aids em contextos de vulnerabilidade

social agrava as condições de vida já precárias dos estratos mais pobres, pois
acumulam-se condições de vida indesejáveis139.

KALICHMAN84 (1994) já apontava, em 1994, que o processo de

‘heterossexualização’ da Aids em São Paulo seria marcado pela ‘pauperização’ da

epidemia, atingindo principalmente os estratos sociais mais pobres e moradores da

periferia. Segundo Rolnik158 (1999), a exclusão territorial se relaciona à exclusão
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social, refletindo os processos de urbanização e de segregação urbana. O centro e a

periferia do município de São Paulo representam um exemplo desta desigualdade.

Alguns autores19,193 acreditam que o processo de ‘pauperização’ da Aids pode

estar superestimado, tendo em vista que as pessoas que mais procuram os serviços

públicos são aquelas pertencentes a grupos mais pobres, com acesso diferenciado

aos antirretrovirais, e que, comparados com outros segmentos sociais, poderiam

apresentar menor período de latência para o adoecimento.

Numa perspectiva social e geográfica mais ampla, observou-se, no Brasil, a

chamada ‘interiorização’, ou seja, a propagação da epidemia de Aids para um

número cada vez maior de municípios de médio e pequeno porte, distantes das
principais áreas metropolitanas14,31,51,153,156,186. Entre 1980 e 2013, a capital do ESP

concentrou 39,0% (89.270) dos casos de Aids residentes no estado (228.698). No

que tange às taxas de incidência de Aids nas regionais do ESP, a Capital ficou em

segundo lugar no ano de 2012 (24,1 casos por 100.000 habitantes/ano), perdendo

apenas para o Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Caraguatatuba (26,2
casos por 100.000 habitantes/ano)168.

Com a disseminação geográfica da epidemia, apesar de contar com o maior

número de casos absolutos devido à sua alta densidade populacional, os municípios

de São Paulo e Rio de Janeiro caíram no ranking da taxa de incidência, chegando,

no ano 2000, à 32ª e 34ª posições, respectivamente153.

Por fim, destacamos que o uso da técnica de suavização bayesiana nos

mapas das taxas de incidência de Aids do sexo masculino e feminino (figuras 18 e

20, respectivamente), permitiram um efeito visual mais claro das taxas,

proporcionando uma melhor identificação de bolsões de maior ou menor incidência

de Aids no município de São Paulo nos anos avaliados. A aplicação de estimadores

bayesianos é um método relativamente simples, de fácil compreensão e factível

utilizando-se Sistemas de Informação Geográfica de uso livre, portanto, pode ser

aplicado na prática da vigilância epidemiológica.

Vale ressaltar, ainda, que para populações muito pequenas, a suavização por

meio da estimativa bayesiana tende a ser maior, devido à maior instabilidade
inerente aos pequenos números11,101,140,204, fenômeno este que não foi observado no

presente estudo em função da agregação dos casos de Aids segundo áreas de

ponderação, o que, de forma geral, resultou em numeradores e denominadores

robustos.
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6.2 A AIDS SEGUNDO FAIXA ETÁRIA E SEXO

No presente estudo foi encontrada uma concentração de casos de Aids, em

ambos os sexos, na faixa etária de 30 a 39 anos de idade em todo o período

analisado (tabelas 3 e 4). Contudo, na evolução temporal, as taxas declinaram

nesse grupo etário, destacando-se, por outro lado, um aumento da incidência da

Aids nas faixas de 13 a 29 nos homens e de 60 a 69 anos nas mulheres.

No Brasil, desde o início da epidemia, a taxa de incidência de casos de Aids

em jovens de 15 a 24 anos aumentou progressivamente, alcançando o pico entre

1993 e 1995 e mantendo-se estabilizada após 1996. De 2009 para 2010 houve um

incremento de 16,8% na TI de homens jovens (de 9,5 para 11,1 por 100.000

homens), enquanto que no sexo feminino da mesma faixa etária, essa taxa reduziu
em 23,5% (de 10,2 para 7,8 por 100.000 mulheres)119.

No MSP, entre 2005 e 2011, a taxa de incidência nos homens entre 13 e 19

anos mais do que dobrou, passando de 1,7 para 3,8 casos por 100.000 homens

(tabela 3), fenômeno que não se observou nas mulheres da mesma idade, nas quais

a taxa decresceu de 3,2 para 1,8 casos por 100.000 mulheres (tabela 4).

Diferentemente do município de São Paulo, o estado apresentou tendência de

aumento na faixa de 20 a 29 anos de idade no sexo masculino, mas não no grupo

de 13 a 19 anos168.

Dados do último Boletim Epidemiológico de Aids, HIV e DST do Município de

São Paulo (2014) apontam para um aumento da taxa de incidência (taxa de

detecção) da Aids nos homens de 15 a 29 anos, especialmente na faixa de 20 a 24

anos178, corroborando com os achados do presente estudo. O aprofundamento da

análise dos homens jovens pode auxiliar nas abordagens preventivas para esse

grupo populacional logo no início de sua atividade sexual.

O Ministério da Saúde tem dado destaque aos jovens de 15 a 24 anos de
idade, como também à maior vulnerabilidade dos jovens HSH frente à infecção119.

Por essa razão, este órgão realizou alguns estudos85,118,136,138,188 entre 2002 e 2008,

abordando o comportamento da população brasileira em relação à prevenção das

DST.

Evidenciou-se que os jovens possuem um conhecimento adequado quanto às
formas de infecção pelo HIV. No último estudo realizado com conscritos138,188, dos



189

36 mil jovens do sexo masculino entre 17 e 22 anos de idade entrevistados, 97%

sabiam que o uso do preservativo é a melhor maneira de se evitar a infecção pelo

HIV. Entre 2002 e 2007, a proporção de jovens que tiveram a primeira relação

sexual antes dos 14 anos de idade caiu de 20,0% para 17,2%; contudo, a proporção

de jovens que referiu ter tido mais de 10 parceiros em toda a vida passou, no

período, de 19,1% para 26,2%.

De acordo com a Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas (PCAP)118

realizada em 2008, a população jovem de 15 a 24 anos, em comparação às demais

faixas etárias, é a que mais tem parcerias casuais, como também a que mais utiliza

preservativos. Os jovens HSH tendem a utilizar 2,2 vezes mais o preservativo do que

os jovens heterossexuais. Apesar do grande conhecimento sobre o preservativo,

comparando-se os resultados das PCAP de 2004136 e 2008118, o uso regular do

insumo reduziu.
A pesquisa realizada com conscritos do exército de 17 a 20 anos138 mostrou

que taxa de prevalência da infecção pelo HIV na população jovem apresentou

tendência de aumento entre 2002 (0,09%) e 2007 (0,12%).

A Aids acomete indivíduos de todas as idades, contudo, apenas recentemente

tem-se enfatizado as características da epidemia em indivíduos com idades mais

avançadas, em função do aumento da proporção de infectados pelo HIV nessas

faixas etárias34,98,183. Assim, o ‘envelhecimento’ da população com Aids tem sido

observado também como uma tendência da epidemia no país119,183.

Observou-se também um incremento da incidência da doença nas mulheres

de 60 a 69 anos (tabela 4). Nos homens acima de 49 anos, no MSP, as taxas de

incidência apresentaram tendência de queda entre 2001 e 2011 (tabela 3),

contrariando o que se reporta em âmbito nacional. Apesar das quedas globais das

taxas de incidência, essa redução foi menos expressiva nos mais idosos, denotando

o envelhecimento da epidemia no município de São Paulo.

No Brasil, entre 1996 e 2005, na faixa etária de 50 a 59 anos, a taxa de

incidência no sexo masculino passou de 18,2 para 29,8 casos por 100.000 homens,

e nas mulheres, cresceu de 6,0 para 17,3. Entre os maiores de 60 anos, no mesmo

período, houve também um aumento da TI, que nos homens passou de 5,9 para 8,8,

e nas mulheres de 1,7 para 4,6 por 100.000 habitantes. Entre 1998 e 2010, também

foi observado um aumento da taxa de incidência de Aids em todas as faixas etárias
acima de 50 anos de idade119,137.
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No estado de São Paulo, a incidência de Aids na faixa etária de 40 a 49 anos,

embora tenha se mantido na segunda posição de 2003 a 2009, vem se aproximando

da faixa de 30 a 39 anos. Em 2009, essas taxas foram, respectivamente, de 40,0 e

44,5 casos por 100.000 habitantes. As taxas de incidência no grupo de 50 a 59 anos

também têm sido cada vez maiores desde 2002166. Descreve-se também uma leve

tendência de aumento de casos de Aids na faixa etária de 60 a 69 anos, no sexo

feminino no ESP166,168.

O aumento da sobrevida das pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA) leva ao

envelhecimento desta população. A esta prevalência, somam-se os indivíduos que

adquiriram o vírus mais tardiamente. O envelhecimento das PVHA traz demandas de

saúde relacionadas às comorbidades, cada vez mais frequentes nas faixas mais

idosas, que deverão ser atendidas pelo sistema de saúde.

 No âmbito nacional, os idosos representam um dos grupos prioritários para
os gestores41,183. Considerando a história natural da doença, é válida a suposição de

que a infecção pelo HIV nas faixas etárias mais idosas tenha ocorrido pelo menos 10

anos antes da manifestação do quadro de Aids. Infere-se que esses grupos

iniciaram sua vida sexual quando o HIV/Aids ainda não existia, de modo que,

provavelmente, são menos propensos a usar preservativos, apresentando, assim,
maior risco de exposição ao vírus74,183.

Alguns autores (HENN74, 2007; SOUSA183, 2008) destacam, ainda, que o

aumento da incidência da doença nos homens mais idosos pode ser um reflexo da

utilização de medicamentos contra a impotência, que tem favorecido a vida sexual

ativa na terceira idade, contribuindo para a vulnerabilidade dessa população ao

HIV/Aids.

CASTRO41 (2007) estudou 75 idosos atendidos em um serviço de referência

para HIV/Aids no município de São Paulo. Por meio de entrevistas aos pacientes, a

autora analisou, dentre outros fatores, os relatos sobre a vida sexual e a percepção

de risco de aquisição da infecção pelo HIV. Dentre os 47 pacientes que revelaram

atividade sexual, apenas 30 possuíam parceiro(a) fixo(a), dos quais 21

sorodiscordantes. A maioria dos entrevistados relatou o uso de preservativo após o

diagnóstico. A percepção do risco de aquisição da infecção foi baixa, sendo que a

maior parte dos entrevistados (74,7%) acreditava ter adquirido a infecção por meio

de relação sexual desprotegida, e cerca de 20% informaram situações de vivência

de estigma e discriminação.
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Questões envolvendo o HIV/Aids no contexto do envelhecimento devem ser

discutidas e estudadas, no sentido de fornecer subsídios tanto para o cuidado dos

portadores na terceira idade, quanto para o desenvolvimento de ações e programas

de prevenção voltados para esse grupo etário, levando em conta o desafio cultural

no enfrentamento da doença nessa faixa etária.

Esses achados denotam que, embora a epidemia de Aids tenha apresentado

uma tendência de queda global no município de São Paulo, no que tange à idade,

concentra-se em alguns subgrupos populacionais que permanecem em situação de

vulnerabilidade à doença, com destaque para os homens jovens e as mulheres mais

idosas.

6.3 A AIDS SEGUNDO RAÇA/COR E SEXO

Os dados de Aids segundo raça/cor e sexo foram apresentados tanto em

proporções como por meio de taxas de incidência. Contudo, foi possível calcular a

incidência de Aids por raça/cor somente na população com 15 anos de idade ou

mais, visto que nas bases de dados investigadas (DATADUS113 e SEADE64) não

foram disponibilizadas as populações com faixa etária detalhada abaixo de 15 anos

de idade nos anos intercensitários.

A variável raça/cor foi inserida na ficha de notificação de Aids em 2000166,

entretanto, foi avaliada apenas a partir do ano de 2003, quando houve suficiente

melhoria no preenchimento desse campo (figura 21 e tabela 5), de modo que as

análises pudessem ser feitas166,175. Em 2003, a proporção de casos de Aids em

homens com raça/cor ignorada era de 16,3%, e nas mulheres, de 13,0%. Em 2011,

essas proporções caíram para 4,0% e 3,4%, respectivamente. No ESP, a melhora

na qualidade do preenchimento das Fichas de Investigação Epidemiológica (FIE)

ocorreu somente a partir do ano de 2004, e em 2011, apenas 2,8% das notificações

não apresentaram esta informação168.

De 2003 a junho de 2012, predominaram, no município de São Paulo, casos

de Aids de raça/cor branca em ambos os sexos; entretanto, ao lado da tendência de

redução proporcional de casos nessa raça/cor, ocorreu um aumento proporcional de
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casos em homens e mulheres pardos, além de um discreto incremento na proporção

de casos da doença em mulheres de raça/cor preta (tabela 5). Mesmo com a

redução dos casos de Aids de raça/cor ignorada a partir de 2004, e a tendência de

aumento proporcional entre homens e mulheres pardos e mulheres pretas,

predomina ainda, nos anos mais recentes, a categoria de raça/cor branca (tabela 5).

Contudo, quando se analisam as taxas de incidência de Aids na população de

15 anos ou mais de idade segundo raça/cor, observa-se, em todo o período, o

predomínio da incidência em pessoas de raça/cor preta (tabela 6). Da mesma forma

que na análise baseada na proporção de casos por raça/cor (tabela 5), as taxas de

incidência nos brancos tendem ao declínio em ambos os sexos (tabela 6). Isto não

se observa, no entanto, nos indivíduos de raça/cor preta, dado que, apesar do

aumento proporcional de casos de Aids nas mulheres pretas (tabela 5), a incidência

da doença neste grupo denota tendência de queda no mesmo período (tabela 6).

Ainda, diferentemente do notável aumento proporcional de casos de Aids da

raça/cor parda em ambos os sexos (tabela 5), a evolução das taxas da incidência

mostram apenas um discreto incremento da doença nos homens pardos, com

estabilidade nas mulheres de mesma raça/cor (tabela 6).

Ao longo dos anos, verificou-se, também no Brasil como um todo, uma

redução proporcional de casos de Aids que se autorreferiram brancos, e um

crescimento daqueles que se declararam de raça/cor preta ou parda. Em 2000, os

homens brancos representavam 59,0% dos casos de Aids, e em 2005, essa

proporção caiu para 53,5%. Em 2010, 51,2% dos homens com Aids se referiram

brancos. Em 2000, os homens pretos e pardos respondiam por 40,2% dos casos,

sendo que essa proporção aumentou para 45,6% em 2005 e 48,0% em 2010. Entre

as mulheres, a proporção de brancas entre os casos também caiu: de 58,0% em

2000, para 51,6% em 2005 e 46,7% em 2010. Entre as mulheres com Aids pretas e

pardas, a proporção cresceu de 41,0% em 2000, para 47,5% em 2005, alcançando

52,1% dos casos em 201074,119,137.

No estado de São Paulo também ocorreu um incremento na proporção de

casos de Aids de raça/cor parda, sobretudo entre as mulheres, passando de 21,6%

em 2004 para 30,1% em 2012. Entre os homens, a proporção dos que se disseram

pardos era de 18,9% em 2004, subindo para 28,7% em 2012. A proporção de casos

de Aids da raça/cor preta, por sua vez, apresentou tendência de queda em ambos
os sexos168.
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Cabe aqui uma reflexão: a maioria dos boletins epidemiológicos que

apresentam dados sobre o HIV/Aids retratam a distribuição de casos de Aids

segundo raça/cor em proporções. Somente em 2010 a informação universal sobre o

quesito raça/cor passou a ser preenchida de forma mais consistente no censo

demográfico, o que tornou factível uma avaliação mais precisa da influência étnico-

racial na vulnerabilidade ao HIV/Aids.

Cabe ressaltar que, apesar da recomendação do preenchimento do atributo

raça/cor com base na autorreferência do paciente, verifica-se, ainda, uma

discordância em torno de 20% nos registros duplicados do banco do SINAN,

constatada nos procedimentos de rotina de exclusão de duplicidades e avaliação de

inconsistências realizados pela vigilância epidemiológica. Esse fato levanta a

necessidade de se reforçarem as orientações nos serviços de saúde quanto ao

preenchimento desse quesito com base na referência do próprio indivíduo
atendido175.

Aspectos sociais negativos, como aqueles relacionados à exclusão de

pessoas da raça/cor preta e parda, contribuem para uma piora do cenário da

epidemia de Aids, ao passo que afetam uma parcela da população que já apresenta

condições desfavoráveis para o enfrentamento da doença. Essa conjuntura revela a

necessidade de priorização dos aspectos de vulnerabilidade dessa população,

particularmente no tocante à prevenção do HIV168.

Conhecer o comportamento do HIV/Aids considerando-se a perspectiva

étnico-racial é de fundamental importância no que tange aos cuidados com a saúde,

dado que poderá influir na forma de pensar e de implementar as políticas públicas

para este agravo.

6.4 A AIDS SEGUNDO ESCOLARIDADE E SEXO

A escolaridade pode ser entendida como uma importante variável proxy da

estratificação social. Diferentemente do início da epidemia, quando a Aids atingia,

principalmente, indivíduos com alta escolaridade, a partir de 1990 a doença passou
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a acometer também indivíduos com baixo grau de escolaridade, o que ratificou o

fenômeno de ‘pauperização’61,156.

No presente trabalho, a escolaridade foi avaliada em termos de anos de

estudo nos casos de Aids com 19 anos ou mais de idade. Denotou-se, nos anos

mais recentes (2000 a 2012), um aumento gradual de casos com 8 a 11 anos de

estudo em ambos os sexos (tabelas 7 e 8). Nos homens, destaca-se, ainda, o

incremento significativo da proporção de casos com 12 anos ou mais de estudo a

partir de meados da terceira década (tabela 8). Em 2011, a proporção de mulheres

com 12 anos ou mais de estudo foi de 5,8%; e nos homens, 17,4% (o triplo em

relação às mulheres) (tabelas 7 e 8).

No estado de São Paulo, a principal diferença de escolaridade entre os sexos

também foi evidenciada nos indivíduos com 12 ou mais anos de estudo, visto que,

em 2011, esta medida foi quase o triplo nos homens comparados às mulheres

(14,0% e 5,1%, respectivamente), concordando também com as tendências do

país166,168.

De 2005 a 2011, verificou-se, no ESP, um aumento na proporção de casos

acima de 18 anos de idade com 8 a 11 anos de estudo, passando de 28,6% em

2005, para 39,9% em 2011, simultaneamente a uma diminuição na proporção de
casos com apenas 1 a 3 anos de estudo (de 10,7% em 2005 para 6,6% em 2011)168.

Essas mudanças no perfil da escolaridade dos casos de Aids acompanharam
aquelas verificadas na população geral do ESP166. Em todo o período, as mulheres

tiveram menor escolaridade, e essa diferença se acentuou nos anos mais

recentes168.

De 2010 a 2012, 2,0% das mulheres com Aids residentes no município de

São Paulo eram analfabetas, assim como 1,1% dos homens, e 1,3% dos casos

considerando ambos os sexos (tabelas 7 e 8). No ESP, essa proporção foi bem

parecida, de 2,2% entre as mulheres; 0,9% para os homens e 1,3% em ambos os

sexos168.

No Brasil, de acordo com dados do SINAN nacional, os analfabetos

representaram 2,4% do total de casos de Aids em 2010. No mesmo ano, observou-

se que a proporção de casos de mulheres analfabetas e com ensino fundamental foi

maior do que no sexo masculino, ao passo que, neste último, a proporção de casos

com ensino médio completo ou ensino superior foi maior119.
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Em 2010, 14,2% do total de indivíduos com Aids notificados no SINAN

nacional tinham até a quarta série do ensino fundamental iniciada; 27,4% entre a

quinta e a oitava série; 20,1% iniciaram o ensino médio e somente 8,2% alcançaram
o ensino superior119. No ESP, no mesmo ano, essas proporções foram,

respectivamente, de 6,3%; 23,0%; 38,7% e 12,0% dos casos de Aids168; e no

município de São Paulo, de 5,1%; 22,3%; 40,6% e 16,1% (tabelas 7 e 8). Isso indica

que os casos de Aids do município possuem, em geral, maior escolaridade do que

os casos do estado de São Paulo e do Brasil. Dados mais recentes do Boletim de
HIV/Aids e DST do MSP (2014)178 revelam que o percentual de casos de Aids vem

aumentando entre as pessoas com 12 ou mais anos de estudo em ambos os sexos.

No presente trabalho, em todo o período avaliado, as mulheres tiveram menor

escolaridade do que os homens (tabelas 7 e 8), visto que 27,0% declararam ter mais

de 7 anos de estudo, contrastando com 35,3% dos homens. A proporção de

mulheres com menos de 4 anos ou nenhum estudo foi quase 70% maior do que

aquela observada nos homens. Achado semelhante também foi visto no ESP168.

A baixa escolaridade das mulheres com Aids também reflete as iniquidades e

a exclusão social relacionada ao gênero feminino, apontando para a necessidade de

políticas públicas que fortaleçam sua autonomia. Estar incluída implica em ter

acesso ao conhecimento e, consequentemente, a subsídios para a sua proteção.

Além disso, pressupõe autonomia financeira, com renda suficiente para garantir o

acesso a bens, serviços e informações. No caso das mulheres vivendo com

HIV/Aids, a inclusão social repercute em melhores condições de vida e no

empoderamento para enfrentar a doença139,195.

Esses achados no estado e no município de São Paulo apontam para uma

tendência de aumento da escolaridade dos homens com Aids nos anos mais

recentes, e que as mulheres com menor escolaridade continuam sendo mais

atingidas pela doença. Mais detalhes sobre as vulnerabilidades de gênero e o seu

reflexo no enfrentamento da epidemia de Aids são discutidos na publicação

decorrente do presente trabalho (vide resumo do artigo no anexo 4 - Produção

Técnica e Científica).

No Brasil, de acordo com dados do SINAN nacional, em 2010 uma parcela

importante dos casos de Aids (26,5%) teve a informação sobre escolaridade

ignorada119. No mesmo ano, no estado de São Paulo, a proporção de ignorados foi

de 18,5%168, e no município de São Paulo, de 14,4% (tabelas 7 e 8).
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6.5 A AIDS SEGUNDO CATEGORIA DE EXPOSIÇÃO E SEXO

No que concerne à categoria de exposição, ao longo dos anos, a epidemia de

Aids apresentou importantes mudanças em seu perfil. Inicialmente, até meados da

década de 80, a maioria dos casos notificados tinha as relações homossexuais

como categoria de exposição e, em menor grau, as transfusões de sangue e

hemoderivados, categoria na qual os hemofílicos eram especialmente
atingidos51,74,161. O surgimento de outras categorias de exposição no decorrer da

década de 90, além das categorias de HSH e UDI, levou à disseminação do

HIV/Aids entre mulheres, crianças e homens heterossexuais, em todas as classes

sociais, indicando a necessidade de se compreender melhor as situações de risco

para a infecção pelo HIV111,161.

No Brasil, a categoria de exposição heterossexual representava, em 1995,

20,6% do total de casos de ambos os sexos, aumentando para 44,2% em 2005119.

Tal mudança ganhou a denominação de ‘heterossexualização’, já discutida

anteriormente. No estado de São Paulo, nos mesmos anos, as proporções foram de

31,7% e 57,4%, ou seja, também com uma tendência crescente; e em 2011, de

52,8%. Considerando-se todos os anos, a categoria heterossexual foi a responsável

pela exposição de 43,0% dos casos do ESP167,168. O crescimento da transmissão do

HIV por relações heterossexuais foi determinante para o aumento de casos da
doença entre as mulheres81,121,139,162.

 No MSP, em 1995, 2005 e 2011, a categoria heterossexual respondeu,

respectivamente, por 29,4%, 51,2% e 44,0% dos casos e, considerando-se todo o

período, contabilizou 35,8% dos casos. Observa-se, assim, uma importância menor

dessa categoria no município, quando comparada ao estado de São Paulo.

Vale destacar que, especificamente na categoria de transmissão

heterossexual em todo o Brasil, o número de casos de Aids em mulheres superou o
de homens no ano de 1992119,156. No ESP essa ultrapassagem aconteceu a partir de

1995; contudo, de 2010 em diante, a quantidade de homens heterossexuais voltou a

predominar168. No município de São Paulo, as mulheres heterossexuais com Aids

passaram a ser maioria também desde 1995, sem reversão dessa tendência até

2011 (tabelas 9 e 10).
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No município de São Paulo, considerando-se todo o período, nas mulheres

sempre predominou a categoria de exposição heterossexual, que aumentou de

forma crescente ao longo do tempo, respondendo por 69,8% do total de casos de

Aids nesse sexo (tabela 9). No ESP, essa categoria respondeu por 75,1% das

mulheres com Aids168.

Em 2010, a proporção de mulheres com Aids com categoria de exposição

heterossexual no MSP foi de 82,0%, ligeiramente inferior à proporção do Brasil119

(83,1%) e do ESP167,168 (86,3%), no mesmo ano.

No Brasil, em 2010, as categorias de exposição heterossexual e HSH

(homens que fazem sexo com homens), contabilizaram, respectivamente, 42,4% e
29,7% dos casos de Aids em homens119. No ESP, no mesmo ano, as mesmas

categorias responderam, por 41,7% e 38,0%, respectivamente, ou seja, com maior

proporção de HSH comparado ao Brasil168. No município de São Paulo, a categoria

heterossexual esteve presente em 33,8%, e a de HSH liderou, presente em 43,3%

dos homens com Aids no ano de 2010 (tabela 10).

Ainda concernente aos homens com Aids residentes no município de São

Paulo, inicialmente predominaram as categorias de exposição de HSH

(homossexuais + bissexuais), com redução contínua ao longo do tempo, dando lugar

à categoria de exposição heterossexual, que ultrapassou a primeira nos anos de

2000 e 2005. Na segunda década, a categoria de exposição de HSH tendeu à

queda; contudo, na terceira década, suas proporções recrudesceram e voltaram a

apresentar uma tendência de aumento, mais notoriamente a partir do ano de 2006.

Em todo o período analisado (1980 a junho de 2012), os HSH responderam por

36,0% dos casos de Aids em homens, e a categoria heterossexual, por 23,0%

(tabela 10).

O Boletim de HIV/Aids e DST do Município de São Paulo (2014) realça a

importância da participação dos jovens HSH na epidemia de Aids, indicando que,

desde 2008, a proporção de casos de Aids notificados pertencentes a esse grupo

vem aumentando solidamente, acompanhada de uma estabilização da categoria de

homens heterossexuais. O MSP revela, assim, uma epidemia de Aids concentrada,
e que se amplifica entre os jovens HSH178.

Veras et al.203 (2014) realizaram um inquérito utilizando a metodologia de

amostragem por tempo-local (Time-Location Sampling, TLS) na região central do

município de São Paulo. Os autores evidenciaram alta prevalência do HIV entre os
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HSH neste município (15,4%), o que significa que um em cada sete HSH estão

infectados, refletindo 40 vezes a taxa nacional de adultos. Somente 45,8% dos

pacientes estavam previamente cientes de sua infecção, e a prevalência do HIV foi

maior entre os HSH com status socioeconômico mais baixo. Com esses dados,

aliados ao fato de que três décadas já se passaram desde o surgimento dos

primeiros casos de HIV em HSH no município, os autores levantam duas hipóteses:

(1) está havendo um “ressurgimento” da epidemia de HIV; ou (2) existe um nível

persistentemente elevado de transmissão que apenas mais recentemente tem sido

reconhecido.

No ESP, de 1996 a 2010, a proporção de heterossexuais do sexo masculino

superou a de HSH, sendo que em 2011 e 2012, esta última categoria voltou a

predominar168. É importante se destacar a diferença do perfil do município de São

Paulo em relação ao do estado, visto que, no município, os HSH predominaram em

todo o período, com exceção dos anos de 2000 e 2005 (tabela 10); enquanto que no

ESP, a preponderância da categoria heterossexual se deu de forma consistente

entre 1996 e 2010. De 1980 a junho de 2013, no ESP os HSH representaram 29,4%

dos casos de Aids em homens, e os heterossexuais, 29,1%168.

De acordo com as últimas pesquisas realizadas em jovens recrutas do

exército brasileiro do sexo masculino de 17 a 22 anos de idade, a prevalência da

infecção pelo HIV na população HSH jovem cresceu entre 2002 e 2007, passando

de 0,58% para 1,23%, com tendência de aumento. Ressalta-se que as prevalências

de HIV observada nos conscritos HSH nos dois anos analisados foram superiores

àquelas da população total de conscritos (0,09% em 2002 e 0,12% em 2007)138,188.

No Brasil, entre os homens com Aids de 15 a 24 anos de idade, houve um

aumento na proporção da categoria de exposição HSH, de 31,8%, em 1998, para

46,4% em 2010. Essa tendência é distinta daquela observada no total de homens

acima de 12 anos de idade, visto que, nesse grupo, a categoria de exposição

heterossexual aumentou de 30,4% para 42,4% no mesmo período, acompanhada de
uma estabilização na proporção de HSH (31,1% em 1998 e 29,7% em 2010)119.

No Brasil, sobretudo entre 1985 e 1995, os UDI tiveram uma participação
importante no incremento de novos casos de Aids14,51,72,74. No início da epidemia, o

percentual de casos neste grupo representava 5,0% do total das notificações e, em

1996, quase um terço do total dos casos de Aids no país74,102,156. Em 2005, ocorreu

uma redução de 71,0% na categoria de UDI no país em comparação com o ano de
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1996, prosseguindo em constante queda e dando lugar a um aumento substancial

de casos adquiridos por transmissão heterossexual, que já ganhava destaque desde

o final da década de 90, quando mais de 80% dos casos já pertenciam a essa
categoria de exposição51,72,74,137. No ESP, essa queda, no mesmo período (1996 a

2005), foi de 65%168, e no município de São Paulo, de 67% (tabelas 9 e 10). Esses

resultados podem ser atribuídos, em parte, às ações públicas no sentido de orientar

a população usuária de drogas quanto aos perigos inerentes ao compartilhamento

de seringas11.

No Brasil, em 2010, 2,2% das mulheres e 5,0% dos homens com Aids

pertenciam à categoria de UDI119. No ESP, no mesmo ano, essas proporções foram

de 3,0% nas mulheres e 6,4% nos homens (5,4% em ambos os sexos)168. Já no

MSP, em 2010, a proporção da categoria de UDI foi de 4,9% (3,9% nas mulheres e

5,3% nos homens) (tabelas 9 e 10).

No município de São Paulo, na primeira década da epidemia de Aids, a

categoria de usuários de drogas injetáveis foi importante em ambos os sexos,

respondendo por 42,0% das exposições das mulheres e 22,6% das exposições dos

homens. Na segunda década, apesar da tendência de queda nos dois sexos, as

proporções foram de 16,2% para as mulheres e 25,6% para os homens, e na

terceira década, de 4,4% e 9,5%, respectivamente. Considerando todo o período, os

UDI representaram 18,4% dos casos de Aids em homens e 10,3% nas mulheres

(16,2% de todos os casos) (tabelas 9 e 10). No ESP, os percentuais de UDI em

homens e mulheres foram, respectivamente, de 24,1% e 11,0% (total de 20,2%), em

todo o período168.

A categoria de exposição de usuários de drogas injetáveis mereceu diversos

destaques na literatura, tendo em vista a sua singularidade no que tange aos

contrastes sociais e geográficos no Brasil. Casos de Aids entre os UDI tendem a se

agrupar em municípios mais ricos, mais desenvolvidos, denotando contrastes tanto

em magnitude e trajetória, como em disponibilidade nas intervenções de prevenção
e tratamento72.

No início, a epidemia de Aids entre os UDI no Brasil seguiu as principais rotas

de tráfico de cocaína, do Oeste (fronteiras com áreas de produção de coca/cocaína)

aos principais aeroportos e portos localizados na costa Sudeste. A faixa de

incidência, que correu do Centro-Oeste para o Sudeste e Sul, cruzando os

municípios mais ricos de São Paulo, pode ser explicada pela existência de melhores
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redes de transporte e oportunidades para os traficantes venderem a cocaína nas

rotas para os pontos de exportação13,20, bem como pelo maior acesso às drogas

ilícitas nestas regiões. A rota de escoamento do tráfico em direção aos portos e

aeroportos promoveu o barateamento da droga, de modo a facilitar sua distribuição,

atingindo, assim, indivíduos de baixa condição socioeconômica14,39,186.

Num estudo realizado por HACKER et al.72 (2006), dentre diversos

indicadores sociais avaliados, as variáveis “número de médicos por habitante” e

“distância padrão da capital do respectivo estado” se mostraram associadas às taxas

padronizadas de incidência de Aids em UDI nos municípios brasileiros, no período

de 1986 a 2000. Os autores concluíram que a epidemia de HIV/Aids entre os UDI foi

muito variável em tamanho e trajetória em diferentes regiões, estados e municípios

no Brasil, tendo em vista seu tamanho e sua heterogeneidade econômica e

social13,20. Os autores revelaram, ainda, um aparente paradoxo: enquanto existe

uma concentração significativa de casos de Aids entre UDI nas áreas mais ricas e

industrializadas do Brasil (Sul e Sudeste), a grande maioria é provenientes das

camadas mais pobres da sociedade brasileira, uma das mais desiguais do

mundo18,72.

Nos últimos anos, a incidência de Aids entre os UDI se estabilizou ou diminuiu

nos municípios afetados no início da epidemia, o que pode refletir tanto uma

mudança espontânea de comportamento como os efeitos dos programas de

prevenção. Contudo, essa tendência não foi uniforme, sobretudo na região Sul do

Brasil, onde ainda se observam padrões em alguns municípios de Santa Catarina e

do Rio Grande do Sul, semelhantes àqueles do Sudeste no início da
epidemia3,21,71,104,192,194.

Os fatores de risco para a transmissão do HIV associada ao uso de drogas,

tais como as práticas injetáveis com o compartilhamento de agulhas/seringas, são

determinados por um conjunto de dimensões sociais, culturais, políticas e legais que

atuam sobre o comportamento individual14,39,73,136,154,186. Nesse contexto, padrões

específicos de uso de drogas em cada localidade e a sua interação com a

disponibilidade de medicamentos, pureza, métodos de produção e rotas de tráfico
são particularmente importantes22,154.

Em uma perspectiva mais atual, um fato que pode ter contribuído para a

redução da transmissão por essa via, foi a gradual substituição do uso de drogas

injetáveis por drogas inalatórias.
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A categoria de exposição por transfusão sanguínea perdeu, ao longo do

tempo, a importância em ambos os sexos no município de São Paulo, visto que se

denota uma queda acentuada da transmissão do HIV por esta via, sobretudo a partir

de meados da segunda década, assim como a hemofilia nos homens (tabelas 9 e

10), como reflexo da legislação sobre a obrigatoriedade de testes de triagem em
bancos de sangue, que teve início entre 1987-198874,95,161,165,166. Porém, foram

necessários alguns anos antes que essa medida surtisse impacto na exposição por

transfusão sanguínea, haja vista o tempo de latência da doença.

Em todo o período analisado, o total de casos de Aids expostos ao HIV por

transfusão sanguínea no MSP foi de 323 casos (133 mulheres e 190 homens),

totalizando 0,4% das categorias de exposição (tabelas 9 e 10). Observou-se que

alguns desses casos ocorreram, ainda, na terceira década da epidemia (14 homens

e 13 mulheres), sendo que todos foram confirmados após investigação realizada

conforme o algoritmo do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério

da Saúde (tabelas 9 e 10). A investigação de alguns casos que adquiriram o HIV por

transfusão na década de 2000 revelou que os doadores encontravam-se em janela

imunológica74,161,165,166. No ESP, a proporção de casos com exposição por

transfusão sanguínea foi de 0,3% (total de 606 casos entre 1980 e junho de 2013).

Em todo o período, 155 homens com Aids residentes no MSP adquiriram o

HIV na condição de hemofílicos (0,3%), sendo que 20 casos (0,1%) ocorreram a

partir do ano 2000 (tabela 10). No ESP, os casos de hemofílicos totalizaram 365

(0,3%)168.

A transmissão vertical (TV) sempre foi uma categoria com baixa

representação em ambos os sexos no MSP, na faixa etária acima de 12 anos de

idade, totalizando 37 casos nas mulheres e 45 nos homens em todo o período

avaliado (tabelas 9 e 10). No ESP, ocorreram 120 casos em pessoas acima de 12

anos por transmissão vertical (59 em homens e 61 em mulheres)168.

No MPS, observou-se uma alta quantidade de casos de ambos os sexos com

categoria de exposição ignorada (21,1%); contudo, este preenchimento tem

melhorado, sobretudo a partir do ano de 2008 (tabelas 9 e 10), denotando uma

melhora na qualidade do preenchimento das notificações. No ESP, a proporção de

ignorados entre 1980 e junho de 2013 foi de 15,7%168. No Brasil, no mesmo período,

a proporção casos com categoria de exposição ignorada foi de 13,3%120. Em 2010,

no MSP, 17,2% homens e 13,4% das mulheres com Aids não tiveram sua categoria
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de exposição conhecida. No mesmo ano, no ESP, essas proporções foram de

13,8% e 10,3%, respectivamente168, e no Brasil, de 18,6% nos homens e 8,1% nas

mulheres120.

6.6 MORTALIDADE POR AIDS SEGUNDO SEXO

Desde 1980 até junho de 2012 ocorreram, no município de São Paulo, 40.882

óbitos, 51,7% do total de 79.039 casos com 13 anos de idade ou mais notificados.

Dentre os casos do sexo masculino, 31.428 evoluíram para óbito (54,7% dos 57.440

casos de Aids em homens) e, no sexo feminino, 9.454 casos (43,8% das 21.599

mulheres notificadas).

Entre 1980 e 2012, foram registrados 672.697 casos de Aids no Brasil, dos

quais 265.698 (39,5%) evoluíram para óbito, tendo como causa básica o HIV/Aids120.

No estado de São Paulo, onde se concentra a maior parte da epidemia nacional

(cerca de 30% dos casos do país), foram registrados 217.367 casos de Aids de 1980
até junho de 2012, dos quais 114.195 (52,5%) evoluíram para óbito167. O município

de São Paulo respondeu por 35,8% dos óbitos por Aids do estado entre 1980 e

2012167,175.

Uma análise realizada com as declarações de óbito (DO) do Sistema de

Informações Sobre Mortalidade (SIM), com menção de HIV/Aids em qualquer campo

de preenchimento das causas de óbito, mostrou que no Brasil, entre 2000 e 2007,

ocorreu um importante aumento no percentual de óbitos com causas básicas não

relacionadas ao HIV/Aids, passando de 2,5% para 7,0%. Esse fato indica que outros

agravos (neoplasias malignas, doenças cardiovasculares, doenças do aparelho

digestivo e respiratório, doenças metabólicas e endocrinológicas, hepatites virais e

causas externas) têm impactado de forma crescente a sobrevida das pessoas com

HIV/Aids119.

Apesar da taxa de mortalidade por Aids na população do município de São

Paulo ter passado, em ordem de importância, da 5ª para a 20ª colocação entre 1996

e 2011, para a população entre 35 e 44 anos foi a 1ª causa de óbito nesse último
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ano, e a primeira e segunda causas de morte nas mulheres de 25 a 34 e de 35 a 44

anos, respectivamente175,176.

No estado de São Paulo, em 1996, a Aids ocupava a 8ª posição entre os

óbitos gerais nas listas consolidadas de morte, passando à 17ª posição em 2010.

Entretanto, na faixa de 35 a 44 anos, os óbitos por Aids se mantiveram como a
primeira causa166. Atualmente, a Aids ainda vigora entre as cinco primeiras causas

de morte entre pessoas de 25 a 44 anos168.

Em 2010, ocorreram 11.965 óbitos por Aids no Brasil119 (3.141 no ESP)166,

levando a um taxa bruta de mortalidade de 6,3/100.000 habitantes. Considerando a

taxa de mortalidade padronizada, de 5,6/100.000 habitantes, calculada de acordo

com a população brasileira de 2000 (IBGE), observou-se uma redução de 11,1% na

mortalidade por Aids no Brasil nos últimos 10 anos. A taxa de mortalidade (TM) por

sexo, no ano de 2010, foi de 8,4 por 100.000 homens, e 4,2 por 100.000
mulheres119. No estado de São Paulo, no mesmo ano, a TM foi de 7,6/100.000

habitantes (10,4 por 100.000 homens e 5,0 por 100.000 mulheres)166,170.

No município de São Paulo, a TM bruta foi de 5,5/100.000 habitantes/ano,

considerando-se o período de 2007 a junho de 2012 (3,0 nas mulheres e 8,4 nos

homens). Considerando-se todos os anos entre 1980 e 2012, o pico da mortalidade

por Aids no MSP ocorreu em 1995, quando a taxa de mortalidade (TM) atingiu 31,2

óbitos/100.000 habitantes. Nos homens, o pico da TM ocorreu em 1994

(52,5/100.000 habitantes), e nas mulheres, em 1996 (13,8/100.000 habitantes). A

partir de então, medidas voltadas à assistência redundaram em uma queda

expressiva da TM, que em 2011 foi da ordem de 7,7/100.000 habitantes (4,5 nas

mulheres e 11,3 nos homens) e, em 2013, caiu para 6,7/100.000 habitantes. A partir

de 1997, a velocidade de queda na TM do sexo masculino apresentou importante

aceleração e, de 2004 em diante, a velocidade dessa queda reduziu em ambos os

sexos, mantendo-se estável entre 2007 e 2010176-178.

Entre 2007 e 2011, ocorreram 4.790 óbitos por HIV/Aids no MSP. Em 2010, a

maior parte dos óbitos (557 de 1.021 óbitos, 54,5%) acometeu pessoas da raça/cor

branca; contudo, quando a taxa de mortalidade foi analisada, os óbitos

predominaram em indivíduos de raça/cor preta (17,7/100.000 habitantes; taxa total

do município = 9,1/100.000 habitantes)177.

Em 2010, a TM por Aids na raça/cor preta de ambos os sexos foi quase o

dobro das raças branca e parda (17,7 versus 8,2 e 8,0 óbitos por 100.000
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habitantes, respectivamente), mantendo aproximadamente essa mesma razão entre

os homens (24,2 versus 12,4 e 10,2 óbitos por 100.000 homens) e nas mulheres

(11,3 versus 4,5 e 5,9 óbitos por 100.000 mulheres)177. Esses dados evidenciam a

vulnerabilidade da raça/cor preta e a necessidade de investimentos nos mecanismos

de acesso e de equidade do SUS.

No ESP, a taxa de mortalidade por Aids também caiu ao longo do tempo: de

22,9/100.000 habitantes em 1995 (ano de pico da mortalidade), iniciou tendência de

queda em 1996 até chegar a 7,2/100.000 habitantes em 2011. Os homens e as

mulheres tiveram a maior taxa de mortalidade também no ano de 1995

(35,1/100.000 e 11,0/100.000 habitantes, respectivamente), atingindo, em 2011,

10,0 e 4,6 óbitos por 100.000 habitantes, respectivamente. As quedas da taxa de

mortalidade a partir de 1996 se devem, sobretudo, à introdução da terapia

antirretroviral combinada168,178. Além disso, as medidas de atenção para a melhoria

da qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/Aids redundaram também no

aumento da idade média de óbito que, em 1990, era de 33,4 anos nos homens e

29,1 nas mulheres; passando, em 2012, para 43,7 anos nos homens e 43,0 nas

mulheres167,168.

No Brasil, analisando-se a tendência da mortalidade por Aids segundo as

regiões, entre 2000 e 2010 esta aumentou no Norte, Nordeste e Sul, diminuiu no

Sudeste e se estabilizou no Centro-Oeste. As taxas de mortalidade por 100.000

habitantes em 2010 foram: SE: 7,1; S: 9,4; NE: 3,8; N: 5,8 e CO: 5,4. Ainda, em

2010, sete UF apresentaram TM acima da média nacional (6,3/100.000 habitantes):

RS (13,6), RJ (10,3), SC (9,0), AM (8,0), SP (7,2), RR (7,1) e MT (7,0)119.

No presente trabalho, foram analisadas as taxas brutas e bayesianas

empíricas locais de mortalidade por Aids dos casos geocodificados nos anos

censitários de 1991, 2000 e 2010, em ambos os sexos, segundo as áreas de

ponderação do município de São Paulo. Observa-se nítido clareamento dos mapas

de 1991 a 2010, em ambos os sexos, em virtude do decréscimo das taxas ao longo

do tempo (figuras 22 a 25).

Nos homens, a taxa máxima de mortalidade bruta, de 752,0/100.000 em

1991, caiu para 211,0 em 2000 e 73,0 em 2010. No geral, em 1991 essas taxas se

mantiveram altas em grande parte do município de São Paulo, poupando apenas as

regiões sul e leste. Em 2000, observa-se queda da taxa de mortalidade em todas as

regiões da cidade; contudo, ainda concentradas no centro e AP contíguas das CRS
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sudeste, norte e oeste. Em 2010, somente cinco AP (três no centro, uma na CRS

oeste e outra na norte) apresentaram taxas maiores do que 37,0 óbitos por 100.000

homens (figura 22).

Os mapas com as taxas de mortalidade bayesianas empíricas locais em

homens (figura 23) suavizaram as taxas brutas (figura 22), e mostraram, da mesma

forma, que apesar da redução da mortalidade por Aids nos homens ao longo das

três décadas, ela se concentrou nas regiões centrais da cidade.

No sexo feminino, as taxas de mortalidade também decresceram quando

analisados os três anos censitários, com taxa máxima de 62,0 óbitos por 100.000

mulheres em 1991, 46,0 em 2000 e 23,0 em 2010 (figura 24). O padrão de

distribuição foi sempre mais disperso pelo município, em comparação ao sexo

masculino (figura 22). A suavização das taxas pelo método bayesiano permitiu se

observar melhor o padrão de concentração da mortalidade. Em 1991, esta convergiu

para a área central e AP contíguas das regiões norte e sudeste; em 2000, deslocou-

se para o extremo norte do município; e em 2010, as TM se mantiveram abaixo de

8,0 óbitos por 100.000 mulheres em praticamente todo o município (figura 25).

Da mesma forma que para os mapas das taxas de incidência de Aids, os

mapas com as taxas de mortalidade suavizadas pelo método bayesiano empírico

local auxiliaram a identificar bolsões de maior ou menor mortalidade por Aids no

município de São Paulo.

Em um estudo sobre a mortalidade por Aids em São Paulo, FARIAS e

CARDOSO58 (2005) encontraram uma correlação significativa entre a mortalidade

por Aids em mulheres e o índice de exclusão social (IEX) no período de 2000 a

2002, sugerindo que as condições socioeconômicas possuem relação com a

mortalidade neste grupo.
FARIAS e CESAR57 (2004), em outro estudo realizado no município de São

Paulo entre 1994 e 2001, mostraram que as taxas de mortalidade nas mulheres

tiveram queda mais tardia do que aquelas no sexo masculino, como também

apontaram alguns fatores que contribuíram para as diferenças nessa queda: o pior

acesso das mulheres aos serviços de saúde; a adesão ao tratamento, devido a

custos do seguimento, como o de transporte, e o cuidado com os filhos; aspectos

psicossociais e a maior vulnerabilidade social da população feminina. Além dos

aspectos citados, BARBOSA e FREIRE11 (2004) destacaram as dificuldades de

acesso à educação e a pior inserção das mulheres no mercado de trabalho.
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Fatores como o diagnóstico tardio, as coinfecções, a falta de acesso aos

recursos de saúde, dentre outros, atingem as pessoas vivendo com HIV/Aids de

forma mais intensa em algumas localidades do que em outras168. O diagnóstico

precoce do HIV, de modo a garantir o tratamento oportuno, a adesão ao tratamento,

o fortalecimento da rede de genotipagem e a inclusão de novos medicamentos são

estratégias fundamentais para a redução da mortalidade por Aids e para a melhoria

da qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/Aids168,175.

No combate à mortalidade por Aids, cabe ainda ressaltar a necessidade de

uma atenção diferenciada às populações de difícil acesso, que apresentam baixa

taxa de retenção pelos serviços de saúde e fraca adesão aos protocolos de

tratamento. O PM-DST/Aids propõe algumas ações para alcançar essas populações,

que incluem a ampliação e a oferta de testagem para o HIV “extramuros” (fora das

unidades de saúde); a facilitação do acesso aos preservativos, eliminando possíveis

barreiras; e a alocação de consultórios de rua para o tratamento do HIV e das

DST178.

6.7 VARIÁVEIS DE TEMPO

Foi realizada uma análise do tempo entre o diagnóstico de Aids e a

notificação da doença ao sistema de vigilância. No sexo masculino, o tempo médio

variou de 10,2 a 12,2 meses entre as três primeiras décadas da epidemia. Nas

mulheres, a média de tempo variou entre 10,5 e 23,0 meses, sendo que a maior

média de tempo ocorreu na primeira década, quando o número de casos foi bem

menor do que nas demais (tabela 11).

Somente a partir de 2008, esse tempo se tornou, em média, menor do que

seis meses em ambos os sexos (figuras 26 e 27). Idealmente, o tempo entre o

diagnóstico de Aids e a notificação da doença deve ser o menor possível, e

intervalos de tempo acima de seis meses são considerados tardios e indicam falhas

no sistema de vigilância epidemiológica do HIV/Aids. Nesse caso, devem ser

desenvolvidas estratégias que tornem mais oportuna a entrada dos casos no

sistema de notificação (SINAN).
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Cerca de 55% dos casos de Aids em homens e 44% dos casos em mulheres

tiveram evolução para óbito no período estudado. A variável de tempo entre o

diagnóstico de Aids e o óbito pela doença foi avaliada em 99,6% dos óbitos em

homens e mulheres. Nos homens, a média de tempo variou muito pouco nas três

primeiras décadas (entre 15,3 e 17,6), mas a mediana apresentou redução (de 3,7

meses, na primeira década, para 2,6 meses na segunda e 1,2 meses na terceira)

(tabela 12). Nas mulheres, destaca-se o maior tempo médio entre o diagnóstico e o

óbito por Aids na primeira década, com uma diminuição importante desse tempo ao

longo das três décadas (de 27,0 meses na primeira década para 22,9 meses na

segunda e 20,1 meses na terceira). A mediana também apresentou redução (de 6,2

meses na primeira década, para 3,7 meses na segunda e 1,7 meses na terceira)

(tabela 12). A letalidade da doença também diminuiu em ambos os sexos ao longo

do tempo, em função das políticas implementadas para o controle do HIV/Aids, já

comentadas anteriormente.

Analisados anualmente, os tempos médios entre o diagnóstico e o óbito nos

casos de Aids do sexo masculino, apresentaram, de forma geral, tendência de

queda na primeira década da epidemia de Aids, recrudesceram na segunda década

e voltaram a cair a partir do ano de 1997 (figura 28). Nas mulheres, verifica-se o

mesmo comportamento, porém, a tendência de queda do tempo entre o diagnóstico

da doença e o óbito, após o recrudescimento, se dá mais tardiamente, por volta do

ano de 2002 (figura 30).

A tendência de redução do tempo entre o diagnóstico e o óbito foi, a princípio,

um achado inesperado, visto que com a melhora do acesso aos serviços de saúde,

da disponibilidade do diagnóstico, da qualidade do tratamento e da sobrevida dos

pacientes ao longo dos anos, esperar-se-ia um aumento desse tempo. As análises

foram então refeitas, excluindo-se os casos com data do óbito igual à data do

diagnóstico (cerca de 30% dos óbitos); porém, não houve grandes alterações nas

tendências reveladas anteriormente (tabela 13, figuras 29 e 31). Discutimos, a

seguir, algumas hipóteses para esses achados; no entanto, são necessários estudos

adicionais que confirmem ou não essas hipóteses.

1. Na primeira década da epidemia, não existia, ainda, um tratamento que

promovesse o efetivo aumento da sobrevida dos casos diagnosticados com

HIV/Aids e, uma vez diagnosticada, a doença seguia o curso de sua história
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natural até o óbito. Já a partir da introdução da TARV, em meados da segunda

década, e com a melhora do acesso ao tratamento e aos serviços de saúde

especializados em DST/Aids ao longo dos anos, uma hipótese a se reflexionar é

que os casos que estão evoluindo para o óbito na atualidade são aqueles

diagnosticados tardiamente, já em fase avançada da doença, e que não tiveram

a chance de iniciar um tratamento a tempo de lograrem uma recuperação

imunológica.

2. Outro fator que pode também estar contribuindo para a redução do tempo entre o

diagnóstico e o óbito, é a estratégia da vigilância epidemiológica de incorporar,

no banco de casos de Aids, os óbitos que têm como causa básica o HIV ou a

Aids, provenientes dos registros do SIM, e que não foram previamente

notificados no SINAN. Quando isso acontece, geralmente se torna difícil de

estipular a data do diagnóstico, visto que muitos casos são descobertos apenas

no momento do óbito e, nessa situação, a data do diagnóstico acaba sendo a

mesma data do óbito, ou uma data anterior muito próxima ao óbito, o que

desloca, então, a média do tempo para baixo.

3. Cabe considerar, ainda, que no período estudado (1980 a 2012), houve mudança

de versão da Classificação Internacional de Doenças (CID). Na CID-9 (nona

revisão, em vigor até 1995), não havia uma categoria específica para a Aids, e os

casos da síndrome eram classificados no Capítulo III (doenças endócrinas,

nutricionais, metabólicas e imunitárias), como “deficiência da imunidade celular”

(código 279.1), em conjunto com outras três síndromes raras. Somente na CID-

10 (décima revisão), que entrou em vigor a partir de 1996, a doença causada

pelo HIV recebeu códigos próprios (B20-B24) dentro do Capítulo I (doenças

infecciosas e parasitárias)33,70,97. Esse fato, somado ao estigma relacionado ao

HIV/Aids, pode ter colaborado para a não menção dessa causa nas declarações

de óbito, sobretudo nas primeiras décadas da epidemia, gerando um importante

sub-registro das mortes por Aids que pode ter contribuído para imprecisões nas
estatísticas de mortalidade e letalidade da doença96, levando também a vieses na

análise efetuada nesse trabalho.
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Buchalla32 (1993) revisou 4.023 declarações de óbitos de homens entre 20 e

49 anos de idade no município de São Paulo, entre 1983 e 1986. Deste total, 359

(8,9%) atestados foram identificados como sendo de óbitos por Aids, dos quais 54

(15,0%) não estavam notificados como casos de Aids ao sistema de vigilância

epidemiológica. Os casos detectados eram, em sua maioria, indivíduos solteiros,

jovens e falecidos em hospitais. Entre os casos não notificados, encontrou-se uma

frequência maior de indivíduos com educação superior32.

No município de São Paulo, a prática mais recente e contínua da vigilância

epidemiológica de incluir no SINAN os casos que apresentam citação de HIV, Aids

ou termos similares na declaração de óbito, bem como a atualização da evolução

para “óbito” nas notificações já realizadas, complementa o banco de dados e

melhora a qualidade das informações175. Contudo, é importante que se investigue

todo óbito por Aids e suas circunstâncias, por meio das atividades de rotina das

vigilâncias dos serviços de saúde, dos municípios e das regiões, de modo a

aprimorar a qualidade da informação sobre os óbitos e reduzir tais ocorrências, cada
vez mais evitáveis168.

6.8 AUTOCORRELAÇÃO ESPACIAL DA INCIDÊNCIA E DA

MORTALIDADE POR AIDS

Observou-se uma autocorrelação espacial estatisticamente significativa nas

taxas de incidência e de mortalidade por Aids nos anos de 1991 e 2000 em ambos

os sexos e, em 2010, apenas no sexo masculino (tabelas 14 e 15). Apesar disso, há

uma tendência de queda nos valores do Índice de Moran, o que nos faz suspeitar

que, se as taxas de mortalidade e de incidência de Aids continuarem caindo,

futuramente poderá não mais ser encontrada tal dependência espacial.

Os índices de autocorrelação espacial das taxas bayesianas empíricas locais

de incidência e de mortalidade por Aids foram sempre maiores do que aqueles das

taxas brutas e das taxas bayesianas globais (tabelas 14 e 15), o que se explica por

uma dependência espacial produzida de maneira artificial pelo método do estimador
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bayesiano local para a suavização das taxas, o que não ocorre, no entanto, com os

estimadores bayesianos globais140,204.

O efeito da autocorrelação espacial artificialmente induzida pelos filtros de

estimação bayesiana local influencia, sobretudo, aqueles polígonos (áreas de

ponderação) com baixa representatividade populacional, ocasionando uma

superestimativa dos coeficientes de autocorrelação global nas áreas com pequenos

números de população, onde o alisamento das taxas em direção à média de seus

vizinhos com elevado número de casos e grandes populações é mais acentuada.

6.9 A TRAJETÓRIA DA EPIDEMIA DE AIDS NO MUNICÍPIO DE SÃO

PAULO

Antes de tecer considerações sobre a evolução espacial e espaço-temporal

da Aids no município de São Paulo, cabe destacar que a geocodificação em

múltiplas etapas realizada no presente trabalho permitiu a geolocalização de 20.566

mulheres (95,2%) e 53.825 homens (93,7%), totalizando 74.391 casos de Aids, ou

seja, 94,1% do total de casos notificados de 1980 até junho de 2012 (79.039).

O trabalho de geocodificação demandou um importante investimento de

tempo e de recursos humanos em todas as etapas descritas; contudo, permitiu a

obtenção de uma expressiva taxa global de casos geocodificados, resultado este

que refletiu positivamente nas análises desse estudo.

Vale destacar que a geocodificação realizada com base nos servidores do

Google Earth pode apresentar alguma distorção em relação à geocodificação feita

com o mapa digital de logradouros, tendo em vista suas diferentes projeções e

datum. Contudo, essa distorção não foi considerada relevante para as análises

desse estudo, que tem como menor unidade espacial as áreas de ponderação do

IBGE, que agregam conjuntos de setores censitários mutuamente excludentes.

Estudos descritivos sobre a epidemia de Aids podem incluir abordagem

geográfica, temporal e populacional para caracterizar a mobilidade, as tendências e

a vulnerabilidade na observação dos fenômenos de transição do perfil

epidemiológico156.
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Por meio de três modalidades de estatísticas de varredura - puramente

espacial, espaço-temporal e de variação espacial nas tendências temporais,

buscamos identificar aglomerados estatisticamente significativos de altas taxas de

incidência de Aids, em alguns grupos distintos e estratificados por sexo. Inicialmente

pretendia-se ter um panorama geral dos casos, por essa razão, todos os casos de

Aids em indivíduos com 13 anos ou mais foram analisados. A seguir, devido à

importância crescente dada aos casos de Aids com idades mais avançadas (50 anos

ou mais), optamos por estudar separadamente esse grupo etário, e por fim, avaliar

se os óbitos por Aids teriam o mesmo padrão de distribuição do total de casos.

Como unidade de agregação, optamos pelas áreas de ponderação. Uma

alternativa seria utilizarmos, ao invés das áreas de ponderação, os 96 distritos

administrativos do município de São Paulo; contudo, uma desvantagem dessa

escolha seria a heterogeneidade das características internas desses distritos, por

englobarem áreas muito extensas. Outra opção seria trabalharmos com os setores

censitários, mais homogêneos; entretanto, sendo 18.953 no município de São Paulo,

as análises se tornariam bem mais complexas e demandariam muito mais tempo de

processamento. Assim, a opção de trabalhar com as 310 áreas de ponderação do

município pareceu a mais adequada dentre todas as disponíveis.

Na análise de varredura puramente espacial realizada para os homens com

Aids com 13 anos de idade ou mais, a doença esteve concentrada principalmente no

centro do município de São Paulo e em áreas contíguas das regiões norte, sudeste

e oeste, independentemente da evolução para o óbito. Os óbitos estiveram

concentrados em áreas similares ao conjunto de todos os casos, o que

possivelmente se deve à alta letalidade da doença (54,7%) em todo o período

analisado. Na faixa etária de 50 anos e mais, o aglomerado principal se situou na

mesma região central da cidade (figura 32). Na análise de varredura espaço-

temporal, diversos aglomerados foram encontrados para todos os homens acima de

12 anos, espalhados por todas as regiões do município. Um menor número de

aglomerados foi identificado na faixa dos mais idosos, localizados principalmente no

centro e nas regiões norte e oeste da cidade, e nos óbitos, merece destaque a

dispersão dos aglomerados, acometendo também e com maior intensidade as

regiões leste e sul (figura 33). Na variação espacial das tendências temporais (figura

34), observou-se uma tendência de ‘periferização’ da epidemia na cidade de São

Paulo.
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Na análise de varredura espacial realizada na totalidade dos casos de Aids do

sexo feminino, observou-se uma maior concentração de altas taxas da doença na

região norte do município, assim como observado também para os óbitos (que

representaram 43,8% de todos os casos). Já na faixa das mais idosas, apenas dois

aglomerados foram observados, um englobando áreas da região central, sudeste e

norte e outro completamente situado na região norte da cidade (figura 35). Na

análise de varredura espaço-temporal, diversos clusters foram encontrados para

todas as mulheres com 13 anos ou mais e óbitos, não isentando nenhuma região do

município. Menos aglomerados foram identificados nas mulheres da faixa etária

acima de 49 anos, poupando as regiões oeste, sul e a maior parte da leste (figura

36). Na variação espacial das tendências temporais, observou-se a mesma

tendência dos homens, de ‘periferização’ da epidemia, avaliada apenas para a

totalidade dos casos do sexo feminino acima de 12 anos de idade, visto que entre as

mais idosas e naquelas com evolução para o óbito não foram detectados

aglomerados significativos (figura 37).

Na análise puramente espacial, ao se compararem os sexos e os grupos

avaliados, os maiores riscos relativos foram encontrados nos aglomerados de

homens acima de 49 anos, e os menores, no conjunto das mulheres com 13 anos ou

mais de idade (tabela 16). Na análise de varredura espaço-temporal, os maiores

riscos também pertenceram aos aglomerados dos homens com 50 anos e mais, e os

menores, nos clusters das mulheres acima de 12 anos (tabela 17).

Na análise de variação espacial nas tendências temporais, ao invés do risco,

é mais importante se avaliar as tendências dentro dos aglomerados, que foram mais

expressivas também no grupo de homens acima de 49 anos, e menores no conjunto

de homens que evoluíram para o óbito (tabela 18). Esse achado contrariou aquele

encontrado na análise descritiva das taxas de incidência por faixa etária, que não

denotou aumento da incidência de Aids nos homens mais velhos ao longo do tempo

(tabela 3), mas somente nas mulheres (tabela 4), sendo que, nestas últimas, a

análise de varredura não detectou aglomerados estatisticamente significantes de

altas taxas de Aids na modalidade de variação espacial nas tendências temporais.

Estudos recentes têm indicado um aumento do HIV/Aids entre os adultos

mais velhos, que raramente são alvo de intervenções para a redução do risco da

doença. A alta propensão para adquirir o vírus, aliada à falta de apoio social, pode
favorecer ainda mais esse risco211.
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As DST, que incluem o HIV, são agravos que se manifestam em decorrência

do comportamento dos indivíduos, compartilhando fatores de risco demográficos,

sociais e de comportamentos sexuais comuns152. Assim, sua progressão nas

populações não ocorre de modo aleatório e uniforme, mas se dá em função de

comportamentos sociais íntimos e complexos entre duas ou mais pessoas. Apesar

do papel que esses comportamentos interativos desempenham na transmissão das

doenças, a unidade analítica da maior parte das investigações epidemiológicas é o

indivíduo, sendo que esta abordagem já não é satisfatória para uma avaliação plena

do papel desempenhado pelas interações dos grupos que redundam na

disseminação das doenças210.

Assim, para que ocorra a transmissão, muitos pequenos grupos devem estar

vinculados uns aos outros, ou a componentes maiores, através de conexões não

reveladas ou não identificadas. Na tentativa de se identificar a transmissão em redes

de larga escala, e as redes específicas de comportamentos de risco associadas com

a transmissão, a informação desses pequenos componentes pode ser difícil de

analisar, dada a falta de conhecimento relativo a outros diversos componentes aos

quais eles podem estar vinculados50,210.

A detecção de aglomerados de doenças contribui, ainda, para novos e

importantes conhecimentos, como a descoberta de graves ameaças para a saúde

em locais inesperados, ou de novas etiologias de doenças já conhecidas e, mais
raramente, para a descoberta de novas doenças87.

Quando são encontrados aglomerados de uma doença, é importante lançar

mão de métodos estatísticos para avaliar se o excesso observado é devido ou não

ao acaso. Embora este não seja o único critério, é importante para ajudar a

determinar se está justificada uma investigação epidemiológica e se devem ser
investidos recursos em áreas prioritárias87.

A capacidade de se avaliar a heterogeneidade geográfica da incidência e da

mortalidade por Aids é de extrema importância para a vigilância da doença.

Contudo, investigar a estrutura espacial da epidemia de HIV/Aids pode representar

um desafio, visto que grandes áreas geográficas com baixa densidade populacional

podem mascarar a heterogeneidade geográfica e levar a uma má interpretação dos

verdadeiros padrões geográficos subjacentes207. Para lidar com esta situação,

podemos lançar mão dos estimadores bayesianos globais, visto que as estimações
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locais acabam por levar a uma dependência espacial artificial9,101,140, conforme já foi

discutido.

Existem muitos métodos estatísticos para se analisar a aglomeração global e

os aglomerados locais, com diferenças em seus desempenhos em termos de poder

e precisão82. No presente trabalho, optamos pelo uso do método de varredura

espacial e espaço-temporal, tendo em vista que as análises baseadas na detecção

de aglomerados mostraram-se adequadas para identificar localidades com alta

concentração de casos de Aids.

Diversas abordagens do HIV/Aids utilizando técnicas de análise de varredura

espacial e espaço-temporal já foram exploradas por diferentes autores.
Internacionalmente, destacam-se os estudos realizados na África: EGGER et al.56

(2010) realizaram o monitoramento de mudanças temporais na especificidade de um

teste oral de HIV; WAND e RAMJEE207 (2010) estudaram as variações espaciais e

demográficas do HIV em pequenas comunidades na África do Sul e, em 2014, os

mesmos autores152 avaliaram a aglomeração geográfica de comportamentos sexuais

de alto risco para HIV e DST em Kwazulu-Natal, África do Sul; CUADROS et al.48

(2013) mapearam clusters de HIV identificando populações com alto risco de

infecção em 20 países da África Subsaariana, e em 201449 estudaram os padrões do

declínio da prevalência do HIV na África Subsaariana; CHIMOYI e MUSENGE44

(2014) analisaram espacialmente os fatores associados com o HIV em jovens da

Uganda.

Nos EUA, destacamos os estudos de JENNINGS et al.83 (2005), que

identificaram áreas com alta transmissão de Gonorreia na cidade de Baltimore; de
JACKSON et al.82 (2009), que realizaram a comparação entre métodos globais e

locais para a detecção de aglomerados, avaliando o padrão de mortalidade por HIV
nesse país; de GESINK et al.65 (2011), que estudaram os papeis de pessoas,

espaço e tempo na diferenciação das principais áreas geográficas com surtos de

Sífilis em São Francisco; e de HIXSON et al.75 (2011), que estudaram a

aglomeração espacial da prevalência do HIV em Atlanta e as características das

populações associadas com concentrações de casos.
No Canadá, WYLIE et al.210 (2005) estudaram as redes de DST por meio de

uma análise de rede molecular, geográfica e social em Manitoba. Na China

destacamos dois trabalhos: de XING et al.211 (2014), que estudaram a epidemia de

HIV/Aids em idosos, analisando a tendência e o comportamento espacial da doença
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nesse grupo; e de ZHANG et al.212 (2015), que estudaram a epidemia da Aids e os

fatores de impacto econômico por meio de uma análise espaço-temporal em

Chongqing.

No Brasil, vários estudos se destacaram na abordagem da distribuição

espacial do HIV/Aids utilizando ferramentas de sistemas de informações geográficas
e de análise de varredura11-13,31,51,52,57,62,93,141,144,145,153,156,157,187,189,193. Dentre estes

salientamos: RODRIGUES-JUNIOR e CASTILHO156 (2004) estudaram a epidemia

de Aids no Brasil por meio de uma descrição espaço-temporal; REIS et al.153 (2008)

analisaram espacialmente a epidemia de HIV/Aids na Zona da Mata (MG) e o fluxo

intermunicipal de internação hospitalar; TAQUETTE et al.189 (2011) realizaram a

descrição espaço-temporal da epidemia de Aids em adolescentes  de 13 a 19 anos

no município do Rio de Janeiro; NOGUEIRA et al.141 (2014) estudaram as

características, a tendência e a distribuição espacial da Aids em adultos de 50 anos
ou mais de idade na Paraíba; e RODRIGUES et al.157 (2015) analisaram a dinâmica

espacial da incidência de Aids em idosos no estado do Rio de Janeiro.

Um dos objetivos da análise geográfica é identificar áreas com alto risco de

transmissão, onde o alcance mais eficaz das medidas de prevenção possa auxiliar

na interrupção da transmissão continuada da doença. Ainda, dentro desses

aglomerados, pode-se procurar por áreas com redes de alta prevalência sexual com

a participação de grupos homogêneos de indivíduos que desempenham papéis

proeminentes na manutenção e na propagação do HIV/Aids.

Os aglomerados geográficos de casos de Aids encontrados no presente

estudo representam redes de localidades específicas, que podem ser usadas como

a base para se reunirem dados sociais e demográficos, de modo a verificar se esses

aglomerados representam ou não grupos homogêneos, fornecendo, assim,

informações valiosas quanto à propagação da doença. Essas análises não foram

objeto do presente estudo, que priorizou a trajetória espacial e espaço-temporal dos

aglomerados utilizando as técnicas de varredura com a melhor precisão disponível,

mas pretende-se que se tornem objeto de futuras produções científicas.
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6.10 FATORES ASSOCIADOS À INCIDÊNCIA DE AIDS E À

MORTALIDADE PELA DOENÇA

Exploramos a associação da incidência e da mortalidade por Aids em um

período mais recente (janeiro de 2007 a junho de 2012), com alguns indicadores

sociais, demográficos, educacionais, ocupacionais, econômicos e ambientais do

IBGE, acessíveis por meio da base de dados do censo demográfico de 201076-80. No

modelo de regressão linear múltiplo que apresentou o melhor ajuste, a incidência de

Aids esteve associada geograficamente à diversas variáveis, incluindo a ausência de

propriedade ou ganho de imóveis, à falta de religião, à presença de domicílios

coletivos, ao maior contingente de pessoas trabalhando em empregos públicos ou

como militares, a qualquer deficiência de grau moderado ou grave e famílias mais

numerosas (tabela 19), ou seja, características que refletem piores condições

sociais, demográficas, econômicas, ocupacionais e habitacionais. Um achado não

esperado foi a associação inversa entre a incidência de Aids e a presença de

domicílios sem rendimento. Uma possível explicação poderia ser a concentração da

doença nas áreas mais centrais do município de São Paulo (evidenciada na análise

da trajetória da epidemia de Aids), que apresentam maior oferta de trabalho.

As covariáveis que tiveram a associação mais expressiva com a incidência da

doença foram a “Proporção de domicílios particulares permanentes próprios e

quitados ou em aquisição [V32]”, de modo inverso; e a “Proporção de pessoas sem

nenhuma religião ou culto ou não declarado [V17]”, de maneira direta. Um desvio

padrão na primeira variável explicativa reduz 7,1 unidades na taxa de incidência de

Aids, enquanto que um desvio padrão na segunda covariável aumenta 3,4 unidades

na taxa de incidência de Aids (tabela 19). O modelo final permitiu a explicação de

52% da incidência de Aids no período estudado, e se verificou dependência espacial

nas taxas de incidência, mas não nos resíduos da regressão.

A análise de regressão linear múltipla da taxa de mortalidade por Aids

mostrou que a maioria das variáveis associadas com a mortalidade foram as

mesmas associadas com a incidência, com poucas variações: presença de

domicílios coletivos, ausência de religião ou culto, domicílios sem banheiro para uso

exclusivo, domicílios não próprios, alugados ou cedidos, deficiência de grau

moderado ou grave, trabalho como funcionário público ou militar, ausência de
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imóveis próprios ou em aquisição e baixa arborização no entorno dos domicílios,

refletindo também piores condições de renda, moradia, saúde e inserção

comunitária. Da mesma forma que a incidência, a mortalidade por Aids esteve

inversamente relacionada com a presença de domicílios sem rendimento, valendo

aqui a mesma hipótese explicativa para essa variável (tabela 21). As variáveis

independentes que mais influenciam na taxa de mortalidade foram a “Proporção de

domicílios particulares permanentes próprios e quitados ou em aquisição [V32]” e a

“Proporção de domicílios coletivos [rzV47]”, sendo que um desvio padrão na primeira

decresce 1,4 unidades na taxa de mortalidade por Aids, e um desvio padrão na raiz

quadrada da segunda contribui com 0,7 unidades na taxa de mortalidade por Aids,

ou seja, a influência dessas covariáveis na mortalidade são mais discretas do que na

taxa de incidência (tabela 21). O modelo final mais ajustado pelo AIC explicou 39%

da mortalidade por Aids no período estudado, e também foi encontrada dependência

espacial nas taxas de mortalidade, mas não nos resíduos da regressão.

DRUMOND JR55 (1999) verificou que a queda da mortalidade por Aids no

município de São Paulo foi mais expressiva nas regiões com melhores níveis

educacionais dos chefes de família. GRANGEIRO69 (1994) e CRUZ47 (1999)

revelaram um comportamento epidêmico da Aids associado às condições de vida

das regiões. Nesse contexto, áreas com piores condições de vida apresentaram

aumento de casos da doença, mostrando um deslocamento espacial da epidemia. O

tamanho da região e a sua inserção econômica e social também foram apontados

como aspectos importantes na difusão da epidemia13,193.

BARCELLOS e BASTOS13 (1996) estudaram a difusão da Aids no Brasil. Sob

um ponto de vista espacial, os autores buscaram incorporar em sua análise variáveis

que refletissem a dinâmica de eventos econômicos e demográficos ao

geoprocessamento das informações de saúde.

Estabelecendo-se as características da população e a sua localização, é

possível, mediante a visualização das informações espaciais e reconhecendo as

áreas mais vulneráveis, elaborar hipóteses e novos questionamentos sobre o

HIV/Aids163,193. Dados sociodemográficos podem responder pelas diferenças de

achados geográficos, e a identificação de áreas de alta incidência e mortalidade por

Aids, e que também apresentam condições socioeconômicas desfavoráveis,

traduzem-se como alvos para a intensificação de políticas públicas para a prevenção

e o controle da doença.
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6.11  LIMITAÇÕES E FORTALEZAS

Como principais limitações desse trabalho, apontamos:

(1) A utilização somente de casos de Aids, não incluindo os casos de HIV adultos

assintomáticos para o estudo da trajetória da epidemia, o que se deve ao fato

de apenas a Aids ter sido um agravo de notificação obrigatória no período em

que esse estudo foi realizado. Tendo em vista a notificação facultativa do HIV

assintomático no estado de São Paulo no período do estudo, a análise do

banco de dados desses casos estaria sujeita a muitos vieses, limitando a

possibilidade de interpretação das informações.

(2) O período de latência prolongado promove dificuldades à caracterização do

local onde os indivíduos adquiriram a doença, visto que, quando são

notificados mediante a ocorrência de doenças ou critérios definidores de Aids,

um longo tempo já se passou após o momento da infecção. Assim, o estudo a

partir dos registros de casos de Aids fornece um retrato de um quadro de

infecção que já era vigente há cinco anos ou mais. Outros trabalhos que

forneçam dados mais precisos quanto às localizações dos casos de HIV

assintomáticos, que a partir de junho de 2014 se tornaram de notificação

obrigatória em todo o território nacional, poderão auxiliar a compreender os

determinantes da variabilidade espacial e espaço-temporal de forma mais

acurada, auxiliando, ainda, no planejamento das políticas com relação ao

agravo, bem como permitindo intervenções espacialmente direcionadas,

tendo como meta definitiva uma queda substancial dos índices do HIV/Aids.

(3) O endereço de moradia dos pacientes informado nas fichas de notificação e

investigação de Aids pode não representar o local onde adquiriram a infecção;

em alguns casos, pode nem mesmo ser o endereço real da residência, visto

que muitos pacientes informam endereços imprecisos com o objetivo de

conseguirem o acesso à rede de assistência fora de sua região de moradia.
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(4) O sub-registro das notificações de Aids aos sistemas de vigilância e de

mortalidade, sobretudo no período inicial da epidemia, pode ter contribuído

para subestimar as frequências de morbidade e mortalidade da doença nesse

período.

(5) Foi necessário realizar a estimativa das populações das Áreas de Ponderação

dos anos censitários de 1980, 1991 e 2000, por sexo e faixa etária, tendo em

vista que essa distribuição só foi disponibilizada pelo IBGE para as AP do ano

de 2010. Dado que são esperadas modificações na estrutura etária das

populações ao longo do tempo, não considerar tais composições pode levar a

imprecisões nos resultados encontrados.

(6) Outra limitação que pode ser apontada é o delineamento do tipo ecológico,

utilizado para se avaliar uma relação de causalidade, realizado na etapa da

análise de regressão. Embora os estudos ecológicos sejam bastante

aplicados para levantar possíveis relações causais e para testar hipóteses

etiológicas, recomenda-se que os resultados de comparações geográficas

obtidas por meio desses estudos provoquem novas investigações.

Como principais pontos fortes deste trabalho, destacamos:

(1) A utilização de diferentes metodologias na abordagem da epidemia de Aids

desde o seu início, que poderão ser reproduzidas em outros estudos, agora

com a possibilidade de análise do HIV, e até mesmo de outros agravos que

vigoram há décadas nos registros de notificação obrigatória.

(2) Ainda que tenha demandado importante investimento de tempo e de pessoal,

a geocodificação dos casos de Aids realizada em múltiplas etapas permitiu a

localização de 94,1% do total de casos notificados de 1980 até junho de 2012,

resultado que refletiu positivamente nas análises espaciais e espaço-

temporais desse estudo.
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(3) O delineamento ecológico também pode ser considerado como uma das

fortalezas desta pesquisa, visto que permitiu evidenciar os efeitos não

detectados no plano individual. Os estudos ecológicos abordam áreas

geográficas bem delimitadas, onde variáveis globais podem ser analisadas

comparativamente por meio da correlação de indicadores de condições de

vida e indicadores de situação de saúde, como foi feito nesse estudo na etapa

da análise de regressão. Nesse sentido, uma área ecológica sintetiza um

enorme conjunto de variáveis e processos, em um alto grau de complexidade,

permitindo a aproximação da intricada realidade social, de modo que os

estudos agregados permitem testar hipóteses em um nível mais complexo de

determinação.

(4) Utilização exclusiva de bases de dados secundárias - SINAN e IBGE. Para

obter o acesso ao banco de dados do SINAN, por questões relacionadas ao

sigilo dos sujeitos da pesquisa, foi necessário solicitar formalmente esta base

de dados ao órgão de vigilância municipal, mediante a apresentação do

parecer do Comitê de Ética. Contudo, muitos indicadores derivados das bases

do SINAN, inclusive alguns deles relacionados à Aids, são produzidos pelos

órgãos responsáveis pelo monitoramento do agravo e oferecidos para acesso

público, servindo para a realização de diversos estudos e pesquisas

relevantes. Todos os indicadores do IBGE utilizados nesse trabalho foram

disponibilizados publicamente e de forma gratuita por este órgão.

(5) Proposição de abordagens metodológicas inovadoras e de aplicação

relativamente fácil na rotina dos serviços de vigilância e dos órgãos

responsáveis pelas ações programáticas relacionadas ao HIV/Aids, visando o

estudo e o monitoramento do agravo mediante um olhar ampliado sobre as

suas tendências, além da instrumentalização dos serviços assistenciais no

que se refere ao direcionamento de recursos para áreas prioritárias.
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7  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, identificando-

se 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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ANEXO 1 - FICHA DE NOTIFICAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE AIDS ADULTO
(13 ANOS OU MAIS DE IDADE) – FRENTE.
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ANEXO 1 (CONTINUAÇÃO) - FICHA DE NOTIFICAÇÃO E INVESTIGAÇÃO
DE AIDS ADULTO (13 ANOS OU MAIS DE IDADE) – VERSO.
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ANEXO 2 - REQUERIMENTO FORMAL DO BANCO DE DADOS DE
HIV/AIDS DO SINAN  ENVIADO AO CCD/COVISA - SMS-SP.
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ANEXO 3 - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM
PESQUISA (CEP) DA FSP-USP.
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ANEXO 3 (CONTINUAÇÃO) - PARECER CONSUBSTANCIADO DO
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) DA FSP-USP.
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ANEXO 4 - PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA

Até o momento, como resultados relevantes, destacamos que partes desse

estudo foram apresentadas em dois eventos científicos nacionais, bem como foi

produzido um artigo, já publicado em revista científica. Além disso, foi realizada a

tradução oficial do manual do software SaTScanTM (versão original em inglês) para a

língua portuguesa, cuja publicação encontra-se disponível para download na página

eletrônica oficial do programa, de autoria do prof. Martin Kulldorff, da Escola Médica

de Harvard - Boston/EUA.

ANEXO 4.1 - APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL EM SIMPÓSIO E

PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO

Como primeiro subproduto desse projeto, foi desenvolvido o trabalho

intitulado “Distribuição espacial das notificações de Aids em mulheres no município

de São Paulo nos períodos de 1999-2001 e 2009-2011: uma análise sob a ótica da

desigualdade socioespacial”, que contou com a contribuição dos orientadores Dirce

Maria Trevisan Zanetta e Francisco Chiaravalloti Neto, além das bolsistas de

treinamento técnico do projeto, Juliana Higa Bellini e Roberta Figueiredo Cavalin.

O trabalho foi submetido e aprovado na modalidade de Comunicação Oral no

VII Simpósio Nacional de Geografia da Saúde e IV Fórum Internacional de Geografia

da Saúde, realizado em Brasília (DF), de 22 a 25 de setembro de 2015. Além disso,

esse trabalho foi selecionado, segundo os critérios de avaliação da comissão

científica do evento, para a publicação na forma de artigo científico, na Revista

Espaço & Geografia (ISSN 1516-9375; Vol.18, Nº 2, 2015, p. 303-328). O mesmo

artigo foi submetido ao Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS -

2016 (Categoria de Trabalho Científico Publicado), e passou para a segunda fase da

avaliação, que ocorrerá no final do mês de agosto de 2016. O resumo desse

trabalho é apresentado a seguir, e o artigo na íntegra encontra-se disponível para

acesso no seguinte endereço eletrônico:

http://www.lsie.unb.br/espacoegeografia/index.php?journal=espacoegeografia&page

=issue&op=view&path%5B%5D=26



244

TITULO: Distribuição espacial das notificações de Aids em mulheres no município de

São Paulo nos períodos de 1999-2001 e 2009-2011: uma análise sob a ótica da

desigualdade socioespacial.

RESUMO: No Brasil, desde 1980 até o ano de 2014, a Aids atingiu 757.042

indivíduos, com concentração nas regiões Sudeste e Sul, que somaram 75% dos

casos do país. Desde 1989, a epidemia tem exibido características de ‘feminização’

e ‘pauperização’, indicando a sobreposição de vulnerabilidades em mulheres,

relativas à renda, escolaridade, violência e iniquidade de gênero. O objetivo do

presente trabalho foi descrever e avaliar a distribuição espacial da Aids em mulheres

com 13 anos ou mais de idade no município de São Paulo, segundo distritos

administrativos de residência. As incidências da doença foram analisadas sob a

ótica da exclusão/inclusão social e do analfabetismo em chefes de família mulher em

dois períodos: 1999-2001 e 2009-2011. Os resultados obtidos denotaram a

existência de uma correlação entre a incidência de Aids em mulheres e os dois

indicadores analisados - a exclusão social (IEX-Composto) e o analfabetismo em

mulheres chefes de família (IEX-Chefe de família mulher sem alfabetização) no

segundo triênio (2009-2011). Esses achados indicam a necessidade de

implementação de políticas públicas específicas para a prevenção e o tratamento do

HIV/Aids em mulheres, com priorização daquelas que vivem em áreas geográficas

com elevada iniquidade e exclusão social.

ANEXO 4.2 - APRESENTAÇÃO DE PÔSTER EM SEMINÁRIO

O trabalho intitulado “Geocodificação dos casos de Aids residentes no

município de São Paulo, de janeiro de 1980 a junho de 2012” foi submetido e

aprovado para apresentação na categoria de “pôster” no VI Seminário de Pesquisa

da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, realizado em São

Paulo (SP), no dia 11 de novembro de 2015.

Este trabalho também contou com a contribuição e coautoria dos orientadores

Dirce Maria Trevisan Zanetta e Francisco Chiaravalloti Neto, além das bolsistas de

treinamento técnico Juliana Higa Bellini e Roberta Figueiredo Cavalin. O resumo do

trabalho segue abaixo.



245

TITULO: Geocodificação dos casos de Aids residentes no município de São Paulo,

de janeiro de 1980 a junho de 2012.

RESUMO: Introdução: O Brasil é um dos países com o maior número de notificações

acumuladas de Aids em todo o mundo, com 709.477 casos notificados de 1980 até

junho de 2013, dos quais cerca de 12% residiam no município de São Paulo. O uso

de ferramentas de análise espacial permite identificar diferenças no comportamento

do HIV/Aids nas populações e nos espaços que ocupam, o que pode auxiliar a

selecionar áreas para políticas específicas. Uma etapa fundamental que precede a

análise espacial é a geocodificação dos casos por endereço de residência.

Objetivos: Descrever os procedimentos realizados para a geocodificação dos casos

de Aids residentes no município de São Paulo, notificados no Sistema de Informação

de Agravos de Notificação (SINAN) de 1980 a junho de 2012, totalizando 79.039

casos. Método: A geocodificação dos casos de Aids incluiu as seguintes etapas: (1)

tratamento do banco de dados, com retirada de duplicidades, avaliação de

consistência, eliminação de casos residentes em outros municípios, melhoria dos

campos do banco de dados e seleção dos campos de endereçamento de interesse

para a geocodificação (tipo, logradouro, número, complemento, referência, bairro e

CEP1). (2) Georreferenciamento dos casos de Aids por meio do software MapInfo

Professional, utilizando-se a base cartográfica de logradouros da Região

Metropolitana de São Paulo, fornecida pelo Centro de Estudos da Metrópole (CEM).

(3) Verificação da qualidade da geocodificação por meio de procedimentos de

amostragem. (4) “Repescagem” dos casos de Aids em que não foi encontrada uma

correspondência na base de logradouros do CEM, e que continham alguma

informação sobre endereçamento, utilizando-se servidores do Google Earth.

Resultados: A geocodificação em múltiplas etapas permitiu o georreferenciamento

de 74.391 casos de Aids, ou seja, 94,1% do total de casos notificados de 1980 até

junho de 2012. Conclusão: O trabalho de geocodificação demandou importante

investimento de tempo e de recursos humanos; contudo, permitiu a obtenção de

uma taxa global de 94,1% de casos geocodificados, resultado este que deverá

refletir positivamente nas análises espaciais e espaço-temporais que serão objetos

de estudos adicionais.
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ANEXO 4.3 - PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA DA VERSÃO TRADUZIDA PARA

A LÍNGUA PORTUGUESA DO MANUAL DO USUÁRIO DO SOFTWARE

SATSCANTM (VERSÃO 9.4.3)

A tradução deste manual (versão original em inglês) para o português

representou uma importante contribuição para a Saúde Pública, tendo em vista que
o software SaTScanTM, de uso livre, foi desenvolvido para a realização de análises

espaciais, temporais e espaço-temporais, retrospectivas e prospectivas de dados em

saúde.

O manual original, de autoria do prof. Martin Kulldorff, da Escola Médica de

Harvard (Boston/EUA), assim como a versão traduzida, de minha autoria, constam

nas páginas eletrônicas oficiais do programa: http://www.satscan.org/techdoc.html e

http://www.satscan.org/SaTScan_TM_Manual_do_Usu%C3%A1rio_v9.4_Portugues.

pdf

As principais aplicações do programa SaTScanTM são:

¨ Realizar a vigilância geográfica de doenças, para detectar clusters

espaciais ou espaço-temporais, e verificar se eles são estatisticamente

significativos;

¨ Testar se uma doença é distribuída aleatoriamente no espaço, ao longo

do tempo ou no espaço e no tempo;

¨ Avaliar a significância estatística de alertas de clusters de doenças;

¨ Realizar vigilância prospectiva de doenças em tempo real ou periódico,

para a detecção precoce de surtos de doenças;

¨ Além da área da saúde, o software pode ser usado também para

problemas similares em outros campos, tais como arqueologia,

astronomia, botânica, criminologia, ecologia, economia, engenharia,

silvicultura, genética, geografia, geologia, história, neurologia ou zoologia.
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