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Resumo 
 

O impacto que a epidemia da aids vem produzindo sobre a população infantil é 
particularmente importante, pois, do total de casos notificados no mundo todo, entre 
adultos e crianças, aproximadamente 10% têm menos de 15 anos de idade, sendo 
a maioria proveniente dos países em desenvolvimento. A aids confirma a 
associação, historicamente determinada, entre as condições concretas de vida e a 
produção da doença. Tomando a expressão da epidemia como objeto do estudo, 
teve por finalidade oferecer subsídios para a intervenção em saúde coletiva no 
fenômeno da aids infantil, de transmissão vertical, especialmente, para o  
aprimoramento do Sistema de Informação em Vigilância Epidemiológica da aids. 
Adotou-se a como refererencial teórico-filosófico a determinação social do processo 
saúde-doença e as categorias analíticas exclusão/inclusão social e processo de 
adoecimento e morte por aids. A fonte empírica de dados foi obtida do Sistema de 
Informação de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde do 
Estado de São Paulo e do Programa de Aprimoramento das Informações de 
Mortalidade da Prefeitura Municipal de São Paulo. A análise dos dados demonstra 
a gravidade da situação: as crianças já nascem duplamente em desvantagem, têm 
suas mães e/ou pais acometidos pela doença e encontram pela frente um penoso 
processo de aprendizagem com a própria soropositividade. Evidenciaram-se 
situações que denotam exclusão social, na constatação do número de crianças 
órfãs de mães, na ocorrência de crianças institucionalizadas, na vulnerabilidade 
programática e no uso de drogas injetáveis pelas mães. No entanto, não ficou 
explícita a exclusão social como produto das formas diferenciadas de reprodução 
social dos grupos sociais. Apontou-se a necessidade de transformar a forma de 
captação da realidade pela vigilância epidemiológica, para superar os modelos 
multicausais que tornam invisíveis as dimensões sociais da doença. A ausência de 
visibilidade pública da exclusão social, especialmente no caso das crianças 
vulneráveis ao HIV/aids, está diretamente vinculada à sua ausência de autonomia, 
ou seja, à incapacidade do Sistema de Informação em Vigilância Epidemiológica 
em considerar a criança como sujeito com pleno direito de cidadania. Reconhece-
se a necessária e  urgente revisão da ficha de notificação, importante instrumento 
que informa sobre a epidemia, de modo a ser possível a caracterização da exclusão 
social das pessoas afetadas pelo HIV/aids no caso de crianças. Ao final apontam-
se recomendações para a intervenção em saúde coletiva na Cidade de São Paulo 
frente à epidemia de aids infantil.  
 

Palavras-chave: aids, vigilância epidemiológica, transmissão vertical de doença, 
iniqüidade social. 
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Abstract 
 

The impact that aids epidemic has been producing on the infantile population is 
particularly important, out of the total number of notified cases in the whole world, 
among adults and children, approximately 10% is composed of individuals who are 
younger than 15 years old and the majority comes from countries in development. 
Aids cases confirm the association, historically determined, between the concrete 
conditions of living and the disease production. Taking the expression of epidemic 
as the object of study, our study had as its objective to offer subsidy for the 
intervention of collective health at infantile aids phenomena, of vertical transmission, 
especially, to the improvement of Information System in Aids Epidemiological 
Surveillance. The social determination and the analytical categories social 
inclusion/exclusion and the process of becoming sick and dying due to aids were 
adopted as a theoretical-philosophic reference.  Data is from the Sistema de 
Informação of the Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde do 
Estado de São Paulo (Health State Department of Epidemiological Surveillance 
Information System from the State of São Paulo) and from the Programa de 
Aprimoramento das Informações de Mortalidade da Prefeitura Municipal de São 
Paulo (Mortality Information Improvement Program from the Municipality of the City 
of São Paulo). The data analysis shows the seriousness of the situation: many 
children are born with double disadvantage, their fathers or mothers already have 
the disease and they will face a painful learning process with their own HIV positive 
status. We found some evident situations in which we could notice social exclusion, 
verifying the number of children without mothers, in institucionalized children, at 
programmatic vulnerability and the usage of injectable drugs by mothers. However, 
social exclusion was not explicit as a product of the different ways of social 
reproduction from the social groups. A need to transform the methodology of data 
recording by the epidemiological vigilance, to surpass the multicause models that 
make the social dimensions of the disease invisible. The lack of public ability to be 
aware and record data about social exclusion, especially in the case of children 
vulnerable to HIV/aids, is directly linked to the lack of autonomy, or due to the 
incompetence of the Epidemiological Surveillance Information System in considering 
the child as a person with rights to citizenship. We consider it urgent to review the 
notification record, important instrument that informs about the epidemic, in a way 
that enables health professionals to distinguish social exclusion of the affected 
people, mainly in case of HIV/aids positive children. At the end, proposals are made 
for intervention in collective health in the City of São Paulo, in order to better enable 
health professionals to have other resources to face infantile aids epidemic.  
 
Key words: aids, epidemiological vigilance, disease vertical transmission, social 
injustice.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Somos cada um de nós, em alguma medida, espectadores e 

personagens da história da epidemia da aids. Temos buscado compreendê-

la, acreditando que de alguma forma a sua disseminação pode ser 

controlada. 

O surgimento de uma nova doença transmissível em plena década de 

80 surpreendeu a todos, colocando em xeque saberes e instrumentos 

construídos até então para compreender e intervir sobre os fenômenos 

relacionados à saúde.  

A aids surgiu num momento em que as doenças transmissíveis já não 

faziam parte do conjunto dos principais agravos de saúde nos países 

desenvolvidos, exatamente naqueles em que inicialmente foi identificada. 

Como afirma Possas (1989), veio contrariar a visão tradicional em saúde 

pública que tende a identificar a expansão das doenças transmissíveis com 

os padrões de atraso e subdesenvolvimento característicos dos países do 

Terceiro Mundo.  

Passados mais de 20 anos desde a identificação dos primeiros casos 

de aids, verifica-se que o controle efetivo da epidemia continua distante, 

mesmo nos países desenvolvidos. Ainda que uma considerável produção 

científica tenha se acumulado como resultado dos esforços das várias áreas 

do conhecimento, possibilitando a maior sobrevida de segmentos da 

população infectada, ainda são muitos os desafios a serem enfrentados no 

século XXI.  
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O impacto que a epidemia vem produzindo sobre as pessoas de todas 

as idades, principalmente sobre as crianças e adolescentes em todo o 

mundo, é uma evidência de que esforços crescentes devem ser 

empreendidos no campo da Saúde Coletiva, buscando compreender este 

fenômeno na sua totalidade e subsidiar a implementação de intervenções no 

âmbito das políticas de saúde para o controle da doença. 

Tomando como objeto a expressão da epidemia da aids em crianças 

menores de 13 anos, este estudo teve como finalidade fornecer subsídios 

para a intervenção em saúde coletiva no fenômeno da aids infantil e de 

transmissão vertical e, especialmente, para o  aprimoramento do Sistema de 

Informação em Vigilância Epidemiológica em aids. O estudo é apresentado 

em cinco capítulos.  

O Capítulo I consiste de uma explanação sobre o panorama 

epidemiológico da aids no cenário mundial e no Brasil, discorrendo sobre o 

impacto desta epidemia em crianças, em especial sobre aquelas que se 

contaminaram pela transmissão vertical. 

No Capítulo II discute-se a exclusão social como produto dos 

processos estruturais da sociedade que, por estarem na base do 

desenvolvimento da coletividade, permitem explicar condições de vida 

particulares das famílias moradoras do Município de São Paulo. 

No Capítulo III, referente ao caminho metodológico é apresentado o 

referencial teórico do estudo. Tomando a saúde e a doença da coletividade 

como modo específico pelo qual ocorre o processo biológico de desgaste e 

reprodução nos grupos sociais, a aids em criança é entendida como 
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resultado das condições peculiares de produção e reprodução social da 

sociedade brasileira. Assim também é entendido a exclusão/inclusão social, 

como produto das formas de organização da sociedade e que ocorre 

distintamente de acordo com a inserção no sistema produtivo. Elege-se o a 

exclusão/inclusão social e o processo de adoecimento e morte e como 

categorias de análise do estudo.  Descreve-se ainda o cenário da pesquisa, 

o Município de São Paulo, as fontes de obtenção dos dados de morbidade e 

mortalidade de crianças com aids, elegendo como população de estudo os 

menores de 13 anos, cuja forma de transmissão do vírus foi vertical e, por 

fim, a maneira omo foram organizados e analisados os dados.  

No Capítulo IV, procede-se à descrição das características desta 

doença em crianças infectadas pela via vertical, dos casos notificados 

através do  Sistema de Vigilância Epidemiológica e daqueles que constam 

do Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade (PRO-

AIM). Agrega-se à análise dos casos, um linkage de bancos de dados 

buscando melhorar a qualidade das informações advindas da vigilância 

epidemiológica. Apresenta-se ainda a análise da distribuição da referida 

epidemia no espaço urbano da cidade de São Paulo.   

No Capítulo V apresenta-se uma discussão sobre a produção da aids 

através da transmissão vertical, entendendo-a como um fenômeno 

resultante da exclusão social.  
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CAPÍTULO I: O IMPACTO DA AIDS EM CRIANÇAS    

 

A identificação dos primeiros casos da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (aids) nos Estados Unidos da América (EUA) em 1978 e, a partir 

daí, a sua rápida disseminação para todos os continentes nos últimos 30 

anos, evidenciam que os determinantes do seu aparecimento e de sua 

difusão mundial não se limitam às especificidades e à complexidade das 

características do vírus HIV.  

A epidemia de aids, sua evolução e dinamicidade, estão diretamente 

relacionadas ao comportamento humano e à organização social que, em 

última instância, modulam e condicionam as interações existentes entre as 

pessoas. Conforme salientam Mann et al. (1993:p.21) “o comportamento 

coletivo determinou sobremaneira a forma com que vem se dando a 

pandemia e também determinará o seu curso futuro”.  

O processo epidêmico vem tornando cada vez mais evidente que o 

enfrentamento da aids, nos diferentes países, está condicionado à 

organização das sociedades. Se nos países como os Estados Unidos da 

América, o controle desta epidemia é um dos grandes desafios colocados na 

atualidade, esta responsabilidade torna-se ainda mais difícil para aquelas 

nações em que as desigualdades sociais são extremas, sobretudo naquelas 

em que é crescente a incapacidade do Estado na regulação do setor saúde.  

Sabroza et al. (1992; 1995) previram que a aids comporia, juntamente 

com as demais doenças transmissíveis, um panorama epidemiológico no 

qual se configura uma persistente associação, historicamente determinada, 
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entre as condições concretas de vida e suas formas peculiares de 

disseminação. 

Os dados apresentados pela Organização Mundial da Saúde ilustram 

o impacto da aids nos países em desenvolvimento. Segundo este 

organismo, até o ano de 1998, do total de 33,4 milhões de pessoas que 

haviam sido infectadas pelo vírus HIV, 95% pertenciam aos países em 

desenvolvimento. Esta porcentagem concentrada-se sobretudo nas 

populações da África, Ásia e América Latina (World Health Organization-

WHO, 1999).  

Nas crianças, o impacto que a epidemia vem produzindo é 

particularmente importante, pois, de seis milhões de pessoas no mundo todo 

que foram infectadas só em 1998, aproximadamente 10% têm menos de 15 

anos de idade (United Nations Programme on HIV/AIDS-UNAIDS, 1998). É 

reconhecida a grave situação vivenciada, especialmente entre a população 

que vive na África Subsaariana, onde é alta a prevalência da infecção. 

Segundo o UNAIDS, sem a provisão de terapia específica e dos demais 

recursos assistenciais básicos, estima-se que até 2010 a aids, como 

enfermidade isolada, pode aumentar a mortalidade infantil nessa região em 

75%. Ressalta-se que, nesses países, o  Coeficiente de Mortalidade Infantil 

retrocedeu aos índices de pelo menos 20 anos atrás (UNAIDS, 1997).  

No que se refere à forma de contaminação, as crianças* podem 

adquirir a infecção pelo vírus HIV da mesma maneira que os adultos, através 

do contato com o sangue e/ou secreções de pessoas previamente 

                                                           
*
 A OMS, para fins de vigilância epidemiológica considera a notificação de casos de aids em crianças ao grupo de 

menores de 15 anos. No Brasil, o Ministério da Saúde definiu como faixa etária, crianças menores de 13 anos.  
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infectadas, porém, com freqüências e características  diferentes. A principal 

forma de transmissão em crianças dá-se através da passagem do vírus da 

mãe infectada, recebendo a denominação de transmissão vertical, perinatal 

ou materno-infantil*. Esta forma responde por cerca de 80% dos casos 

notificados (WHO, 2000). Em menor proporção, segue a transmissão pela 

via sexual - incluindo abuso sexual, coerção e exploração comercial -  pelo 

uso de drogas injetáveis e através da transfusão de sangue e 

hemoderivados (UNAIDS,  1997).  

Na transmissão vertical ocorre a passagem do vírus da mãe infectada 

para seu filho durante a gestação, no trabalho de parto ou através da  

amamentação. Até o momento, o risco de transmissão em cada fase do ciclo 

gravídico-puerperal é desconhecido. Considera-se que há possibilidade de 

transmissão do vírus nos três trimestres de gravidez, com maior risco no 

período próximo e durante o trabalho de parto, estimativa entre 50% a 70% 

(Mayaux et al., 1995; Newell et al., 1997). Também não é conhecido com 

exatidão o grau de risco atribuído na amamentação, quer se considere o 

leite materno e/ou na  presença de fissuras e abscessos mamários, calcula-

se que seja entre 7% a 30% (Dunn et al., 1992; Van De Perre et al., 1991; 

1992). 

Estimativa do número de crianças infectadas pelo HIV através da 

transmissão vertical é realizada tomando-se como parâmetro a prevalência 

do HIV em mulheres e parturientes. Uma investigação realizada nos EUA em 

1988 indicou uma soroprevalência de 2,3% em gestantes, sendo que sem 

                                                           
*
 No presente estudo optou-se pela denominação "transmissão vertical". 
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qualquer intervenção o risco de transmissão variou de 15% a 30% e na 

Europa de entre 13% a 30% (Newell et al., 1997). 

Os cálculos dos riscos da criança vir a se tornar soropositiva variam 

dependendo da região considerada, sendo as maiores taxas verificadas nos 

países em desenvolvimento, onde aids incide altamente em mulheres. Em 

cidades africanas, como Uganda e Ruanda, a prevalência dessa doença em 

gestantes corresponde a 30% (Queiroz, 1997), havendo uma variação da 

transmissão vertical cerca de 40% (Newell et al., 1997). A situação é grave 

quando se considera que, de um modo geral, em cada quatro crianças de 

mães infectadas uma irá adquirir o vírus HIV (Boletim Epidemiológico-AIDS 

2000). 

Um estudo multicêntrico, realizado entre dezembro de 1989 e 

fevereiro de 1994, demonstrou ser possível reduzir o risco de 25,5% para 

8,3%, resultando numa eficácia de 67,5%, que ficou conhecido como 

protocolo 076 (Connor et al., 1994; 1995; Center for Disease Control-CDC, 

1998). A possibilidade de redução no risco da transmissão vertical através 

da administração de medicações específicas à mulher - antes e durante o 

trabalho de parto - e à criança, traduz um dos avanços relevantes no 

conhecimento sobre a transmissão vertical do HIV, possibilitando maior 

controle da epidemia. 

Tais resultados deram aos programas de controle da aids subsídios 

para a adoção de medidas de prevenção da transmissão vertical 

posteriormente  adotadas em grande parte dos países. No Brasil a adoção 
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dessas medidas são recentes e seus resultados ainda estão sendo 

avaliados.  

Observa-se que no País a freqüência da categoria de transmissão 

vertical vem aumentando ano a ano. No período de 1980 a 1990 as 

ocorrências de transmissão vertical correspondiam a 47,3% do total e, após 

dez anos, perfizeram cerca de 90% dos casos (Boletim Epidemiológico-

AIDS, 1999; 2001). 

No Brasil, a primeira criança com aids, por transmissão vertical, data 

de 1984 e, até março de 2001, haviam sido notificados 5.929 casos em 

menores de 13 anos, correspondendo a 2,8% do total geral de casos, entre 

adultos e crianças, nesse período. A distribuição geográfica ao longo dos 

anos mostra-se semelhante ao padrão de distribuição da epidemia em 

adultos, com predomínio de casos na Região Sudeste (63%) até a década 

de 90 e, posteriormente, expandindo para outras regiões, como a Sul e, em 

menores proporções, Nordeste e Norte (Boletim Epidemiológico-AIDS, 1999; 

2001). 

No Estado de São Paulo, desde 1990, vêm sendo definidas ações 

voltadas à prevenção e ao controle da transmissão vertical, disponibilizando-

se medicações específicas para controlar a infecção em crianças. A partir de 

1996, passou a ser recomendado que se fizesse junto à gestante o 

aconselhamento com o oferecimento do teste anti-HIV. Após o diagnóstico 

de soropositividade, recomendou ainda a quimioprofilaxia para a gestante e 

para o recém-nascido (Matida e Miranda, 2000).     
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Tendo como base a estimativa do número de mulheres soropositivas 

grávidas, confrontada com a quantidade de medicações disponíveis pelos 

serviços de saúde para gestantes, é possível avaliar-se a implementação 

dessas ações. No Estado de São Paulo, tomando-se o número de partos 

ocorridos no ano de 1999, estimou-se que teriam sido registrados cerca de 

4.200 partos de gestantes soropositivas, sendo que 2.700 destes teriam sido 

realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Verifica-se que 63% dos 

partos atendidos pelo sistema,  somente 41% do total de possíveis 

parturientes soropositivas de todo o Estado receberam medicação 

específica, percentuais considerados aquém do esperado (Matida e Miranda, 

2000).       

Os esforços empreendidos para diminuir os casos de transmissão 

vertical têm enfrentado uma série de dificuldades, por sua vinculação às 

questões que envolvem a saúde da mulher, especialmente no aspecto da 

saúde reprodutiva e, mais especificamente, na assistência durante o pré-

natal, o parto e o puerpério (Vermelho et al., 1999; Veloso, 1998). 

Conforme lembram Barbosa e Lago (1997), no Brasil a situação de 

assistência em saúde reprodutiva é notadamente precária, como se pode 

constatar através do recrudescimento de doenças sexualmente 

transmissíveis, entre as quais a aids, do uso indiscriminado de métodos 

contraceptivos de esterilização cirúrgica e de cesáreas, da prática 

clandestina do aborto sendo este um dos índices elevados de mortalidade 

materna, além das condições não satisfatórias de assistência ao parto, ao 

câncer de colo de útero e de mama. 
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Ainda, as altas taxas de mortalidade materna e perinatal e o elevado 

número de casos de sífilis congênita retratam a precariedade da atenção ao 

tratamento pré-natal, pois muitas mulheres só o procuram já em idade 

gestacional avançada e nem sempre aderem ao acompanhamento (Tema, 

1999). 

Em virtude da assistência precária à gestação e ao parto, há um 

número considerável de gestantes infectadas não identificadas e que não 

têm acesso aos meios disponíveis para a redução da transmissão vertical,  

assim, crianças continuam sendo infectadas por esta via. É possível afirmar 

que as ações de prevenção e controle da aids de transmissão vertical não 

têm tido o impacto esperado, dado ao aumento que se observa no número 

de casos em crianças e mulheres ao longo desta epidemia. 

É importante ressaltar que a vulnerabilidade da criança ao vírus HIV 

está relacionada diretamente à vulnerabilidade das mulheres à infecção pelo 

HIV e suas possibilidades de enfrentamento da doença e da epidemia, em 

cada país e sociedade (Rubini et al., 1998; Veloso et al., 1998). Em virtude 

disso,  tais fatos abrangem a discussão sobre a saúde da mulher, nos 

aspectos relacionados à dinâmica de poder que opera nas relações de 

gênero, face à exploração e à  submissão sexual do sexo feminino, às 

dificuldades que enfrenta na negociação do uso de preservativos, ao 

comércio e à repressão sexual, bem como ao aumento do uso de drogas 

injetáveis. Villela (1997) identifica ainda como principais determinantes da 

vulnerabilidade da mulher o empobrecimento geral que diferentes países 
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vêm sofrendo ao longo dos anos e a precariedade dos serviços de atenção à 

saúde.  

Por ser uma doença transmissível, a compreensão da aids é marcada 

pela estrutura de análise da cadeia do processo infeccioso. O saber que 

opera na constituição das intervenções baseia-se na lógica do conhecimento 

predominante, que busca a identificação de fatores de risco que explicam a 

causalidade da doença nas crianças, com ênfase nos aspectos da clínica, 

nada diferindo das concepções e intervenções levadas a cabo ao longo da 

história das doenças transmissíveis (Rosen, 1994).  

Quando comparada à produção de conhecimento sobre a epidemia 

em adultos, verifica-se que é escasso o número de estudos sobre a 

transmissão vertical, em especial para aqueles voltados à decodificação dos 

processos de viver e morrer de crianças infectadas pelo HIV, tanto no Brasil 

como em outros países. De um modo geral, os estudos concentram-se na 

identificação dos fatores de risco na transmissão vertical do HIV e da 

progressão da doença e morte na perspectiva da História Natural da 

Infecção* pelo HIV em crianças (Kalichman, 1993). Invariavelmente, a 

produção do conhecimento sobre a causalidade da infecção pelo HIV nas 

crianças dá destaque aos fatores biológicos tanto no caso destas como das 

mães, buscando apenas identificar os fatores que concorrem para que a 

criança seja infectada pelo vírus HIV e levando-a ao adoecimento e morte. 

                                                           
* A História Natural da Infecção corresponde à História Natural da Doença, definida como "as inter-relações do 
agente, do suscetível e do ambiente que afetam o processo global e o seu desenvolvimento, desde as primeiras 
forças que criam o estímulo patológico no meio ambiente ou, em qualquer outro lugar, passando pela resposta do 
homem ao estímulo, até as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte". (Leavell e Clark, 
1976:). Nesta definição o social é tido como atributo do ser humano e do meio ambiente num processo de 
naturalização dos fenômenos sociais (Almeida Filho e Rouquayrol, 1992).  
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Nessa perspectiva são elencadas características individuais da 

mulher infectada, desde o genótipo materno até os aspectos relacionados ao 

estágio evolutivo da doença, expressos pela elevada carga viral plasmática 

do HIV, especialmente durante o período gravídico-puerperal; o aleitamento 

materno; o tipo de parto; o tempo de ruptura das membranas amnióticas; a 

corioamnionite e a presença de doenças sexualmente transmissíveis (Guay 

et al., 1999; European Collaborative Study, 1992).  

Quanto às crianças, avaliam-se características como a prematuridade, 

o baixo peso ao nascer e os diferentes sorotipos do vírus (Garcia et al., 

1999; Mayaux et al., 1995; 1997). 

Os estudos que avaliam a sobrevida de crianças já infectadas 

centram a discussão nos aspectos individuais da doença e fazem menção a 

fatores ligados às possibilidades de acesso à terapêutica,  aos serviços 

assistenciais de saúde e às redes de apoio social e familiar, estes referidos 

aos fatores de âmbito do social (Dal Maso et al., 1999; Forsyth, 2000).  

A despeito da extensa produção do conhecimento sobre a aids, torna-

se cada vez mais clara a insuficiência explicativa quando se trata apenas de 

identificar isoladamente os fatores envolvidos na produção da doença, sendo 

estes tomados isoladamente para explicar a complexidade com que se dá a 

epidemia da aids.  

Os estudos que buscam ampliar o entendimento sobre o processo 

saúde-doença na perspectiva da sua produção social, em geral convergem 

ao colocar que as causas que levam ao adoecimento e morte são a 

expressão biológica de um processo que é fundamentalmente determinado 
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pela estrutura econômica e social de um país ou região. Nesse caso, os 

determinantes estruturais são mediados por condições particulares de 

existência. Assim, apontam que o processo de crescimento e 

desenvolvimento das crianças dependem das condições de vida de suas 

mães e famílias, distribuídas segundo os diferentes grupos sociais (Victora 

et al., 1988; 1991).  

Na transmissão vertical deve-se considerar uma rede de 

condicionantes,  alguns mais próximos às particularidades e singularidades 

dos envolvidos, mãe e filho, como aqueles relacionados aos aspectos 

culturais  e de gênero, que refletem as relações de poder na gestão da 

família, no cuidado da criança e que vão influir sobre diferentes 

vulnerabilidades à infecção pelo HIV. Outro grupo de condicionantes 

socioeconômicos que atuam sobre as famílias estão relacionados à 

possibilidade de gerar insumos necessários à sua sobrevivência, identificada 

por exemplo, pela ocupação do chefe da família, pelo nível de escolaridade 

e pela renda percebida e que irão resultar nas condições materiais de vida, 

podendo ser destacados aqui o local e a qualidade da moradia, incluindo o 

acesso ao saneamento básico, à rede elétrica, à rede de transporte, saúde,  

escola e outros.  

Na transmissão vertical, para a mulher e criança, o acesso à saúde 

significa a integração dos aspectos relacionados às políticas de saúde, em 

especial a política de enfrentamento do HIV/aids. 

Em síntese, considera-se que as causas que levam à infecção, ao 

adoecimento e à morte por aids fazem parte de um processo que é 
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fundamentalmente determinado pela organização da sociedade (Mann et al., 

1993), a qual, através das formas diferenciadas de vida e de suas 

instituições, leis, cultura, educação, ciência, etc., conformam diferentes 

possibilidades de enfrentamento da epidemia.    

No Brasil, é através do setor saúde que tem se dado a formulação e 

da implementação das ações programáticas de prevenção e controle 

epidemia, tomados essencialmente a partir da interpretação dos dados 

epidemiológicos, obtidos e consolidados do Sistema de Informação do 

Sistema de Vigilância Epidemiológica.  

Diante das considerações feitas até o momento, pergunta-se em que 

medida o Sistema de Informação consegue identificar as mediações que 

operam entre os determinantes sociais e a produção da epidemia de aids em 

crianças e quais são seus limites.  
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CAPÍTULO II: A EXCLUSÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO 
PAULO 

 

O Município de São Paulo* tem sofrido inúmeras transformações na 

sua  dinâmica populacional e econômica nos 447 anos de existência, 

completados neste início de século. Dos 240 mil habitantes em 1900, sua 

população passou a contar com cerca de 10 milhões, segundo Censo de 

2000 (Fundação IBGE, 1994).  

A dinâmica de urbanização da cidade, em torno da economia agrícola 

de produção e exportação do café, foi profundamente influenciada pelo início 

da industrialização do País, a partir da década de 50 (Cordeiro, 1994).  

Após a Segunda Grande Guerra, em resposta às diretrizes impostas 

pelos EUA, visando à internacionalização do sistema financeiro como forma 

de expansão capitalista, o Brasil passou a efetivar, através da participação 

do Estado, estratégias para o crescimento do setor industrial (Wolkmer, 

1989; Dowbor, 1982; Singer, 1989). 

Posteriormente a intensificação da adoção do dólar, como moeda 

padrão para o mercado financeiro na década de 70, resultou na 

reorganização completa da economia nacional e na estrutura espacial no 

que se refere aos fluxos de capitais, o que interferiu inclusive na dinâmica 

populacional e no processo de produção e gestão das atividades 

econômicas (Sabroza et al., 1992; Singer, 1989).  

Como reflexos dessa reorganização, podem ser citadas, a abertura de 

fronteiras entre os diversos países, a intensa migração da população em 
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busca de trabalho, os avanços tecnológicos,  especialmente na área de 

transportes e comunicações, a unificação dos mercados e o estabelecimento 

de novos padrões de concorrência (Cordeiro, 1994).   

Nessa época, em São Paulo, instalaram-se as principais indústrias de 

bens de consumo durável, especialmente a automobilística e a de 

eletrodomésticos, o que gerou uma demanda crescente de instalação e 

melhoria da qualidade dos meios de consumo coletivos, como escolas, 

serviços de saúde, transporte público, saneamento, habitação, etc. Além 

disso, criou-se uma rede de circulação de mercadorias constituindo as 

estradas, os mercados, os bancos e outros. Como conseqüência houve uma 

concentração espacial dos meios de produção e reprodução da sociedade, 

com localização central no Município (Singer, 1989; Lojkine, 1981). Segundo  

Lojkine (1981), o Estado propiciou as condições necessárias ao 

desenvolvimento capitalista ao potencializar a acumulação do capital através 

da criação de condições facilitadoras da reprodução do capital e da força de 

trabalho.  

Em decorrência, a cidade experimentou grande crescimento da 

população urbana, caracterizada por sua concentração em torno das 

fábricas e linhas de transporte, onde, segundo Baeninger (1992), as relações 

de troca são favoráveis à acumulação do capital. Destaca-se na década de 

70 o crescimento dos bairros industriais, como Mooca, Barra Funda e os 

bairros onde se instalavam os escritórios de empresas, como República e 

Sé. A abertura da economia para o exterior e a acumulação do capital 

                                                                                                                                                                     
* Referindo-se à capital paulistana, os vocábulos cidade e município foram grafados com a inicial 
maiúscula, por opção da autora.   
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interno possibilitou ao País um período de crescimento econômico, cujo 

ápice localizou-se entre 1968 e 1971, período conhecido como "milagre 

econômico" (Singer, 1989).  

Entretanto, já a partir de 1973, constata-se que o "milagre" dá início a 

uma série de crises das mais diversas naturezas. Sofrendo os impactos 

gerados pela recessão mundial, na década de 80, o Brasil passa a 

apresentar desaceleração do crescimento da economia, o que refletiu no 

aumento do endividamento externo, em intensa recessão econômica e em 

arrocho salarial (Singer, 1989). 

Segundo Kowarich e Campanário (1994), foram necessários ajustes  

estruturais na economia, o que exigiu novas formas de inserção da 

economia nacional no mercado internacional.  

Sobre essa reestruturação, Cordeiro (1994) aponta o setor financeiro 

como responsável e integrador do sistema econômico mundial através da 

transnacionalização do mercado de capitais e da re-configuração do capital 

em escala global, o que, segundo a autora, veio a dominar toda a economia 

internacional. 

Assim, São Paulo, que no passado abrigou um dos mais complexos 

parques industriais do País, amplamente diversificado quanto aos processos 

de produção, vivenciou uma desconcentração do sistema produtivo, 

fortalecendo de outro lado, a concentração do sistema de gestão do setor 

transacional da economia, correspondente ao setor quaternário da economia 

(Santos, 1993; 1994; Cordeiro, 1994).  
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Hoje a cidade conforma-se como o centro-líder do conjunto 

metropolitano brasileiro, com atribuições de "cidade mundial" (Cordeiro, 

1994). O município de São Paulo e a sua região metropolitana vêm se 

conformando como ponto articulador e articulado do conjunto de "cidades 

mundiais" e como centro básico do controle e acumulação do capitalismo  

internacional em nosso território (Santos, 1993; Cordeiro, 1994).  

Alguns argumentos que justificam a identificação de São Paulo como 

cidade global e transacional foram elencados por Cordeiro (1994), tais como 

a concentração no País: do setor secundário; das sedes de corporações 

financeiras nacionais com redes nacionais e internacionais e de sedes de 

instituições financeiras internacionais; investimentos estrangeiros do sistema 

de telecomunicações (consumo de remessa de pacotes de dados por 

telemática, tráfego de chamadas do sistema telefônico nacional e 

internacional); da difusão da publicidade de numerosas empresas e marcas 

nacionais e internacionais (maior número de agências de publicidade e de 

receita na área) e, ainda por constituir-se como sede da maior universidade 

(com maior número de pesquisadores, de onde escoa a maior produção 

científica), pela proximidade de um dos maiores aeroportos internacionais, 

localizado no município de Guarulhos e pela concentração de ampla rede de 

hospitais públicos e privados.    

Na nova conformação produtiva da cidade, estabeleceram-se grupos 

populacionais bastante distintos, demonstra-se mais uma vez, como a 

cidade mantém historicamente as contradições por constituir-se como centro 

econômico e financeiro, onde as desigualdades sociais são extremas. 
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Segundo Singer (1990) a conformação de São Paulo como grande 

aglutinador de um amplo mercado de capitais beneficiou sobretudo os 

grupos sociais envolvidos com a rede de concentração de renda 

estabelecida na cidade.    

Como metrópole global, São Paulo exige trabalhadores altamente 

qualificados, como consultores, advogados, banqueiros, além de tecnologia 

avançada. Cordeiro (1994) identifica que o alcance global das empresas 

exige da cidade uma rede de serviços tecnicamente avançados, infra-

estrutura material além de facilidades de comunicação, com sua associação 

aos centros financeiros. Segundo Frúgoli Jr. (2000), o grupo social ligado às  

empresas financeiras, alavanca a demanda por serviços urbanos cada vez 

maiores e de melhor qualidade.    

No outro extremo, encontra-se a grande maioria das famílias, cujos 

membros estão ligados às atividades não formais de trabalho, com inserção 

precária no mercado, que vendem com custo cada vez mais regressivo seu 

trabalho que têm mínimas necessidades sociais supridas. Essas famílias já 

vinham sofrendo desde a década de 80 os impactos dos programas de 

estabilização econômica tomados no País (Singer, 1989).  

Durante o processo de urbanização da cidade, após a concentração 

nas regiões industriais, as  classes trabalhadoras passaram a fixar 

residência nas suas regiões mais periféricas, compelidas pela busca de 

solução de moradia. Esse período caracterizou-se pela expansão dos 

loteamentos, muitos deles clandestinos e pelo aumento do número de 

famílias que, logradas pela ação e especulação de setores imobiliários 
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privados, passaram a buscar as favelas e cortiços como alternativa para 

equacionar o problema de moradia. Essa forma de assentamento 

predominou nos anos de 1960 a 1970 (Frúgoli Jr, 1995; 2000).  

Entretanto, a expansão para a periferia foi restringida, uma vez que 

havia carência de infra-estrutura urbana, de equipamentos sociais e de 

meios de consumo e as péssimas condições de habitabilidade, acabaram 

por  expulsar essa população para outros espaços da cidade, sendo que 

muitos voltaram  para as suas  zonas centrais (Frúgoli Jr., 2000). 

Assim, o centro tradicional paulistano, que no início do século 

passado fora um espaço das elites, palco de um período de crescimento e 

valorização, passou a ser identificado como um espaço das classes 

populares, paulatinamente abandonado e entregue à deterioração (Frúgoli 

Jr., 2000).  

Segundo Kowarick e Campanário (1994), o caráter excludente do 

subdesenvolvimento industrializado manifesta-se de forma mais violenta  

durante o ciclo recessivo. O modelo de um anel central formado pelas 

classes média e alta, circundado por periferias pobres, num padrão 

extensivo de segregação, transformou-se sobretudo a partir do 

empobrecimento de suas áreas mais ricas. Isto provocou tanto um aumento 

significativo da pobreza nas zonas mais centrais como uma certa expulsão 

de populações e atividades de renda mais alta para as periferias.  

Em decorrência, segundo Kowarick  et al. (1990) houve uma espécie 

de diminuição perversa da segregação: perversa na medida em que se 



A EXCLUSÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO 

21 

origina da disseminação da pobreza e não da riqueza, que aproximou os 

diferentes grupos sociais em um mesmo espaço de confinamento. 

Analisando essa nova forma de segregação social e espacial, 

Caldeira (2000) confirma que, desde os anos 80, vem se constituindo uma 

sobreposição do padrão centro-periferia, que chamou "enclaves fortificados". 

Segundo a autora, neste novo padrão de segregação social-espacial, 

diferentes grupos sociais estão muitas vezes próximos, mas separados por 

espaços privatizados, fechados e monitorados para residência, consumo, 

lazer e trabalho. Isto pode ser verificado através da constituição dos 

shopping centers e dos condomínios, que se configuram como espaços 

separados por muros e tecnologias de segurança.  

Segundo Sposati (2001), a imagem de São Paulo na atualidade é de 

uma cidade despedaçada. Desde a habitação, passando pela violência 

urbana, pelo transportet al.etivo, pelo acesso à assistência à saúde, 

portanto, a todo momento, evidenciam-se  as desigualdades sociais vividas 

e incorporadas no cotidiano do espaço da Cidade de São Paulo. Esta é a 

condição de vida dos 10 milhões de habitantes que podem ser 

exemplificadas em diferentes aspectos da vida cotidiana dos grupos sociais.  

Reconhece-se que esta desigualdade opera com diferenciais entre as 

classes sociais e também no interior de cada uma delas (Castellanos, 1997).  

No que se refere à aids, Parker e Camargo Jr. (2000) analisam a 

disseminação e manutenção da epidemia na perspectiva de que esta tenha 

se dado em decorrência da transformação nas estruturas das sociedades no 

final do século XX, bem como pelo modo dominante de desenvolvimento em 
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torno da economia internacional. Os impactos da globalização, 

especialmente no que se refere à exclusão social, como parte integrante da 

nova ordem capitalista mundial, constituem um dos determinantes 

estruturais de diferentes vulnerabilidades e de produção da epidemia.  

Wallace et al. (1997), analisando a epidemia da aids, identificam os 

efeitos da reestruturação econômica mundial em Nova York, epicentro do 

capitalismo globalizado. Em seu estudo, discutem a epidemia como 

resultante da interação de uma rede de determinantes e condicionantes, 

como o uso abusivo de drogas, violência urbana e pobreza.  

Nessa mesma linha, o estudo desenvolvido por Antunes e Waldman 

(2001) identifica a associação de algumas condições sociais, como a 

migração, a progressiva piora na qualidade de assistência à saúde, dos 

indicadores socioeconômicos na produção da aids, os quais determinaram o 

aumento da mortalidade por tuberculose na Cidade de São Paulo. 

A constatação da desigualdade nas condições de vida de grande 

parte da população brasileira, permite supor que há determinantes 

estruturais relacionados à produção da epidemia de HIV/aids (Nichiata, 

1995a). Nesse cenário, as crianças  apresentam-se especialmente 

vulneráveis, pois sofrem os impactos dos processos de deterioração da 

qualidade de vida das suas famílias, pois ao deterem certas formas 

precárias de reprodução social, necessitam buscar meios de garantir a sua 

sobrevivência e, assim, mudam-se freqüentemente de moradia e local de 

trabalho. Ainda, essas crianças sofrem as conseqüências da falta de 

informação resultante da baixa escolaridade dos seus pais, da 
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desestruturação do núcleo familiar, da exposição às drogas, à prostituição, à 

exploração do trabalho infantil, à gravidez precoce e à violência sob todas as 

formas (Fundação Seade, 1996). 

Frente às considerações anteriores, o presente estudo busca 

identificar situações de exclusão social presentes na epidemia de aids em 

crianças que se infectaram por transmissão vertical no Município de São 

Paulo, o qual é marcado por desigualdades e onde se concretizam relações 

de sociais 

Teve por finalidade oferecer subsídios para a intervenção em saúde 

coletiva no fenômeno da aids infantil, especialmente, para o  aprimoramento 

do Sistema de Informação em Vigilância Epidemiológica. 

 

 

Objetivo geral 

Compreender a epidemia da aids infantil, da transmissão vertical nos 

distintos espaços geosociais da Cidade de São Paulo, a partir dos dados 

obtidos através do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica. 

 

Objetivos específicos 

 

1) Descrever a epidemia de aids infantil e de transmissão vertical dos casos 

notificados em menores de 13 anos, de 1987 a 1999, em relação às 

características constantes na Ficha de Investigação Epidemiológica; 

2) Mapear os casos de acordo com a procedência remota e confrontá-los 

com indicadores sociodemográficos selecionados; 
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3) Discutir as contradições dos processos de reprodução social versus aids; 

4) Apontar elementos para intervenção na epidemia da aids infantil e de 

transmissão vertical referentes à transformação do seu atual Sistema de 

Informação. 
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CAPÍTULO III: CAMINHO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo referente ao caminho metodológico procedeu-se à 

delimitação das categorias de análise, entendendo que a definição das 

referências  teóricas permitem a revisão crítica do conhecimento produzido 

sobre a aids nas crianças. Definido o referencial teórico, passou-se à 

descrição do desenho do estudo e do conjunto de instrumentos e técnicas 

utilizadas para a apreensão dos dados empíricos.    

 

3.1. Referencial teórico de análise 

Este estudo parte do pressuposto de que, a aids em criança, 

enquanto fenômeno social, é determinada historicamente, de acordo com a 

forma como a sociedade se organiza para o enfrentamento da epidemia. 

Considera-se que a vulnerabilidade das crianças ao adoecimento e morte 

está relacionada às iniqüidades decorrentes da inserção desigual dos 

indivíduos na sociedade.  

Foram utilizados os conceitos e explicações concebidos por Breilh e 

Granda (1986), selecionando para este estudo a exclusão/inclusão social e o 

processo de adoecimento e morte como categorias analíticas.  

 

Exclusão/inclusão social 

O conceito de exclusão até a década de 60 era tomado pelos estudos 

positivistas, como a expressão do grau de integração de grupos sociais e 

não como indicador de necessidade de mudança nas relações sociais 
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(Feldman, 1989). A exclusão nesse sentido confunde-se com o conceito de 

segregação, como um dos elementos necessários ao ajustamento dos 

grupos sociais e à compreensão do espaço como elemento neutro e 

autônomo à organização social.  

A partir da década de 60, os estudos desenvolvidos, especialmente 

na França, na perspectiva marxista de concepção do espaço, tratou de 

estabelecer a relação existente entre o modo de produção capitalista e a 

produção da exclusão/inclusão social. Dessa forma, o processo de exclusão 

passou a  ser entendido como  decorrente do processo de reprodução social 

e, como tal , produto das relações sociais, que expressam desigualdade e 

conflitos de interesse dos grupos.  

A exclusão foi abordada como integrante dos processos mais gerais 

que determinam a produção e a apropriação dos meios de consumo, 

observada nas disparidades de condições urbanas dos territórios ocupados. 

Dentre os trabalhos desenvolvidos, destacam-se o de Castells (1983), 

Lojkine (1981) e Harvey (1980) que discutem o espaço como parte do 

processo econômico e social e do momento histórico de organização da 

sociedade. A ênfase desses trabalhos recai sobre os determinantes 

econômicos e sobre o papel do Estado na produção do espaço urbano. A 

partir deles, a exclusão passou a ser abordada como um processo que 

adquire características específicas a cada conjuntura da dinâmica social, 

evidenciando as desigualdades e os conflitos de interesses que determinam 

o processo de produção dos espaços.  
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Já Sposati et al. (1996:p.13) definem exclusão social como a 

"impossibilidade de poder partilhar da sociedade e leva à vivência da 

privação, da recusa, do abandono e da expulsão, inclusive com violência, de 

uma parcela significativa da população (...). Ela inclui pobreza, 

discriminação, subalternidade, não eqüidade, não acessibilidade, não 

representação pública". Acrescentam ainda que “... exclusão é um estado de 

não ter, pois trata-se de um processo de não inclusão, isto é, de apartação, 

de negação como decisão histórica e culturalmente humana de criar 

interdições” (Sposati 2001:p.143).  

A contribuição fundamental dessas abordagens é permitir a análise da 

exclusão/inclusão social como um fenômeno não linear, mas multifacetado, 

em que interesses diversos sobrepõem-se e que, no caso da ocupação do 

espaço,  reforçam ou diminuem  a demarcação do territórios na cidade.  

Admitindo-se, portanto, que o processo de exclusão/inclusão opera no 

Município de São Paulo, como forma estrutural de organização da 

sociedade,  buscou-se desvendar no que se refere à aids, como se 

configuram os perfis de adoecimento e morte das crianças.    

 

Processo de adoecimento e morte  

A Reprodução Social é entendida como o processo através do qual as 

capacidades dos seres humanos são mantidas e reproduzidas ao longo da 

história. Essas capacidades dizem respeito à reprodução biológica da 

espécie e à reprodução de suas relações sociais, ou seja, à reprodução das 

formas de consciência, da ética, das condutas, da visão de mundo, do 
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conhecimento produzido; além do modo como a raça humana se organiza 

para produzir as suas condições materiais de sua existência (Fachini, 1995).     

Dessa forma, ao tomar a expressão da epidemia de aids em crianças 

como objeto do estudo, tem-se como pressuposto que esta é resultado do 

processo de reprodução social e, que tanto as formas de captação e 

interpretação de suas expressões, como as intervenções que visam o seu 

controle são determinadas pelo entendimento que se tem sobre a 

causalidade do processo saúde-doença.   

Considera-se ainda que a epidemia de aids é resultante das formas 

diferenciadas das condições de vida, dadas pelo perfis de produção e 

consumo, de acordo com a inserção no sistema produtivo.  

 

3.2. Cenário do estudo 

O cenário do estudo foi constituído pelo Município de São Paulo, cuja 

menor unidade administrativa é constituída pelos Distritos Administrativos. A 

adoção dos Distritos como base territorial deriva de seu estatuto legal e 

administrativo - como unidade básica de planejamento e intervenção 

governamental - e da consideração de que este é um nível de agregação 

supostamente homogêneo, compatível metodologicamente com a análise 

pretendida. 

Desde 1991 a divisão territorial da cidade comporta 96 Distritos 

administrativos* (PMSP, Lei municipal n.o 10.932/91). Fruto da necessidade 

de uma nova forma de regionalização para a cidade, mais adequada ao 

                                                           
* O Município contava até 1991 com 48 subdistritos e 10 Distritos, num total de 56 agregações territoriais. 
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atendimento das necessidades da população. Essa divisão buscou reunir, 

num mesmo Distrito, o máximo de equilíbrio na extensão territorial e na 

densidade populacional.  

A constituição dos Distritos visou a simplificação da divisão em 

territórios, de modo a disponibilizar para todos os órgãos e instâncias 

produtoras de serviços públicos uma única divisão territorial, a ser utilizada 

como instrumento capaz de favorecer a integração de diferentes fontes de 

informação; estabelecer limites territoriais de fácil identificação e 

memorização; possibilitar um referencial comum para a coleta, o registro e o 

intercâmbio de dados sobre as regiões e sua população; definir os limites da 

região de modo a manter sua heterogeneidade econômica e social e 

propiciar ao cidadão o reconhecimento do seu território como uma 

globalidade jurídica, de produção, consumo e de gestão de serviços públicos 

(São Paulo, 1990).  

Ressalta-se ainda que esta divisão foi realizada com base em 

discussões com técnicos especializados e com representantes de 

sociedades civis, tais como: Sociedade amigos de bairros, os representantes 

de igrejas, de empresas concessionárias e de serviços públicos e de órgãos 

técnicos (São Paulo-cidade, 1990).  

É evidente que cada um dos 96 Distritos guarda heterogeneidades de 

diferentes ordens, relacionadas aos níveis de escolaridade, de saúde, 

ocupacionais, além de outros, referentes à população local. Cada um deles 

tem em média uma população de 100 mil habitantes, constituindo 

verdadeiras cidades dentro da cidade de São Paulo. Esta congrega 
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diferenciadas condições de existência: ao lado de Distritos que dispõem de 

melhores condições de habitação, escolas e serviços de saúde, há outros 

cujos moradores vivem em habitações precárias, onde não há escolas e 

serviços públicos de saúde e quando existem, encontram-se sucateados e 

abandonados (Sposati et al., 1996). 

Segundo Sposati et al. (1996), o cenário da cidade de São Paulo 

mostra a todo instante as suas contradições, como produto das relações 

conflituosas estabelecidas entre as classes sociais, diferentemente da 

compreensão naturalizada do espaço e da sociedade.  

Esse cenário foi evidenciado por ocasião da elaboração do Mapa da 

Exclusão/Inclusão Social de São Paulo de sua autoria. O seu documento 

final desnuda a perversidade da reprodução e exclusão social, ao revelar os 

diversos retratos que compõem o palco das condições de vida das 

populações das diferentes regiões da cidade, colocando em evidência as 

desigualdades sociais, econômicas, culturais e ambientais em que vivem.  

Para a construção do Mapa foram selecionadas variáveis 

socioeconômicas que permitissem a caracterização das condições de vida 

das pessoas num dado território. Tomando 141 bases de dados de 

diferentes fontes de informação, foram constituídos quatro índices de 

exclusão - autonomia, desenvolvimento humano, qualidade de vida e 

eqüidade. Os valores calculados em cada um dos quatro índices foram 

convertidos em números de uma escala que variou de -1 (maior nível de 

exclusão) a + 1 (maior nível de inclusão social), sendo o valor zero, o padrão 

básico, de tal forma que os valores positivos mantêm uma relação 
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indissociável com os negativos. A seguir estão relacionados os quatro 

índices com as suas respectivas variáveis. 

a) Índice de exclusão de autonomia - renda do chefe da família, 

oferta de emprego e situação de indigência (população moradora 

de rua) nos Distritos; 

b) Índice de exclusão de desenvolvimento humano - grau de 

escolaridade e anos de estudo do chefe da família, índice de 

alfabetização de criança, concentração de longevidade, taxas de 

mortalidade e anos potenciais de vida perdidos e índice de 

violência por Distrito; 

c) Índice de exclusão de qualidade de vida - qualidade ambiental, 

medida pela infra-estrutura sanitária, qualidade dos domicílios 

(média de pessoas moradoras/domicílio, distribuição de banheiros, 

domicílios por habitantes, concentração de moradias precárias), 

população proprietária de imóvel, investimento imobiliário (taxa em 

m2 de lançamento imobiliário), gasto de tempo em transporte e 

disponibilidade de serviços sociais básicos (saúde, creche e 

educação); 

d) Índice de exclusão de eqüidade - concentração de domicílios com 

mulheres chefes de família e índice de mulheres não 

alfabetizadas. .  

 

A reunião dos índices acima resultaram no índice composto Exclusão 

Social (Akerman, 1994; 1997) para os 96 Distritos da cidade. Mais do que o  
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estabelecimento de um ranking entre eles, o Mapa mostra a discrepância 

territorial no interior da cidade e aponta um padrão básico de inclusão, como 

condição desejável de ser universalizada para a sociedade.  

Assim, a distribuição dos Distritos segundo o índice de 

exclusão/inclusão, em cinco regiões pode ser observada na representação a 

seguir (Mapa 1 e Anexos 1 e 2) 
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Mapa 1  

A            12

B            11

C            27

D            24

E            22

Exclusão/Inclusão Social

Regiões      nº Distritos

A            12

B            11

C            27

D            24

E            22

Fonte: Adaptação do Mapa de Exclusão/Inclusão Social do Município de São Paulo.
Sposati et al. (1996)

Distribuição dos distritos
segundo índice de Exclusão/Inclusão Social.
Município de São Paulo, 1996.
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Observa-se que a quase totalidade apresenta algum grau de exclusão.  Mais 

ainda, é possível visualizar uma "mancha" de exclusão que progride do 

centro para a periferia. Somente na região central da cidade é que se 

verificam alguns Distritos (12 de um total de 96) com melhores indicadores 

sociais de inclusão. São os Distritos de Moema, Alto de Pinheiros, Jardim 

Paulista, Santo Amaro, Campo Belo, Vila Mariana, Perdizes, Itaim Bibi, 

Butantã, Santana, Saúde e Pinheiros.  

No centro expandido encontram-se alguns Distritos da antiga parte 

central da cidade e Distritos que no passado abrigaram grandes indústrias  

(Bela Vista, Consolação, Cambuci, Barra Funda, Mooca entre outros). Esta 

região é marcada pela decadência econômica, constituindo-se num espaço 

de encortiçamento progressivo, abrigando ainda um amplo mercado 

ambulante de trabalhadores informais e de excluídos sociais.  

Dentre os 73 (76%) Distritos mais precários, 22 encontram-se 

localizados nas periferias mais distantes, exibindo os piores índices de 

exclusão social. 

 

3.3. Fontes de obtenção dos dados empíricos 

Para a obtenção dos dados foi acessado o Banco de Dados de aids 

do Sistema de Vigilância Epidemiológica, compilado no Setor de Vigilância 

Epidemiológica do Centro de Referência e Treinamento em Doenças 

Sexualmente Transmissívies e Aids (CRT-DST/Aids) do Programa Estadual 

de DST/AIDS da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.  
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Recorreu-se ainda ao Banco de Dados do Sistema de Informação de 

Mortalidade, compilados pelo Programa de Aprimoramento das Informações 

sobre Mortalidade do Município de São Paulo (PRO-AIM) da Secretaria 

Municipal de São Paulo. Essas são as principais fontes de informação sobre 

os casos de aids no Brasil.  

 

3.4. Composição dos bancos de dados 

As informações sobre as crianças notificadas no Município de São 

Paulo foram obtidas do banco de dados do Centro de Vigilância 

Epidemiológica, a partir da seleção de todas as crianças menores de 13 

anos, residentes neste Município, para as quais foi identificada a 

transmissão vertical. Os dados foram coletados desde a primeira notificação 

(mês de janeiro de 1987) até dezembro de 1999. 

Verificou-se que, via de regra, há um atraso de aproximadamente um 

ano até que se obtenha a totalidade dos casos por transmissão vertical 

(Matida, 1998). Assim sendo, os casos relativos ao ano 2000, possivelmente 

não haviam sido totalizados, pois entraram no sistema de informação até 

fevereiro de 2001, razão pela qual foram excluídos da análise, um total de 29 

casos. Conforme mencionado, a notificação e seu conseqüente fluxo no 

sistema de saúde acaba gerando atraso na chegada da informação no nível 

central. Já os dados de mortalidade do PRO-AIM  constituem informação 

mais atualizada, pois o sistema recebe diariamente todas as declarações de 

óbitos ocorridos na cidade. 
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O pareamento dos dados das crianças, com suas respectivas mães, 

foi realizado através de um outro banco de dados que incluía todas as 

mulheres notificadas com aids, maiores de treze anos, residentes no 

Município de São Paulo - constituindo para o estudo o Banco CVE-mulher, 

até fevereiro de 2001. Com o objetivo de incluir o maior número de 

mulheres, selecionaram-se não só as mulheres com residência na cidade, 

mas aquelas com residência em municípios da Grande São Paulo. Do 

pareamento - Linkage - do Banco Criança com o Banco Mulheres resultou o 

Banco CVE-criança/mãe. 

Do Banco de Dados do PRO-AIM, contendo o total de óbitos 

residentes no Município de São Paulo, constituiu-se um outro banco que 

incluía crianças menores de 13 anos que tiveram como causa básica de 

morte a aids e cujo óbito ocorreu entre 1987 e 2000. Vale alertar que na 

declaração não há referência sobre a forma de transmissão da doença, de 

modo que as informações referem-se à totalidade dos óbitos por aids.  

Após a realização do linkage entre o Banco criança e Banco óbitos 

constituiu-se o Banco PRO-AIM/CVE. 

A conformação territorial dos 96 Distritos, a partir de 1991, implicou 

desconsiderar os casos notificados e dos óbitos ocorridos antes de 1990 na 

análise da distribuição espacial.  
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Figura 1: Descrição da constituição dos bancos de dados e população do estudo.  
 
 

Banco PRO-AIM total 

Total de óbitos ocorridos no 
Município de São Paulo 
1987 a dez./2000 

 
Banco CVE total 

Banco de dados de casos de aids CVE/Programa Estadual de DST/AIDS 
Total de casos Estado de São Paulo 
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3.5. Organização dos dados 

A organização dos dados levou em consideração as variáveis 

existentes nos bancos de dados relativos às crianças,  mulheres e óbitos, 

compilados pelo Sistema de Vigilância Epidemiológia, constituídos segundo 

a Ficha de Investigação Epidemiológica dos casos (Anexo 3) e pelo PRO-

AIM, utilizando-se a Declaração de Óbito.  

Os dados foram excluídos em duas situações. Na primeira, quando o 

campo considerado não se encontrava preenchido ou quando este 

encontrava-se identificado como "ignorado". Apesar disso, a ocorrência 

desse fato foi destacada como um elemento importante na avaliação da 

qualidade dos sistemas de informação. Na segunda,  quando havia 

incompatibilidade de datas, como por exemplo, quando a data de óbito da 

mãe era anterior à data de nascimento da criança. 

Num primeiro nível de análise procedeu-se à descrição das 

características das crianças notificadas e dos óbitos desse grupo infantil 

(Banco CVE-criança e Banco PRO-AIM). A seguir, buscando melhorar a 

qualidade dos dados advindos do Banco CVE-criança, estes foram 

confrontados com as informações provenientes dos bancos CVE-mulher e 

Banco PRO-AIM, utilizando para tanto a técnica de linkage (Flores, 1999; 

Neto e Barros, 2000).  

Segundo Flores (1999), o linkage ou pareamento é uma técnica que 

pressupõe a existência de variáveis individualizadas que possibilitam 

completar e/ou recuperar dados existentes nos sistemas de informações, 
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permitindo realizar análises mais aprofundadas. Para o pareamento dos 

campos foi utilizado o programa Microsoft Access (1993). 

O primeiro linkage foi realizado entre os bancos CVE-criança e PRO-

AIM criança, utilizando-se para tanto, dos campos nome da criança, data de 

nascimento e data de óbito; totalizando 321 óbitos. 

O segundo conectou informações dos bancos CVE-criança e CVE-

mulher a partir do nome da mulher. Há inúmeros problemas associados à 

escolha do campo, nome, dada a possibilidade de erros de digitação e 

presença de homônimos, a despeito do empenho do Sistema de Vigilância 

Epidemiológica em realizar rotineiramente a averiguação das possíveis 

duplicidades (mesmas pessoas, com mais de um registro). No pareamento 

dos campos, nome da mãe e nome da mulher, existentes nos bancos CVE-

criança e CVE-mulher, conferiu-se uma vez mais a presença de 

duplicidades, confrontando-os com os registros nos campos, data de 

nascimento e nome da mãe, em ambos os bancos. Foram encontradas 

duplicidades (mais de uma notificação da mesma pessoa) em três mulheres 

e sete para crianças. Tendo sido feito contato com o Centro de Vigilância 

Epidemiológica que providenciou sua correção.  

Da concatenação dos bancos foram constituídos novos bancos de 

dados com resultados complementares aos bancos originais. A seguir, 

observa-se no quadro a distribuição dos campos considerados e retirados 

originariamente dos bancos de dados do Sistema de Vigilância 

Epidemiológica e do PRO-AIM e os bancos resultantes dos linkage: 
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Banco Banco Linkage 

Variáveis 
casos 
CVE-

criança 
(N=1061) 

Casos  
CVE-mulher 
(N=11.484) 

Óbitos 
PRO-
AIM 

(N=595) 

Casos 
CVE-criança/ 

mulher 
(N=432) 

Casos/óbitos 
CVE/PRO-AIM 

(N= 321  ) 

Nome √ √ √ √ √ 

Sexo √  √ √ √ 

Data de nascimento √ √ √ √ √ 

Data do óbito √ √ √ √ √ 
Data de diagnóstico de 
aids √ √  √  

Formas de exposição da 
mãe √ √  √  

Grau de instrução da mãe  √  √  

Ocupação da mãe  √  √  

Endereço da notificação √ √  √  

Número de filhos nascidos 
vivos e mortos   √  √ 

Duração da gestação   √  √ 
Número de gravidezes 
anteriores   √  √ 

Tipo de parto   √  √ 
Peso da criança ao 
nascimento   √  √ 

Endereço de residência √ √ √ √ √ 
 

Após o linkage e a partir do campo, data de nascimento, foi possível 

obter as idades das crianças nas datas de diagnóstico da doença, datas de 

ocorrência dos óbitos e datas da concepção. Estimou-se a idade das 

mulheres quando engravidaram, subtraindo-se da data de nascimento da 

mãe a data de nascimento da criança, e considerando-se o tempo de 

gestação de nove meses. 

Foram identificadas as formas de exposição da mãe nos dois bancos 

(CVE-criança e CVE-mulher). Sempre que as informações contidas na ficha 
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das mulheres permitiam acrescentar ou modificar a forma de exposição da 

mãe contida na ficha da criança, passaram a ser consideradas. Por exemplo, 

nas crianças em que foi identificada a forma de exposição da mãe como 

sexual, com base em informações da ficha da criança, foram olhadas as 

situações de risco das mulheres (Banco CVE-mulher) e sofreram re-

classificação. Considerou-se a forma de exposição, uso de drogas injetáveis, 

das mães e situações em que a própria mulher e/ou seu parceiro faziam uso 

de drogas injetáveis.  

Como terceiro e último procedimento, para a análise espacial, foram 

organizados dois Banco de Dados de Criança (prevalência) e de Óbitos 

(mortalidade) segundo os Distritos de residência.  

Foram ainda conferidos todos os endereços das crianças notificadas 

ao Sistema de Vigilância Epidemiológica e os óbitos do PRO-AIM até 1994* 

para verificar a sua localização nos Distritos. Foi utilizada a base cartográfica 

digital de São Paulo, desenvolvida pela Secretaria Municipal de 

Planejamento de São Paulo* e a publicação do guia de ruas (Max Guia, 

2000), contendo os logradouros da cidade e os limites dos Distritos 

administrativos.  

Devido ao pequeno número de casos encontrados por Distrito a cada 

ano, na análise espacial utilizou-se a agregação em um período de 10 anos, 

de 1991 a 1999, em conseqüência do reduzido número de crianças 

notificadas. Exemplificando, um caso de aids a mais ou a menos num 

                                                           
* Até 1994 o PRO-AIM creditou a distribuição dos óbitos segundo a divisão territorial em 58 Distritos, adotando a 
divisão por 96 distritos a partir de 1995. 
* Consulta ao site http://www.prodam.sp.gov.br/geolog 
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Distrito, com até 10 casos, teria um impacto muito alto, de até 10% sobre 

esse coeficiente.  

Para os cálculos dos coeficientes de prevalência e mortalidade foram 

utilizados como denominadores os dados da Contagem Populacional de 

1996, considerado o ponto médio do período da série histórica (1991 a 

2000), para cada um dos 96 Distritos, uma vez que os dados do Censo 

2000, para as populações consideradas, não haviam sido tabulados pela  

Fundação IBGE até o encerramento do presente estudo.  

A idade foi apresentada segundo grupamentos qüinquenais utilizados 

pelo IBGE (1994). Com base nas faixas etárias de 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 

a 14 anos, 15 a 19 anos e 20 a 24 anos, foram elaboradas estimativas da 

população de 10, 11 e  12 anos, segundo os Distritos administrativos de 

residência,  utilizando-se para tanto, a técnica de Sprague. Na contagem 

populacional realizada em 1996 as idades de 0 a 12 foram tomadas segundo 

resultados divulgados pelo IBGE*. 

A construção dos mapas foi feita através do programa Map-Info 

(1996).  

Utilizando-se o software SPSS 8.0 (Bailey e Gatrell, 1995) foi 

realizada análise de agrupamento (cluster) das taxas de incidência e 

mortalidade dos Distritos considerados para o período de 1991 a 2000. O 

método empregado para a geração dos clusters foi o k-means cluster, 

descrito por Johnson e Wichern (1998), que consiste na análise das 

distâncias entre os Distritos estudados dentro do espaço multiplano 

constituído por eixos de todas as medidas realizadas (Coeficientes de 
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Incidência e Mortalidade), sendo os Distritos agrupados conforme a sua 

proximidade. 

Buscando estabelecer as intermediações entre o comportamento da 

epidemia de aids em crianças, segundo condições de vida nos Distritos 

Administrativos da Cidade, foi realizada a análise de regressão pelo 

programa SPSS 8.0 (Bailey e Gatrell, 1995), tomando-se os indicadores 

sociais compostos construídos Sposati (1996) em associação com os 

Coeficientes de Incidência e Mortalidade.  

  

                                                                                                                                                                     
* Consulta ao site http://www.sidra.ibge.br 
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CAPÍTULO IV: CARACTERIZAÇÃO DAS CRIANÇAS COM 
AIDS 

 

Apresenta-se neste capítulo a caracterização dos casos notificados ao 

Sistema de Vigilância Epidemiológica das crianças com aids, menores de 13 

anos, cuja forma de exposição ao vírus deu-se através da transmissão 

vertical; os óbitos identificados pelo PRO-AIM de crianças menores de 13 

anos, atribuídos à aids; o resultado do linkage de bancos de dados quanto a 

caracterização das mães e por fim a análise espacial da incidência e 

mortalidade dos casos de crianças no Município de São Paulo.  

 

4.1. A aids infantil na perspectiva do Sistema de Vigilância 

Epidemiológica 

 

Na cidade de São Paulo, os primeiros casos notificados de aids em 

crianças datam de 1984 e estavam associados à transfusão sangüínea. Três 

anos após teve início a notificação dos casos de transmissão vertical que  

passou a ganhar importância percentual sobre os demais tipos de exposição 

até o momento, representando cerca de 80% do total de casos (Boletim 

Epidemiológico do Município de São Paulo , 1997a;1998; ).  

Até dezembro de 1999 foram realizadas 1.061 notificações de criança 

com aids de transmissão vertical. Separando-as em três períodos distintos 

em termos da evolução da  epidemia, tem-se: de 1987 a 1993 observa-se 

uma incidência média de 62,28 casos por ano que, no período seguinte, de 

1994 a 1997, atinge a maior média de todos os períodos, 122,50 casos por 
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ano. No último período, de 1998 a 2000, registra-se uma queda, retornando 

a um número próximo ao do primeiro período,  de 67,5 casos por ano.  

Os números obtidos a partir da notificação do Sistema de Vigilância 

Epidemiológica não representam a totalidade de casos, uma vez que se  

espera um certo grau de subnotificação, um sério problema que esse 

sistema enfrenta não só na questão da aids, mas também  em outros 

agravos.  

Alguns estudos têm demonstrado que mesmo para doenças 

consideradas mais prevalentes em algumas localidades que dispõem de 

serviços mais organizados, como nos Estados Unidos da América, a 

notificação de doenças situa-se entre 10% e 63% dos casos realmente 

ocorridos (Waldman, 1998a; Lebrão, 1997).   

O Ministério da Saúde do Brasil estima  que  somente 50% dos casos 

de aids, entre adultos e crianças, sejam notificados (Brasil, 1987). 

Estimando-se o sub-registro dos casos de aids ao Sistema de Vigilância 

Epidemiológica, com base em dados concernentes aos atendimentos 

realizados em unidades hospitalares do SUS do município do Rio de Janeiro 

em 1996, Ferreira e Portela (1999) observaram 40% de subnotificação em 

adultos. Entre as crianças a subnotificação foi ainda maior com mais da 

metade (53,3%) dos casos não notificados.  

Segundo Waldman (1991; 1998a; 1998b), o Sistema de Vigilância 

Epidemiológica, baseado na notificação de caso, caracteriza-se por ser um 

sistema passivo, pois apenas conta com a identificação e o envio da 

informação de forma espontânea pelas instituições de saúde.  
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Os casos de doença em crianças são notificados, tendo como base a 

evidência combinada da presença do vírus HIV e de uma ou mais patologias 

sugestivas da Síndrome, o que requer dos profissionais capacitação 

específica para a definição do caso de aids. Assim, embora o diagnóstico de 

soropositividade possa ser realizado em qualquer serviço de saúde, como 

nos serviços de pré-natal, maternidades e em unidades básicas de saúde, a 

notificação do caso, para efeito de vigilância epidemiológica, é realizada 

apenas pelos serviços de assistência especializada, como nos hospitais de 

referência para o tratamento da aids infantil e nos Centros de Referência em 

DST/aids (Brasil, 1994; 2000).  

Dessa forma, restringe-se a possibilidade de obter maior número de 

notificações por serviços que não os especializados, apesar dos 

investimentos que vêm sendo feitos para aumentar a sensibilidade para a 

detecção de novos doentes.   

Diante do que foi apontado, considera-se que qualquer perfil que se 

busca traçar revela apenas um retrato parcial da epidemia. A incidência 

anual identificada pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica não representa 

a contagem real do número de casos da doença. Além disso, através dos 

dados coletados da Ficha de Investigação de aids das crianças é possível 

realizar apenas uma caracterização geral dos casos. Constitui-se um 

conjunto de informações mínimas, como dados de identificação, sobre a 

forma de exposição das crianças e suas mães e dados clínicos para o 

estabelecimento do diagnóstico para fins de notificação. Além desses, 

embora esteja previsto a busca de dados que de alguma forma retratem a 
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situação socioeconômica das crianças, tais como, escolaridade, ocupação e 

endereço de residência, verifica-se que de uma maneira geral o  

preenchimento dessa informação é muito precário (Santos, 1994). No caso 

da criança, inclusive, o dado de escolaridade e ocupação são inconsistentes 

devido a sua pouca idade. Portanto, ressalta-se que não há qualquer outra 

informação que possibilite uma aproximação às características 

socioeconômicas das crianças, suas mães e famílias.  

Mesmo reconhecendo isso, os pesquisadores, que se utilizam dessa 

fonte de informação na produção do conhecimento sobre a aids, consideram 

que através do sistema de informação tem sido possível  detectar mudanças 

nas características dos doentes e configurar diferentes padrões 

epidemiológicos da epidemia em diferentes grupos. Os resultados dessas 

análises têm subsidiado a avaliação das medidas de prevenção e controle 

deste agravo ao longo dos anos (Szwarcwald, Castilho, 2000; Santos, 1994, 

Buchalla, 1991, Matida, 1998; Bastos, 2000).  

Em seguida faz-se a descrição dos casos, apontando em que medida 

é possível fazer uma descrição da epidemia de aids de transmissão vertical 

em crianças.  

Prosseguindo com a análise dos casos, a curva de incidência das 

crianças notificadas com aids na Cidade de São Paulo indica uma linha 

ascendente ao longo dos anos, até 1997, com queda nos dois últimos anos 

(Figura 2).    
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Essa tendência vem sendo associada ao impacto de algumas 

intervenções para o controle da epidemia, como a maior disponibilização e 

acesso aos medicamentos  anti-retrovirais a partir de 1994 para as crianças 

e a utilização da Azidotimidina (AZT) por gestantes, especialmente a partir 

de 1996, período em que também foi ampliada a oferta de serviços de 

diagnóstico e tratamento na cidade, gerenciados pela Secretaria Municipal 

de Saúde (Boletim Epidemiológico do Município de São Paulo, 1998a; 

1998b).  

Ressalva deve ser feita aos últimos anos, em razão da lentidão do 

fluxo de encaminhamento das informações provenientes dos serviços de 

saúde, o que acaba retardando a compilação dos dados e resultando na 

impossibilidade de representação total dos casos notificados.  

A caracterização quanto ao sexo (Figura 3) indica que das 1.061 

crianças, 48,5% são do sexo masculino e 51,5% do sexo feminino, não 

sendo identificadas diferenças na sua proporção ao longo dos anos.  

Figura 2: Evolução do Coeficiente de Incidência de aids (p/ 100.000 habitantes) em 
crianças (transmissão vertical), segundo o ano do diagnóstico. Município de São
Paulo, 1987 a 1999(*).
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Fonte: Centro de Vigilância Epidemiológica - Programa de DST/AIDS
(*) Dados até 19/11/2000.
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A distribuição das crianças com aids, segundo a idade no ano  de 

diagnóstico, agrupadas por faixas etárias (Figura 4), revela uma 

concentração em idades precoces. Aquelas que não completaram o primeiro 

ano de vida chegam a mais da metade em alguns anos, seguidas da faixa 

etária de 1 a 4 anos, em torno de 30%.  

Figura 3: Distribuição dos percentuais de crianças notificadas com aids (transmissão vertical), 
segundo sexo e ano do diagnóstico. Município de São Paulo, 1987 a 1999(*).
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Fonte: Centro de Vigilância Epidemiológica - Programa de DST/AIDS
(*) Dados até 19/11/2000.
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Figura 4: Distribuição dos percentuais de crianças notificadas com aids (transmissão 
vertical), segundo as faixas etárias no ano do diagnóstico(*). Município de São Paulo, 
1987 a 1999(**).
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Conforme afirma Matida (1998), é possível que o alto percentual de 

crianças notificadas com menos de um ano de idade, não corresponda à 

realidade do número de crianças com aids. Esse falseamento pode ser 

originado pela presença de anticorpos "anti-HIV" maternos que persistem 

nas crianças filhas de mães portadoras do vírus, em média até nove meses 

após o nascimento, o que pode provocar erro no diagnóstico de aids nessas 

crianças. Além disso, os sinais e sintomas de infecções que definem a 

doença, como a diarréia, a perda de peso, a anemia e as infecções 

bacterianas, são também freqüentes no primeiro ano de vida e, a depender 

de como são avaliados, tanto podem levar a uma super como a uma 

subestimação do diagnóstico de aids. 

Por outro lado, Matida (1998), Tovo et al. (1992) e Bertolli et al. (1995) 

reconhecem que a evolução da infecção na criança ocorre de forma muito 

mais rápida se comparada a do adulto, o que concorre para que o 

diagnóstico seja mais prontamente estabelecido nas faixas etárias mais 

precoces. Esses estudos indicam que a maioria das crianças é 

assintomática no nascimento e geralmente apresentam uma progressão 

mais rápida da infecção para a doença, sendo que a idade média para o 

surgimento dos primeiros sintomas é em torno de cinco meses.  

Também é possível notar na Figura 4 que nos últimos anos há um 

aumento na proporção de crianças notificadas com mais de um ano, desde  

1992 crianças com idades entre 5 e 10 anos e a partir de 1995, crianças 

notificadas com mais de 10 anos. O aumento no número de casos nessas 

faixas etárias em anos mais recentes pode estar indicando que as crianças 
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vêm sendo diagnosticadas mais tardiamente, ou seja, apresentaram os 

sinais e sintomas característicos da Síndrome com mais idade, o que 

também pode estar revelando um prolongamento no período de infecção. 

Mawhinney et al. (1993) em seu estudo com crianças norte- 

americanas, encontraram início de sintomas em crianças com mais de um 

ano, na  faixa etária entre 3 a 5 anos. Persaud et al. (1992), no estudo de 

coorte realizado nos EUA com 42 crianças e adolescentes com idades entre 

9 e 15 anos, encontraram um percentual de 85,71% que não havia 

apresentado sintomas antes dos 4 anos de idade.  

A ocorrência de crianças que não apresentaram a doença aids por um 

período maior de anos já foi relatada nos estudos de Manfredi et al. (1995) e 

Espanol et al. (1996) que encontraram crianças com aids por transmissão 

vertical que permaneceram assintomáticas por mais de 13 anos de idade. 

No Brasil, a notificação no ano 2000 dos primeiros quatro casos de aids de 

transmissão vertical em crianças maiores de 13 anos parece indicar que 

pode estar havendo um prolongamento no tempo para o aparecimento dos 

sinais e sintomas da doença, resultando na notificação da doença em idade 

mais avançada*. Esta ocorrência pode ser o resultado da utilização de 

medicações específicas para o controle da infecção pelo HIV.  

Matida (1998) havia creditado ao diagnóstico de aids em idades mais 

avançadas o retardo da manifestação da doença devido à terapia anti-

retroviral das crianças e ao incentivo ao tratamento preventivo das mulheres 

                                                           
*
 Segundo informação dos técnicos do Setor de Vigilância Epidemiológica de DST/AIDS do CRT-DST/AIDS do 

Programa Estadual de DST/AIDS, em 12 de fevereiro de 2001. 
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infectadas pelo HIV, medidas que vêm sendo adotadas desde 1994 no 

Brasil. 

Apesar desses resultados indicarem um deslocamento da aids em 

crianças para idades mais avançadas, ainda assim, a ocorrência de casos e 

morte por aids continua sendo um desafio a ser enfrentado. Do total de 

1.061 crianças com aids notificadas de 1987 a 1999, 41,1% já haviam 

falecido, sendo que para as demais o sistema não disponibilizava dados que  

atualizassem essa informação.  

A Tabela 1, a seguir, retrata a distribuição das crianças segundo o 

ano de notificação e o ano em que ocorreu o óbito. Essa tabela permite 

verificar  que a notificação deu-se,  na maior parte das vezes, no mesmo ano 

em que ocorreu o óbito, indicando a rapidez com que a criança vem a 

falecer. Implica ainda considerar que, estes podem ter sido notificados 

somente quando já havia ocorrido o óbito.      

 

TABELA 1

Ano do Total Ano de ocorrência do óbito Total Vivos ou Taxa

diagnóstico 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 óbitos s/ informação letal %
87 17 8 3 1 1 13 4 76,47
88 33 12 4 1 2 1 1 21 12 63,64
89 45 17 7 3 2 1 1 31 14 68,89
90 64 27 4 2 1 1 1 36 28 56,25
91 85 37 13 2 2 3 1 58 27 68,24
92 102 42 11 3 1 2 2 61 41 59,80
93 90 32 8 5 1 1 47 43 52,22
94 111 33 4 1 2 40 71 36,04
95 126 29 9 1 39 87 30,95
96 124 26 2 3 2 33 91 26,61
97 129 29 2 1 32 96 25,58
98 73 14 1 15 58 20,55
99 62 8 2 10 52 16,13

Total 1061 8 15 21 35 45 59 47 48 44 38 37 22 16 2 436 624
Fonte: Centro de Vigilância Epidemiológica - Programa de DST/AIDS

(*) Dados até 19/11/2000.

Distribuição das crianças com aids notificados (transmissão vertical), segundo o ano do diagnóstico, óbito e
letalidade. Município de São Paulo, 1987 a 1999 (*).



CARACTERIZAÇÃO DAS CRIANÇAS COM AIDS 

53 

Ainda na mesma tabela verifica-se que, desde o início da epidemia, a 

letalidade vem diminuindo ao longo dos anos, chegando a uma taxa menor 

do que 50% a partir de 1994 e cerca de 25% em 1996. Ora, esse dado deve 

ser analisado com a devida cautela, uma vez que a medida que os anos 

passam, as mortes vão sendo postergadas. A letalidade tende a um declínio 

no período mais recente devido a maior longevidade das crianças que estão 

infectadas, dada a introdução de terapêutica específica. Seria necessário, 

portanto, aguardar-se alguns anos para que os casos notificados no período 

mais recente retratassem a sobrevida.    

A ampliação da vigilância epidemiológica da aids, ao incorporar outras 

formas de captação de dados, confere qualidade diferenciada para o  

monitoramento e análise da situação da infecção pelo HIV e aids. Um 

exemplo importante é a utilização do Sistema de Informação de Mortalidade  

como fonte complementar para a vigilância epidemiológica. 

O Sistema de Informação de Mortalidade tem se constituído numa 

importante fonte de dados para a análise da morbidade de diferentes 

situações de saúde e, na questão da aids, o trabalho integrado tem 

possibilitado uma apreensão complementar de informações sobre a 

epidemia. Embora o óbito seja em si um evento tardio, o conhecimento 

sobre a causa e as circunstâncias da morte servem como mais um elemento 

para se verificar o elenco de prioridades, os programas de prevenção e a 

alocação de recursos entre outras ações básicas de saúde.  

No Município de São Paulo, desde 1991, o Programa de 

Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São Paulo 
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(PRO-AIM) envia periodicamente as cópias das Declarações de Óbito em 

que a aids é registrada como causa de morte ao Sistema de Vigilância 

Epidemiológica do Estado. 

Dessa forma, com base na Declaração de Óbito, o Sistema de 

Vigilância Epidemiológica complementa informações dos casos já 

notificados, inserindo a data do óbito e notificando os casos novos. Através 

da identificação de óbitos não notificados é possível dimensionar a 

subnotificação dos casos de aids pela Vigilância Epidemiológica.  

O estudo realizado por Luna et al. (1993) confrontou os casos de 

óbitos ocorridos no Município de São Paulo, tendo como causa de morte a 

aids ou outra doença indicativa com os dados do Sistema de Vigilância 

Epidemiológica. Verificou-se que 10,7% não haviam sido notificados; 5,8% 

para o Estado e 4% para os dados do Brasil como um todo. Comentando 

esse estudo, Santos (1994) estimou que se todos os óbitos tivessem sido 

notificados haveria um acréscimo de 13,6% no número de casos de doença 

no Município de São Paulo.  

Buchalla (1991), analisando os óbitos ocorridos entre 20 e 49 anos de 

idade, identificados como decorrentes da aids, em moradores na cidade de 

São Paulo, identificou uma subnotificação para os anos de 1986 a 1992 de 

17% e 15%, respectivamente. Segundo a autora, essas taxas podem ser 

consideradas relativamente baixas, mesmo se comparadas com trabalhos 

semelhantes realizados principalmente nos Estados Unidos, atestando 

relativa qualidade dos dados sobre o número de casos de aids em São 

Paulo.  
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É preciso considerar que a subnotificação é um problema não só do 

Sistema de Vigilância Epidemiológica como também do Sistema de 

Informação de Mortalidade. Neste último, o principal problema é a 

identificação correta da aids como causa direta ou indireta do óbito. Um dos 

primeiros levantamentos realizados, buscando-se avaliar o preenchimento 

dos Atestados de Óbitos ocorridos no Estado de São Paulo, devidos à aids 

ou a doenças relacionadas, realizado pela Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo, constatou que dos óbitos ocorridos em 1984, na 

faixa etária de 20 a 49 anos, quando comparados aos casos de aids, 

notificados ao Sistema de Vigilância Epidemiológica, somente 47,5% dos 

atestados de óbitos faziam menção à aids (Buchalla, 1991).  

Deve-se considerar que no ano analisado, ainda havia muitas lacunas 

de conhecimento em relação à aids e aos óbitos dela decorrentes. Apesar 

do  conhecimento já acumulado para o estabelecimento mais adequado da 

causa da morte, o sub-registro ainda é um sério problema a ser 

eqüacionado. No que se refere à aids, a omissão da verdadeira causa de 

morte ainda pode ocorrer em razão do estigma associado à doença 

(Takahashi, 1997).  

Um outro ponto a ser analisado diz respeito ao fato de que, de um 

modo geral, o sub-registro é explicado como uma ocorrência  freqüente 

devido à escassez de profissionais adequadamente treinados para este fim e 

à baixa sensibilização dos serviços de saúde e dos profissionais para a 

notificação dos casos e para o preenchimento das declarações de óbito 

(Buchalla, 1991; Waldman, 1991). Em se tratando da aids, os problemas de 
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subnotificação tornam-se mais complexos frente ao estigma que a circunda: 

a não notificação dos casos e óbitos tem a justificativa de proteger as 

pessoas da discriminação que a doença pode gerar. Muitas vezes o 

diagnóstico é omitido a pedido dos familiares, especialmente na Declaração 

de Óbito, por ser este um documento utilizado com finalidades legais e 

manuseado pelos familiares (Buchalla, 1991) 

O estudo realizado pelo  Programa Estadual de DST/Aids, tomando-

se o período de 1984 a 1995,  identificou que, mesmo após a realização da 

investigação e de atualização das fichas de crianças, ainda assim há maior 

número de  Declarações de Óbitos em relação aos óbitos conhecidos pelo 

Sistema de Vigilância Epidemiológica (Matida et al., 1992). Isso pode ser 

explicado pelos entraves no fluxo de encaminhamento dos dados para a 

Vigilância Epidemiológica decorrentes do atraso no envio da própria 

Declaração de Óbito. No presente estudo, a identificação de 37 dos óbitos 

por aids em crianças ocorridos entre 1991 e 2000 registrados pelo PRO-AIM, 

já notificados pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica, mas não 

atualizados em relação à ocorrência dos óbitos, demonstrando, assim, que 

houve problemas no fluxo das informações.     

Embora não se possa identificar, dentre os óbitos por aids, a 

ocorrência da transmissão vertical, mas considerando que esta é a forma de 

exposição mais freqüente (cerca de 80% dos casos) é possível verificar o 

Coeficiente de Incidência que acompanha o de Mortalidade (Figura 2: página 

48  e Figura 5). Ambas sugerem uma tendência de diminuição tanto de 

casos quanto de óbitos, pelo menos nos dois últimos anos.  
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Na medida em que o tempo de sobrevida dos portadores do HIV é 

prolongado, a principal implicação para o Sistema de Vigilância 

Epidemiológica é a necessidade de revisão da forma de captação dos 

dados, baseada na notificação da doença, pois a caracterização da 

transmissão vertical tende a retratar padrões de ocorrência e disseminação 

cada vez mais incompletos e insuficientes. 

As análises que vêm sendo realizadas sobre a epidemia no País 

indicam uma tendência à diminuição do número de casos e, 

conseqüentemente das mortes, mais claramente identificada entre adultos 

(Brasil, 2000).  

De qualquer maneira, ainda é expressivo o impacto das mortes sobre 

a população infantil, especialmente quando se avalia a média de sobrevida 

das crianças.  

Mesmo nos países desenvolvidos a média de sobrevida tem sido 

baixa. Stein (1995) verificou que crianças americanas diagnosticadas 

Figura 5: Evolução do Coeficiente de mortalidade por aids(por 100.000 
habitantes) em criança (transmissão vertical), segundo o ano de
ocorrência do óbito. Município de São Paulo, 1987 a 2000(*) . 
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Fonte: PRO-AIM
(*) Dados até 19/11/2000.
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anteriormente ao ano de 1987 apresentaram sobrevida média de 10 meses, 

período aumentado para 17 meses entre 1987 e 1991.  

Alguns estudos encontraram letalidade de 25 a 50% no primeiro ano 

de vida e 85 a 95% até os 5 anos de idade (Grosse, 1993; Bernstein, 1992).  

Nos estudos mais recentes, tem sido observado um aumento da sobrevida 

média de 6 a 9 anos de idade (Grubman  et al., 1995).  

Analisando-se dois grupos distintos de crianças norte-americanas 

com aids, Esquilin e Hutto (1995) identificaram um primeiro grupo com 

prognóstico mais grave (cerca de 20% dos casos) que apresenta doenças 

provocadas por infecções oportunistas, entre 2 e 9 meses de idade, com 

metade destas falecendo antes de completar os 3 anos de idade. O segundo 

grupo (cerca de 80% dos casos) era constituído por crianças que 

desenvolveram a doença mais tardiamente,  até os dois primeiros anos de 

vida, e que viveram além dos 3 anos de idade, sendo que metade destas 

sobreviveram até atingir a idade escolar (Blanche et al., 1994; de Martino et 

al., 1991; Tovo et al., 1992).  

Analisando-se os dados da ficha de notificação no Estado de São 

Paulo, do início da epidemia até 30 de junho de 1996, Matida (1997) 

verificou que de um total de 1.066 casos, 63,7% das crianças já haviam 

falecido. Dezoito meses após a data de diagnóstico, a probabilidade geral de 

sobrevivência apresentou mediana de 9 meses e média de 8,5 meses, 

bastante diferente dos estudos de sobrevida citados anteriormente.  

Conforme lembra Matida (1998), as diferentes situações que 

envolvem as chances de sobrevivência e de morte estão relacionadas às 
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facilidades ou às dificuldades de acesso precoce ao diagnóstico, aos 

cuidados de saúde e ao apoio social necessários, determinado pelas 

condições socioeconômicas a que os diferentes grupos sociais estão 

expostos, o que pode explicar as diferenças nos tempos de sobrevida das 

crianças quando se consideram as populações mais vulneráveis.  

A Figura 6, a seguir, apresenta a proporção de óbitos de crianças por 

aids, por faixa etária ao longo dos anos. Observa-se que o maior número 

dos óbitos ocorreram antes da criança atingir o primeiro ano de vida, de 

1991 a 2000. Considerando-se que o diagnóstico da maioria das crianças 

também é feito no primeiro ano de vida, constata-se a importância que esta 

faixa etária assume como grupo de maior vulnerabilidade. É possível que o 

impacto da aids na Mortalidade Infantil ainda não seja perceptível ao nível 

das taxas, mas a mortalidade nessa faixa etária revela uma situação 

desigual em termos de oportunidade de sobrevida nesse grupo populacional.  

 

Figura 6: Distribuição dos percentuais de óbitos por aids em crianças (transmissão
vertical), segundo as faixas etárias, no ano de ocorrência da morte. Município de São 
Paulo, 1991 a 2000(*). 
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É possível verificar a importância que a mortalidade por aids assume 

na faixa etária jovem, pois no município, para os menores de 15 anos, a aids 

se encontra entre as dez primeiras causas de morte, nos anos de 1991 a 

1996 (São Paulo, 1997). 

Observa-se que quase a totalidade (90%) dos 531 óbitos no Município 

de São Paulo entre  1991 e 2000 ocorreu em serviços públicos de 

assistência à saúde em hospitalais, ou seja, somente pequena parcela foi 

internada e morreu em serviços privados. Entendendo que, o acesso a 

serviços assistenciais de saúde é uma forma diferenciada de consumo, é 

possível supor que a grande maioria das crianças, que vêm a óbito por aids, 

possui uma dada condição de vida que as impossibilita acessar serviços 

privados de assistência. Embora na questão da aids a assistência seja 

universalizada, assegurando inclusive o acesso gratuito às medicações, 

demanda nesses serviços se caracteriza por uma população que vive em 

condições precárias de vida.        

Quando o óbito ocorreu antes da criança ter completado o primeiro 

ano de vida, na declaração do óbito é prevista a coleta de dados relativos 

aos riscos que poderiam levar a essa ocorrência, tais como história 

gestacional, ocupação e grau de instrução da mãe. Entretanto, na grande 

maioria dos registros, esses campos não se encontram preenchidos o que 

impede uma descrição mais detalhada.  Portanto, embora o Sistema de 

Informação de Mortalidade se constitua num sistema complementar ao 

Sistema de Vigilância Epidemiológica, não se acrescenta muito à descrição 

e análise dos casos notificados.  
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Em se tratando da transmissão vertical,  um dado importante do ponto 

de vista da elucidação da vulnerabilidade das crianças virem a se tornar 

soropositivas é a forma de exposição da mãe. A distribuição das formas de 

exposição das mães das 1.061 crianças notificadas (Tabela 2) permite 

destacar a exposição sexual, responsável por 45,1% dos casos. Uma vez 

houve concepção da criança, supõe-se que a forma de exposição sexual 

esteve necessariamente presente e portanto, outras condições de 

vulnerabilidade devem ser melhor investigadas.  

 

Das 759 notificações de crianças em que é informado que existe 

relação sexual heterossexual, verifica-se que a droga injetável é referida 

como sendo de uso pela mãe em 42,79% e pelo seu parceiro em 44,0%. 

TABELA 2

Categoria de transmissão N %

Sexual 479 45,1

Sexual e drogas 117 11,0

Drogas 69 6,5

Sexual e transfusão 11 1,0

Transfusão 11 1,0

Sexual, drogas e transfusão 4 0,4

Ignorado 370 34,9

Total 1061 100,0

Fonte: Centro de Vigilância Epidemiológica - Programa de DST/AIDS.

(*) Dados até 19/11/2000.

Distribuição das categorias de transmissão da mãe, segundo
ficha de notificação da criança portadora de aids. Município de
São Paulo, 1997 a 1999 (*).
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Constata-se que entre as mães que referem o uso de drogas, 190 casos, 

53,2% dos seus parceiros também o fazem.  

A associação entre a forma de exposição sexual e drogas foi 

encontrada em  11% dos casos. Há referência ao uso de drogas injetáveis 

sem relação com a forma sexual das mães em 6,5%, este último dado  

causa estranheza, uma vez que ocorreu a concepção das crianças.  

Diferentes estudos têm encontrado a participação das drogas 

injetáveis associada à transmissão sexual. Nos EUA, desde a década de 80 

o uso de drogas injetáveis vem se mostrando importante. No período de 

1981 a 1988, em metade dos casos ocorridos em crianças, o uso de drogas 

constituía fator de risco materno e em 19% os parceiros sexuais das mães 

dessas crianças eram usuários freqüentes de drogas. No Brasil de 1985 a 

1988 observou-se um aumento de 11% para 21% dos casos em crianças 

cujas mães tiveram usuários de drogas como parceiros (Diniz, 1996).  

Segundo Santos (1994), a parceria sexual com usuários de drogas 

injetáveis é uma das formas de maior vulnerabilidade das mulheres à 

infecção pelo vírus HIV e o fator que tem mantido o crescimento da aids 

entre as mulheres. Vermelho et al. (1999), ao estudarem o perfil dos casos 

de transmissão vertical ocorridos no Brasil, chegaram a encontrar uma 

correlação em torno de 40% de crianças infectadas, cujas mães ou seus 

parceiros fizeram uso de drogas injetáveis. 

Por outro lado, quando se distribui a forma de exposição ao longo dos 

anos (Figura 7), observa-se uma diminuição proporcional das formas de 

exposição que fazem referência ao uso de drogas, isoladamente ou 
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associada à sexual. Essa tendência à diminuição proporcional do número de 

mães em que o uso de drogas injetáveis era uma das formas principais de 

exposição também tem sido apontada para a totalidade de mulheres 

notificadas no Município de São Paulo (Boletim Epidemiológico-AIDS/SP, 

2000).  

 

 

Chama a atenção o alto percentual de dados (34,9%) em que é 

desconhecida a forma de exposição da mãe. E a importância da informação 

tem se modificado ao longo da epidemia, pois quando ainda não havia sido 

estabelecida a etiologia infecciosa da infecção, este era um dado 

fundamental para se estabelecer nexos de causalidade da doença. Com o 

desenvolvimento e a inclusão de recursos laboratoriais nos critérios de 

notificação, progressivamente a investigação sobre a forma de exposição 

vem perdendo sua importância, o que acaba prejudicando muito a análise da 

epidemia (Santos, 1994).  

Figura 7: Distribuição dos percentuais de crianças notificadas com aids (transmissão vertical), segundo a 
categoria de transmissão das mãe(*). Município de São Paulo, 1987 a 1999(**).
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Esta é uma ocorrência que não se restringe aos casos de crianças 

com aids por transmissão vertical, mas entre essas, o desconhecimento 

sobre a forma de exposição da mãe assume maiores proporções. Vermelho 

et al. (1999), analisando os casos ocorridos no Brasil de 1983 a 1999 

encontraram cerca de 34% de registros em que a forma de exposição da 

mãe era desconhecida. No Estado de São Paulo, o percentual de dados 

ignorados que era de 8,5% até 1989, passando para 16,5% a partir dessa 

data (Boletim Epidemiológico-AIDS/SP, 2000).  

Esses resultados levam a indagar sobre a maneira como os dados 

são coletados. É possível que no momento do preenchimento da notificação 

da criança a mãe não esteja presente. No linkage dos bancos de dados das 

mulheres e crianças, descrito com maiores detalhes mais à frente, verificou-

se que mais da metade das crianças eram órfãs de mãe quando 

notificadas. Portanto, no momento do preenchimento da notificação a 

criança estava acompanhada de outro responsável, que possivelmente 

desconhecia quais foram as situações de exposição das mães. Em muitos 

casos o preenchimento da notificação é feito mediante consulta ao 

prontuário da criança (Santos, 1994), dificultando a identificação do dado no 

conjunto de informações.    

Outra possibilidade é que, mesmo estando junto com a criança, a mãe 

tenha dificuldades em fornecer tal informação, por desconhecimento sobre 

as situações de vulnerabilidade, ou por constrangimento, e nesse caso, 

também por parte dos profissionais de saúde.  
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Assim, tomando-se o dado sobre as formas de exposição das 

mulheres infectadas - mães das crianças notificadas -, previsto na ficha de 

notificação, constata-se que, embora importante para elucidar as situações 

que envolvem a vulnerabilidade das mulheres e das crianças ao vírus HIV, 

sua qualidade é de um modo geral muito precária.  

A Coordenação do Programa Estadual de DST/Aids reconhece essa 

questão. Em 1994 a Vigilância Epidemiológica do Programa implantou o 

Sistema de Informação do Soropositivo Assintomático nos serviços de saúde 

da rede pública do Estado de São Paulo. Este sistema busca qualificar e 

quantificar a demanda de pessoas soropositivas nos serviços, servindo 

como um instrumento de avaliação para a vigilância epidemiológica (São 

Paulo, 2000). Não se constituiu ainda num sistema que possibilite análises 

epidemiológicas como cálculos dos coeficientes de incidência e prevalência, 

pelo seu caráter não compulsório. Acredita-se que, quando os serviços de 

assistência passarem a registrar todos os portadores rotineiramente 

matriculados nas suas unidades, esse Sistema pode servir como outra fonte 

de dados importantes, talvez mais sensível até do que o tradicional Sistema 

de Informação de Vigilância Epidemiológica baseado na identificação dos 

casos de doença de notificação compulsória.  

No caso específico da transmissão vertical, o SIHIV identifica a 

gestante soropositiva, acrescentando dados sobre sua escolaridade e 

ocupação. Além disso, é possível identificar-se o total de mulheres 

matriculadas no pré-natal ou admitidas para o parto, bem como quantificar 

quanto delas realizam teste para detecção do HIV. Chama a atenção que 
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não está previsto na elaboração da planilha de preenchimento dos dados, a 

identificação da gestante com a sua respectiva criança. A identificação da 

transmissão vertical é tomada desconexa ao dado da mãe, mantendo a 

lógica de caracterização individualizada dos casos.       

Além do SIHIV, a Coordenação Nacional do Programa de DST/aids 

tem investido, desde o início de 1999, na implantação da Vigilância 

Epidemiológica de Gestantes HIV positivas e de Crianças Expostas à 

Transmissão Vertical do HIV, visando o acompanhamento contínuo da 

prevalência da infecção entre as gestantes. Ainda não totalmente em 

funcionamento na rede de serviços, este sistema foi elaborado com o intuito 

de se constituir, indiretamente, num indicador que avalia a infecção entre as 

mulheres e a implantação da profilaxia da transmissão vertical no País 

(Anexo 4). Através desse sistema é possível tomar informações sobre o pré-

natal, o parto e a criança, num período largo de tempo, em três momentos 

distintos, diferentemente do Sistema de Notificação de casos que toma 

somente o momento do diagnóstico de doença. Além disso, o Sistema não 

só realiza a vigilância da gestante, mas através dele será possível recuperar  

todas as gestações que uma mulher teve ao longo do seu período 

reprodutivo, quais crianças e em que condições nasceram.  

Este Sitema pretende disponibilizar para o nível local dados que 

possam gerar informações para a avaliação contínua da qualidade das 

ações preventivas da transmissão vertical nos serviços de saúde, desde o 

rastreamento da infecção no pré-natal, condição inicial para o 

desencadeamento das ações profiláticas, até a prevalência da infecção 
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infantil, produto final e indicador do impacto das ações desenvolvidas 

(Boletim Epidemiológico-AIDS/SP, 2000).  

Assim, até que se possa consolidar o produto dessas outras fontes de 

captação de dados, conta-se quase que exclusivamente com os dados 

gerados pela Vigilância Epidemiológica com base na notificação dos casos 

da doença e conforme apontado anteriormente, com sérias limitações para a 

análise da  transmissão vertical.  

Diante dessa impossibilidade de avançar na caracterização das 

crianças com aids, procedeu-se ao linkage de bancos de dados 

apresentados a seguir.   
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4.2. A aids infantil como resultado do linkage de bancos de dados 

 

Buscando-se complementar e recuperar informações sobre o perfil 

das mães que transmitiram aids à seus filhos, confrontaram-se os dados 

contidos nas fichas das crianças com os das mulheres notificadas com aids.  

Além desse linkage, fez-se a concatenação do banco de dados da 

Vigilância Epidemiológica com o do PRO-AIM. Dessa forma foi possível 

identificar 34 óbitos de crianças com aids já notificados pelo Sistema de 

Vigilância Epidemiológica, mas que não haviam sido atualizados. Foi 

possível identificar ainda 321 óbitos de criança com aids por transmissão 

vertical.       

Das 1.061 crianças (de 1987 até 31 de dezembro de 1999) e das 

11.484 mulheres notificadas ao Sistema de Vigilância Epidemiológica, até  

19 de fevereiro de 2001, foi possível distinguir 403 mulheres, possíveis mães 

de 432 crianças (39,27%).  

Identificou-se através do linkage de bancos o impacto provocado pela 

aids no grupo de 39 crianças, cujas mães tiveram mais de um filho com aids 

- 18 deram à luz a duas crianças infectadas pelo vírus e uma que teve três 

filhos nas mesmas condições - sendo que 8 delas já haviam falecido. 

Desconhece-se se estas mulheres e crianças tiveram acesso a tratamento 

preventivo, mas este resultado indica que de alguma forma houve fracasso 

na tentativa de redução das chances da criança não ser soropositiva em 

mais de uma oportunidade de gestação.  
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Do total das 432 crianças, a maior parte de suas mães (82,4%), 

quando engravidaram,  tinham entre 19 e 32 anos de idade (Tabela 3). Isto 

indica que, não só as mulheres mais jovens estão vulneráveis à concepção e 

à infecção pelo HIV, como também a ter uma criança infectada.      

 

Somente com o linkage foi possível identificar o grau de escolaridade 

das mães, dado importante do ponto de vista da caracterização 

socioeconômica tanto delas quanto das crianças. Em certa medida, o nível 

educacional expressa diferenças em termos de acesso à informação, de 

perspectivas e possibilidades de se beneficiarem de conhecimentos. 

Entretanto, praticamente em 1/4 dos registros não foi preenchido esse 

campo, mais uma vez indicando a dificuldade de dispor de informações que 

poderiam ajudar a traçar um perfil social das pessoas infectadas.  

TABELA 3

Faixas etárias N %

12 a 18 25 5,79

19 a 25 202 46,76

26 a 32 154 35,65

33 a 39 38 8,80

40 a 51 13 3,01

Total Global 432 100,00

Fonte: Centro de Vigilância Epidemiológica- Programa de DST/AIDS.

(*) Dados sujeitos à revisão até 19/02/2001

Distribuição das crianças notificadas com aids (transmissão
vertical), segundo as faixas etárias Município de São Paulo,
1997 a 1999 (*).
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Dentre aquelas que apresentam o dado preenchido  (Tabela 4) revela-

se maior percentual de casos (80,3%) em mulheres com menor grau de 

escolaridade, sendo que apenas 1,2% teve acesso ao nível superior.   

 

A distribuição percentual dos graus de instrução das mães, segundo o 

ano de diagnóstico das crianças é apresentada a seguir (Figura 8). 

TABELA 4

ESCOLARIDADE N %

Analfabeta 16 (4,85)

Fundamental 1ª a 4ª 90 (27,27)

Fundamental 5ª a 8ª 175 (53,03)

Médio 45 (13,64)

Superior 4 (1,21)

Total 330 100,00

Fonte: Centro de Vigilância Epidemiológica - Programa de DST/AIDS.

(*) Dados até 19/02/2001

(**) Excluídos 102 casos (23,60%) dos 432 casos totais

Distribuição das mães das crianças notificadas com aids
(transmissão vertical), segundo escolaridade (*). Município
de São Paulo, 1987 a 1999 (**).

Figura 8: Distribuição percentual das mulheres segundo os graus de instrução e ano de 
diagnóstico. Município de São Paulo, 1987 a 2000(*).
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Observa-se na Figura 8 que desde o início da epidemia as mulheres 

que tiveram filhos com aids, tinham na sua maioria, cursado até o 8.º ano do 

ensino fundamental. Percebe-se que a partir de 1997 vem aumentando, 

proporcionalmente o número de mulheres que freqüentaram até a 4.a série 

do referido nível de ensino. Diferentemente das análises que vêm sendo 

apontadas, que vem ocorrendo uma tendência à pauperização, ou seja, um 

aumento dos casos entre a população de um modo geral, mais entre 

aqueles com menor escolaridade, no que diz respeito à transmissão vertical, 

parece que desde o início a vulnerabilidade ao HIV tem sido mais freqüente 

entre mulheres com baixa escolaridade.         

Na análise da ocupação (Brasil, 1994) das mães, representado na  

Tabela 5 e Anexo 6, observa-se que mais de 60% delas encontravam-se 

fora do mercado de trabalho, destacando as que foram identificadas como 

dona de casa (50%). Daquelas que se encontravam trabalhando, o grupo de 

ocupações serventia, higiene e limpeza é que proporcionalmente aglutina o 

maior número de mulheres. Nesse grupo estão as ocupações que 

teoricamente se relacionam com um padrão de vida de menor qualidade e 

que não exigem qualificação específica e nível alto de escolaridade 

(Grangeiro, 1994). Comparando com o número de mães que possuem 

ocupações mais qualificadas, grupo técnico e científico e administrativo, 

verifica-se que estes não chegam a 1%. 
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O recorte por escolaridade e ocupação das mulheres soropositivas 

que tiveram filhos com aids possibilitaram delinear um perfil dos segmentos 

sociais mais atingidos pela doença. Isso mostra que a aids incide na 

população se dá de maneira diferenciada segundo alguns aspectos 

socioeconômicos.      

A epidemia de aids em mulheres tem peculiaridades que vão influir 

sobremaneira na ocorrência da aids em crianças de um modo geral e, em 

especial, sobre aquelas que já nascem infectadas. Em primeiro lugar pode-

se apontar que mais da metade das 432 crianças (54,86%) já eram órfãs de 

mãe quando foram diagnosticadas. Três quartos delas tinham menos de 

cinco anos quando suas mães faleceram, dados obtidos pelo cruzamento da 

data do óbito da mãe com a data de nascimento da criança. 

Tabela 5

Grupo N %

1. Técnico e científico 4 1,05

2. Administrativo 23 6,04

3. Comércio 26 6,82

4. Serventia e limpeza 80 21,00

5. Agropecuária 1 0,26

6. Indústria 18 4,72

7. Fora do mercado 229 60,10

Total 381 100,00

Fonte: Centro de Vigilância Epidemiológica - Programa de DST/AIDS

(*) Dados até 19/11/2000.

(**) Excluídos 51 (11,81%) dados constantes como ignorados do total de 432 casos.

Distribuição das mães das crianças notificadas com aids (transmissão
vertical), segundo grupos de ocupação (*). Município de São Paulo, 1997 
a 2000 (**).
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A orfandade é um dos efeitos mais graves da aids, podendo ser 

comparado como um novo tipo de epidemia. As crianças sosopositivas  

representam uma pequena parcela do impacto social, lembrando-se que a 

orfandade, como resultado da contaminação das mulheres, atinge um 

contingente maior de crianças, inclusive aquelas que não foram infectadas.  

Nos países da região da África Subsaariana, a disseminação da aids 

tem se mostrado mais devastadora quando comparada à situação de uma 

guerra civil. Estima-se que, em decorrência dessa epidemia, de 5,5 a 7% 

das crianças desses países perderam um ou ambos os pais, passando a 

aumentar em até 50% o risco das crianças tornarem-se órfãs (UNAIDS, 

2000).  

Em Uganda, a situação é particularmente alarmante. Com uma 

população  jovem (50% têm menos de 18 anos), num total de 17 milhões de 

pessoas. Calcula-se que a  soroprevalência para o vírus HIV seja de até 

30%. No censo realizado no ano de 1991 mostrou que dos 1,48 milhões de 

crianças e adolescentes até 18 anos, 16,2% eram órfãos como resultado da 

aids e das guerras (Cohen, 2000). No Brasil, segundo estimativas realizadas 

por Szwarcwald et al. (2000), calcula-se que cerca de 30 mil crianças 

tornaram-se órfãs entre 1987 a 1999 como resultado da epidemia de aids 

em mulheres.  

Um segundo aspecto relacionado às mulheres infectadas e seus 

filhos, identificado no presente estudo diz respeito à  própria situação de 

infecção da mãe. Encontrou-se 66,7% de crianças cuja data de diagnóstico 

foi anterior ao da mãe, ou seja, as crianças preencheram os critérios 
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necessários para a notificação do vírus HIV. É possível que a mãe já 

soubesse da sua situação sorológica a qual se encontrava inclusive em 

tratamento, mas até a data do diagnóstico do filho ainda não tinha revelado 

que fora vítima do vírus HIV. Assim, tais mulheres teriam engravidado 

mesmo sabendo de sua situação de soropositividade. Por outro lado, é 

possível pensar que estas ainda não soubessem do seu estado sorológico e 

que seu diagnóstico só tenha sido realizado a partir da detecção so HIV do 

seu filho. 

Investigando-se os óbitos de crianças menores de cinco anos  

ocorridos entre 1995 e 1997 no Brasil, Aerts et al. (1998) verificaram que 

53,2% das mães souberam de sua própria soropositividade somente na 

ocasião da morte do próprio filho, estimando-se que 60% dessas mulheres 

deixaram de receber cuidados durante o pré-natal. 

Na pesquisa Vulnerabilidade e Cuidado às Mulheres Vivendo com 

HIV/aids (Enhancing Care Initiative, 2001), Ayres et al. verificaram que, 

apesar do alto percentual de mulheres que realizaram acompanhamento  

pré-natal (95%), 83% delas mesmo comparecendo a mais de quatro 

consultas, os exames para a detecção do vírus não lhes foi oferecidos  e 

muitas portadoras não tiveram acesso às orientações sobre questões 

relativas à sexualidade e sobre o significado dos exames laboratoriais.     

Ainda após a realização dos linkage de bancos de dados foi possível 

melhorar a qualidade dos dados em relação às formas de exposição da mãe. 

Segue-se a comparação das formas de exposição, segundo dados 
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constantes no banco de dados de notificação das crianças, das mulheres e o 

resultado do linkage  (Tabela 6).  

 

Conforme se destaca, foi possível re-classificar os dados constantes 

como ignorados nas Fichas de Investigação Epidemiológica das crianças 

que, de 30,6% passaram para 4,2%. Fica claro que a associação da forma 

de exposição, sexual e uso de drogas, assumiu maiores   proporções em 

relação à exposição sexual  e uso de drogas, tomados ambos isoladamente, 

quando se realizou o linkage.   

TABELA 6

Categoria de Criança      Mulher Linkage

transmissão da mãe N % N % N %

Sexual 131 30,3 144 33,3 141 32,6

Sexual e drogas 70 16,2 176 40,7 215 49,8

Drogas 83 19,2 30 6,9 31 7,2

Transfusão 8 1,9 9 2,1 9 2,1

Sexual, drogas e transfusão 4 0,9 2 0,5 5 1,2

Sexual e transfusão 3 0,7 7 1,6 11 2,5

Drogas e transfusão 1 0,2 1 0,2 2 0,5

Ignorado 132 30,6 63 14,6 18 4,2

Total 432 100,0 432 100,0 432 100,0

Fonte: Centro de Vigilância Epidemiológica - Programa de DST/AIDS e PRO-AIM.

(*) Dados até 19/11/2000.

Distribuição dos percentuais das categorias de exposição das mães, segundo Banco de dados das crianças, das
mulheres e após linkage.  Município de São Paulo, 1987 a 1999 (*).  
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4.3. A distribuição espacial dos casos e óbitos de aids na cidade de 

São Paulo   

 

Na análise da distribuição da aids no Município de São Paulo buscou-

se evidenciar como a epidemia se expressa num dado espaço social, 

entendido como espaço das relações sociais e não restrito ao ambiente 

geográfico e físico.  

O conhecimento de sua dinâmica pode auxiliar na compreensão da 

ocorrência da epidemia num dado território, evidenciando as relações entre 

os determinantes estruturais e o processo saúde-doença das crianças com 

aids.  

Neste sentido, este estudo pode contribuir para a reflexão sobre as 

questões que envolvem a infância, tomando-se particularmente a situação 

das crianças com aids. Dar visibilidade às vulnerabilidades da criança com 

aids, amplia as possibilidades de estabelecer ações no âmbito das políticas 

públicas, visando a otimização e potencialização de recursos por meio de 

intervenções de alcancet al.etivo que visem a integralidade  e a eqüidade na 

assistência às crianças. 

O Município de São Paulo pode ser considerado um espaço 

privilegiado para o exame dessa questão, pois a cidade sintetiza as 

principais características da sociedade brasileira, dada a sua estrutura 

econômica, social, política e cultural. Foi também nesta Cidade que se 

deram os primeiros movimentos para o enfrentamento da epidemia de aids. 

(Teixeira, 1997).    
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A distribuição espacial das crianças notificadas com aids foi realizada 

utilizando-se o endereço de sua residência em dois momentos: na data de 

notificação da doença e na data de ocorrência de sua morte. Vale dizer que 

tais dados produzem duas fotografias de situações que ocorreram em 

tempos distintos, trazendo limitações à análise, por não permitir apreender a 

totalidade das relações face às trajetórias percorridas pelas crianças nesse 

espaço no processo de adoecimento e morte pela aids. O endereço de 

residência representa o reconhecimento oficial da existência de um domicílio 

e define, a princípio, o lugar das pessoas na cidade. Embora  esse dado 

corresponda apenas a uma fotografia, é possível inferir algumas das 

relações estabelecidas entre as pessoas e os lugares. 

Não se pretende, a partir da análise dos dados, sobre as crianças 

com aids,  inferir acerca do risco de cada uma em adquirir o HIV ou de 

adoecer e morrer por aids, segundo as condições socioeconômicas do 

território. Isto porque há variações individuais não controladas, pois não se 

dispõem dos dados, por exemplo, a situação socioeconômica da criança e 

de sua família. Além disso, por ser uma infecção que pode apresentar longo 

período de evolução, a população exposta dispersa-se no espaço urbano, 

sem que se consiga estabelecer nexos causais apropriados através da 

análise espacial.  

A forma como uma doença incide na população se diferencia segundo 

aspectos socioeconômicos, na medida em que o processo saúde-doença 

consiste num fenômeno social e coletivo. As diferenças nos perfis de 

morbidade e mortalidade refletem  a organização social do espaço. No caso 
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do Município de São Paulo, um grande centro urbano, a organização dos 

agrupamentos sociais guarda uma racionalidade intrínseca ao projeto 

histórico dos grupos sociais aí fixados (Corrêa, 1990).    

No presente estudo, dos 902 casos de aids por transmissão vertical 

notificados entre 1991 e 1999, observou-se que 14 (1,5%) endereços de 

residência constavam como "ignorados", porque foi impossível a sua 

localização no universo de 65.000 ruas oficiais (Sposati, 2001), pois eram 

registrados como Rua Seis, Oito, Dez ou ainda porque tal informação não 

constava na Ficha de Investigação Epidemiológica.  

O desconhecimento do endereço dificulta e muitas vezes impede a 

localização do caso e dos seus contatos, inviabilizando a realização da 

investigação epidemiológica de caso e a complementação de dados sobre a 

ocorrência da doença. Ainda, a ausência da informação sobre o endereço 

indica principalmente a pouca importância atribuída a esta informação pelos 

serviços que realizam a notificação. Garantir o sigilo das informações não  

justifica a falta do seu preenchimento. Vale lembrar que, na ficha de 

notificação, o endereço é o único dado cuja análise associada aos 

indicadores populacionais pode gerar um conhecimento sobre o perfil 

socioeconômico das crianças. Já os dados disponíveis, sobre a população 

adulta, incluem informações sobre a escolaridade e a ocupação, cuja análise 

permite uma indicação das características socioeconômicas (Grangeiro, 

1994; Cassano e Medeiros, 2000; Fonseca, 2000).    

A inexistência do endereço pode ainda ser interpretada como crianças 

que utilizam a rua como local de moradia, de geração de renda e de 
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socialização. Entretanto, em nenhum dos registros das crianças notificadas 

por transmissão vertical identificou-se referência à situação apontada. A 

ausência desse dado leva a questionar até que ponto as situações acima 

são consideradas no Sistema de Vigilância Epidemiológica.  

Muitas vezes, quando o dado registrado não corresponde ao 

verdadeiro endereço de residência da criança, a justificativa para essa 

omissão é o receio de não ser atendido no serviço de saúde. Há crianças 

que residem em localidades distantes, inclusive fora do Município e que  

fornecem o endereço de familiares que residem próximos aos serviços de 

saúde, especialmente aqueles que supostamente oferecem melhor 

qualidade de assistência. Uma outra razão que pode explicar a omissão do 

endereço correto é o receio de que sejam realizadas visitas domiciliárias, 

que expõem a criança e provocam situações de constrangimento ou de 

discriminação.  

Essas situações explicitam as relações conflituosas estabelecidas 

entre os usuários e os serviços de saúde. Conforme afirmam Giovanella e 

Freury (1995), a procura dos usuários por serviços de saúde é intermediada 

por elementos muito complexos, relacionados aos fatores organizacionais do 

próprio serviço, como as características dos recursos que facilitam ou 

obstruem o acesso, e às representações sociais sobre a assistência que 

acabam por delinear os arranjos e as maneiras de serem atendidos nos 

serviços de saúde.  

Embora a constituição dos Distritos date de 1991, até meados de 

1996  os serviços notificantes utilizavam para classificarem o endereço dos 
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casos de aids tanto a antiga quanto a nova divisão, o que tornava impossível 

qualquer análise sobre uma base territorial.  

Embora o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAM) 

adote a atual divisão territorial, a identificação dos Distritos a partir dos 

endereços registrados nas fichas de notificação das crianças com aids não 

corresponde ao correto. Foram creditados ao Distrito do Butantã 27 crianças 

com aids, sendo que no confronto  do endereço com a área geográfica deste 

Distrito, somente três casos eram de fato dessa região. No Distrito de Santo 

Amaro haviam sido identificadas 80 crianças com aids, número que foi 

reduzido para 16 quando se fez a verificação dos endereços. 

O fato denota um desconhecimento dos serviços de saúde sobre a 

base geográfica e administrativa atual, que serve de referência para a 

notificação, o que traz como conseqüência a constituição de perfis que não 

representam a disseminação da doença no território referido. Por fim, os 

registros dos Distritos constantes nos bancos de dados foram re-

classificados, resultando uma distribuição territorial diferente daquela que se 

apresenta nos boletins epidemiológicos do município.  

Segue a distribuição dos casos notificados, segundo três períodos 

distintos (Mapa 2).  
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Mapa 2: Distribuição das crianças notificadas com aids (transmissão 
vertical), segundo diferentes períodos. Município de São Paulo, 1987 a 
1999(*). 
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Fonte:  Centro de Vigilância Epidemiológica. 
(*) Dados sujeitos à revisão até dezembro de 2000. 
 

Período 1991 a 1995 Período 1987 a 1990 

Período 1996 a 1999 
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A análise da Mapa 2 permite perceber expansão da epidemia do 

centro em direção à periferia do Município, chegando a apresentar, no 

período de 1995 a 1999, casos em praticamente todos os Distritos.      

Analisando a distribuição do Coeficiente de Incidência de aids, 

calculados para cada um dos Distritos, segundo análise de cluster,  resultou  

quatro clusters de distribuição (Anexo 6), em ordem crescente de valor. Os 

resultados podem ser encontrados no Mapa 1 e 3, acompanhado do Anexo 

2.  
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Mapa 3 

nº
Distritos

33

46

10

04

03

96

1    (0,57  -   3,68)

2    (3,98  -   8,33

3    (8,99  - 15,73)

4  (20,84  - 43,70)

Distritos sem casos

                  TOTAL

Cluster da incidência
(100.000 habitantes)

Distribuição dos clusters de Incidência de Aids,
por Distritos do Município de São Paulo, 1991 a 1999.

Fonte: Centro de Vigilância Epidemiológica.
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Mapa 1 

A            12

B            11

C            27

D            24

E            22

Exclusão/Inclusão Social

Regiões      nº Distritos

A            12

B            11

C            27

D            24

E            22

Fonte: Adaptação do Mapa de Exclusão/Inclusão Social do Município de São Paulo.
Sposati et al. (1996)

Distribuição dos distritos
segundo índice de Exclusão/Inclusão Social.
Município de São Paulo, 1996.
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Como principal característica, observa-se  que os clusters distribuem-

se circuncentricamente  no espaço urbano, pois os padrões de disseminação 

alteram-se à medida que os distritos distanciam-se da região central.  

Do total de 96 Distritos, 14 destes foram agrupados no cluster de 

números 3 e 4, aqueles que apresentaram os maiores coeficientes de 

incidência. No cluster 4 destacam-se os Distritos da região central da cidade, 

como Consolação, Brás e República, com os maiores coeficientes de 

incidência, 43,70; 24,96 e 20,84 por 100.000 crianças, respectivamente e,  

afastado do centro, encontra-se o Distrito de Santo Amaro (22%).  

O cluster 3 reúne dez Distritos próximos ou contíguos à região central, 

como Sé, Bom Retiro, Santana, Água Rasa, Pinheiros, Jaguaré, Barra 

Funda, Cambuci,  Ipiranga e Bela Vista com taxas de incidência entre 8,99 a 

15,73 por 100.000 crianças.  

No Mapa da Exclusão/Inclusão Social (Sposati, 1996), os Distritos 

reunidos no cluster de número 4 - Consolação, República e Brás - ocupam 

respectivamente a 81.a, 60.a e 30.a posições na classificação decrescente de 

exclusão, o que permite concluir que, mesmo em Distritos mais centrais, há 

diferenciação nas condições de vida da população.  

O exame mais acurado dos endereços das crianças com aids 

residentes nos quatorze Distritos que apresentaram os maiores coeficientes 

de incidência (clusters 3 e 4) revelou que alguns eram comuns para 

diferentes crianças. Verificou-se que das 39 crianças residentes na 

Consolação, ao longo dos últimos treze anos, 35 provinham do mesmo 



CARACTERIZAÇÃO DAS CRIANÇAS COM AIDS 

86 

endereço, onde se  encontrava instalada a unidade Pacaembu da Fundação 

Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM). No Distrito  Água Rasa, do total 

de 17 crianças notificadas, 12 residiam no mesmo endereço onde estava 

instalada uma Casa de Apoio. 

Os resultados indicam concentração das crianças em regiões onde 

estão instaladas casas de apoio e Organizações Não-Governamentais 

(ONGs), freqüentemente localizadas na região central da Cidade. Conforme 

se observou no linkage dos bancos de dados, muitas das crianças já eram 

órfãs de mãe quando da data de notificação da sua doença. O que 

demonstra, por um lado,  que algumas foram excluídas da possibilidade de 

serem acolhidas por outros membros da própria família, recebendo esta 

proteção através do Estado e/ou através das ONGs. Por outro lado, supõe-

se que há crianças que possivelmente não tiveram chances de serem 

acolhidas, nem por suas famílias, tão pouco pelo Estado.            

No Mapa 4 encontraram-se distribuídos os serviços gerais de  saúde 

e ONGs disponíveis para a assistência à saúde às crianças, como hospitais 

infantis e os centros de referência e tratamento das DST/Aids (CRT-

DST/AIDS).      

De fato, confrontando-se o mapa da distribuição espacial do 

Coeficiente de Incidência com o mapa de distribuição dos equipamentos 

sociais nos Distritos (Mapa 3 e 4, acompanhado do Anexo 2), observa-se 

uma concentração de serviços de assistência social e de saúde nos Distritos 

da região central.  
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Mapa 4 

Centro de Referência - DST/AIDS
Hospital Infantil
ONG/Casa de Apoio

15
17
28

Equipamentos nº

Fonte: Centro de Referência e Treinamento de DST/AIDS. Guia Positivo (2000).

Distribuição dos equipamentos de saúde e ONGs de
assistência à criança com aids. 
Município de São Paulo, 2000.



CARACTERIZAÇÃO DAS CRIANÇAS COM AIDS 

88 

Mapa 3 

nº
Distritos

33

46

10

04

03

96

1    (0,57  -   3,68)

2    (3,98  -   8,33

3    (8,99  - 15,73)

4  (20,84  - 43,70)

Distritos sem casos

                  TOTAL

Cluster da incidência
(100.000 habitantes)

Distribuição dos clusters de Incidência de Aids,
por Distritos do Município de São Paulo, 1991 a 1999.

Fonte: Centro de Vigilância Epidemiológica.
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Até meados de 1996, as Secretarias Estadual e Municipal contavam 

com poucos serviços especializados para o atendimento dos infectados, 

tanto adultos como crianças. São exemplos o Instituto de Infectologia Emílio 

Ribas, o Centro de Referência em DST/AIDS, ambos da Secretaria de 

Estado da Saúde de São Paulo, os hospitais-escola e as maternidades da 

rede de serviços de saúde municipal e estadual, responsáveis por mais de 

60% das notificações, localizados no centro urbano. No período de 1991 a 

1995, cerca de 64% das crianças notificadas com aids por transmissão 

vertical procuraram a região mais importante em termos de oferta de 

serviços de assistência à saúde, onde se localizam os Distritos de Pinheiros, 

Bela Vista e Alto de Pinheiros. Somente 22,16% das crianças com aids 

procuraram o nível local de saúde. 

A região central, segundo Bousquat (2000),  constitui o "nó principal" 

de uma complexa rede de serviços de assistência à saúde. Analisando-se os 

deslocamentos por motivo de saúde, ocorridos no Município de São Paulo 

em 1997, identificados na pesquisa de origem-destino do metrô, a autora 

verificou que os trajetos voltavam-se aos Distritos de Vila Mariana, Jardim 

Paulista, Consolação e Bela Vista. Só a região central possui um índice de 

5.783 viagens por 100.000 habitantes no ano de 1997. Nestes Distritos, as 

viagens por motivo de saúde chegam a 108.703,  respondendo por um 

quarto do total de toda a cidade.  
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A distribuição dos Coeficientes de Mortalidade, segundo a análise de 

agrupamento dos Distritos, resultou em quatro clusters (Anexo 7), em ordem 

crescente de valores.  

Comparando-se a distribuição espacial da incidência de aids com o de 

mortalidade (Mapa 3 e 5, acompanhado do Anexo 2) verifica-se um padrão 

semelhante, ou seja, os distritos da região central apresentam os maiores 

coeficientes e, à medida que se afasta do centro, em direção à periferia, 

observam-se coeficientes mais baixos.  
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Mapa 5 

1    (0,38  -   2,49)          44

2    (2,61  -   5,82)          34

3    (6,33  - 11,23)          09

4  (17,30  - 17,89)          02

Distritos sem casos       07

                        TOTAL   96

nº
Distritos

Cluster de mortalidade
(100.000 habitantes)

Distribuição dos clusters de Mortalidade por Aids,
por Distritos do Município de São Paulo, 1991 a 1999.

Fonte: Centro de Vigilância Epidemiológica.
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Mapa 1  

A            12

B            11

C            27

D            24

E            22

Exclusão/Inclusão Social

Regiões      nº Distritos

A            12

B            11

C            27

D            24

E            22

Fonte: Adaptação do Mapa de Exclusão/Inclusão Social do Município de São Paulo.
Sposati et al. (1996)

Distribuição dos distritos
segundo índice de Exclusão/Inclusão Social.
Município de São Paulo, 1996.
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O cluster de número 4 para os Coeficientes de Mortalidade por aids 

em crianças menores de treze anos,  reúne os dois Distritos com os maiores 

coeficientes, Consolação e Sé. O cluster 3 agrega nove Distritos - Brás, 

Cambuci, Água Rasa, Santo Amaro, Pinheiros, Pari, Mooca, Vila Leopoldina 

e Morumbi, sendo que os cinco primeiros também apresentam  Coeficientes 

elevados de Incidência e têm como Distritos vizinhos os quatro últimos.  

Tanto a análise da distribuição dos Coeficientes de Mortalidade 

quanto de Incidência apontam para concentração de altas taxas nos Distritos 

localizados na área central, com algumas áreas periféricas do Município. 

Segue o mesmo padrão de dispersão observado no início da epidemia (1985 

a 1990), para os casos notificados em adultos na cidade (Grangeiro, 1994)  

e para a mortalidade por aids, no período de 1991 a 1996 (Boletim 

Epidemiológico do Município, 1997b).  

 A análise de regressão das taxas de mortalidade e de incidência dos 

Distritos resultou na associação dos Coeficientes de Incidência e de 

Mortalidade a quase todos os indicadores de Exclusão Social construídos no 

estudo de Sposati (1996). Observa-se que a incidência e a mortalidade por 

aids foram mais expressivas nos Distritos onde é menor a exclusão social. 

Nesses Distritos encontram-se os melhores salários e maior escolaridade 

dos chefes de família, maiores taxas de emprego, melhores condições de 

moradia, maiores taxas de mortalidade geral, menor número de favelas,  

menor número de população moradora de rua e menores taxas de 
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mortalidade infantil. Onde também reúne maior parte dos equipamentos 

sociais e de saúde voltados à assistência infantil.   

A realização da análise da distribuição espacial dos casos e óbitos 

resultou num aparente paradoxo. É possível que o nível de agregação 

considerado esteja encobrindo diferenciações socioeconômicas 

intradistritais, não sendo suficiente para explicar o padrão de distribuição 

encontrado.    

De alguma forma foi possível descrever e compreender a epidemia de 

aids com os dados que foram acessados, apesar dos limites do Sistema de 

Informação em Vigilância Epidemiológica. Os resultados da análise dos 

casos de aids notificados em criança são suficientemente indicativos da 

gravidade da situação. As crianças já nascem duplamente em desvantagem, 

têm suas mães e/ou pais acometidos pela doença e encontram pela frente 

um penoso processo de aprendizagem com a própria soropositividade. A 

análise da caracterização das crianças notificadas e daquelas que morreram 

em decorrência da aids possibilitou evidenciar a situação de exclusão social, 

na constatação do número de crianças órfãs de mães, na ocorrência de 

crianças institucionalizadas em casas de apoio, na vulnerabilidade em 

termos programáticos, quando o diagnóstico foi realizado anteriormente ao 

da mãe, na evidência do uso de drogas injetáveis associado à transmissão 

sexual, demonstrando ser esta uma questão importante na transmissão 

vertical e na identificação do baixo grau de escolaridade das mulheres que 

tiveram filhos com aids.  
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Os resultados indicam situações de exclusão, embora não seja 

evidente que esse é produto das formas diferenciadas de reprodução social 

dos grupos sociais.  

 No capítulo seguinte, discute-se que mais do que uma dificuldade, 

esta impossibilidade de apreensão do perfil social das crianças com aids é 

parte de um processo histórico de construção das concepções sobre o ser 

criança, seu lugar na sociedade e sobre o entendimento do processo saúde- 

doença.  

 Busca-se explorar que não se trata apenas de uma 

dificuldade/impossibilidade operacional, mas ocorre como um processo 

histórico de impedir que sejam explicitadas as formas de adoecimento e 

morte das crianças de acordo com inserção de suas famílias no sistema 

produtivo.    
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CAPÍTULO V: OS LIMITES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
PARA O CONHECIMENTO EPIDEMIOLÓGICO DO OBJETO  

 

No capítulo anterior, a análise dos dados de notificações das crianças 

com aids possibilitou obter uma compreensão sobre a epidemia e 

observações críticas acerca da qualidade dos dados contidos nas 

notificações.  

Foi possível caracterizar as crianças notificadas como transmissão 

vertical, no que se refere à idade, sexo, forma de exposição da mãe, 

comportamento e distribuição da epidemia na Cidade de São Paulo ao longo 

dos 14 anos. Revelou-se também a quase inexistência de dados para 

subsidiar a apreensão de um perfil social das crianças notificadas.  

Quando se procedeu à concatenação de diferentes fontes de 

informação, através do linkage dos bancos de dados, acrescentaram-se 

outros elementos que clarearam o delineamento da epidemia, tais como o 

grau de instrução e ocupação de suas mães, a situação de orfandade da 

criança e a constatação de casos de aids em crianças resultantes de 

seguidas gestações. Entretanto, esse processo não permitiu explicitar a 

exclusão social como um processo referido aos grupos sociais, segundo 

diferenciação nas condições de vida.  

Constatou-se, portanto, a dificuldade e, até mesmo a impossibilidade, 

de elaborar análises explicativas sobre a produção da epidemia, 

especialmente na sua dimensão social. De fato, através do Sistema de 

Vigilância Epidemiológica obtém-se um conhecimento pouco preciso sobre a 
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epidemia, particularmente no que diz respeito à população de crianças, 

mesmo quando a análise é exclusivamente individual.  

Muitos foram os avanços teóricos na análise da epidemia da aids, 

buscando-se esclarecer as reais mediações que operam na reprodução 

social dos grupos humanos em sociedades concretas e as possibilidades de 

seu enfrentamento. No plano das práticas de saúde, entretanto, ainda não 

se conseguiu formular um sistema de informação capaz de identificar  os 

grupos sociais mais vulneráveis na rede complexa de determinação da aids.   

Verifica-se que passados mais de vinte anos de prática de vigilância 

epidemiológica, mantém-se basicamente a mesma estrutura de captação 

dos dados e de constituição das variáveis.  

Analisando-se o sistema de informação de vigilância atualmente 

existente, diversos autores identificam inúmeras contradições que o fazem 

pouco compatível com a sua definição, com os saberes e a prática cotidiana 

dos serviços de saúde (Paim,1992; Tasca et al., 1994; Silva; Chequer, 

1994). Assim, em geral, os dados são demasiadamente agregados, o que 

acaba resultando numa homogeneização dos problemas de saúde de 

distintos grupos populacionais, mascarando assim as desigualdades no 

modo de ocorrência dos agravos em geral e, portanto,  dificultando o seu 

enfrentamento  (Tasca et al., 1994)   

Destaque-se também, a ênfase dada à coleta de dados fisio-

patológicos, deixando de contemplar as demais dimensões da vida que 

possibilitariam configurar um perfil mais completo de saúde da população, 

com os dados sociodemográficos. Mesmo as informações já produzidas por 
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diferentes órgãos da administração pública de diversas naturezas sobre 

demografia, mortalidade, recursos do setor de saúde, vigilância sanitária, 

etc., encontram-se freqüentemente separados e estanques em bancos de 

dados isolados, não sendo coletados e/ou processados em conjunto com as 

demais informações, mesmo quando esse processamento é efetuado pelo 

mesmo órgão de saúde (Nichiata, 1995a; 1995b; 1999).  

Diversos autores têm chamado a atenção sobre a necessidade de 

modificações no Sistema de Vigilância Epidemiológica, especialmente nos 

aspectos relacionados à incorporação de variáveis socioeconômicas (Cohn, 

1997; Parker e Camargo Jr, 2000; Bastos e Szwarcwald, 2000).  

A incorporação de novas variáveis, ou no nosso dizer, das sub-

dimensões, podem trazer qualificativos mais refinados à dimensão social do 

processo saúde-doença. Estas sub-dimensões, tanto quanto a dimensão 

social, depende da visão de mundo e das concepções a ela subordinadas, 

tais como a concepção histórico-dialética do ser humano e da sociedade, 

que, por sua vez, darão sentido e significado a uma determinada maneira de 

compreender o processo saúde-doença e, se coerente, levando à opção 

pela concepção dialética do processo saúde-doença, ou como comumente é 

chamado em saúdet al.etiva, a determinação social do processo saúde 

doença e suas prática decorrentes, tal como a vigilância (Egry, 1996).  

Na gênese de constituição desta prática é possível apreender as 

concepções que a norteiam na atualidade. A vigilância epidemiológica é uma 

das práticas mais antigas e tradicionais de controle das doenças nas 

comunidades. Ela vem, desde a antigüidade, realizando ações voltadas ao 
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combate das moléstias epidêmicas, preconizando a melhoria do saneamento 

do meio ambiente a determinação de medidas de isolamento dos indivíduos 

doentes e de seus contatos. Nessas ações subjaz a noção da necessidade 

de identificação de eventos que se suspeitam nocivos, indesejáveis, noção 

esta inicialmente utilizada com a idéia de que a observação atenta, o ato de 

se precaver, de acautelar-se de pessoas e lugares “doentes”, poderia evitar 

a presença de doença e de doentes (Waldman, 1993).  

Veja-se que nessa ótica, os lugares e comunidades de isolamento - 

os asilos e instituições hospitalares, onde eram mantidos os loucos e os 

doentes, conformavam-se como espaços de segregação, como um elemento 

de exclusão social (Foucault, 1984, Feldman, 1989). 

A noção de vigilância confunde-se com a noção de risco, como o ato 

ou efeito de um sucesso incerto, potencialmente indesejável e de perigo 

oculto. É possível identificar, na forma de abordagem da aids, a transposição 

das impressões tomadas do passado, como uma ameaça potencial, 

resultante de situações consideradas indesejáveis, carregada de valoração 

moral (Guillhem, 2000).  

Pressionados pela necessidade de expansão das forças produtivas, 

com o desenvolvimento da industrialização e a expansão do colonialismo,   

aos donos da produção fez-se necessário modificar as tradicionais formas 

de contenção da propagação das doenças baseadas no isolamento e na 

quarentena, que impediam o intercâmbio  de pessoas e mercadorias de 

diferentes países. As contradições do modelo de desenvolvimento adotado 

são evidenciadas no desgaste sofrido pelos trabalhadores e nas revoltas 
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populares que também forçaram a adoção de estratégias de intervenção no 

espaço urbano de modo a melhorar as condições de trabalho e de saúde 

das populações atingidas.  

Os altos coeficientes de mortes e doenças infantis nas cidades 

culminaram no interesse científico voltado às crianças, quando passa a ser 

necessário desenvolver mecanismos que garantam que essas crianças 

atinjam a idade adulta, como forma de garantir à sociedade corpos 

saudáveis, para  constituírem-se o exército de reserva da força de trabalho 

(Ariès, 1990). Conforme analisa Ariès (1990) a criança passa a assumir 

importância social à medida que há ascensão e sedimentação da expansão 

capitalista. Segundo Boltanski (1969) apud Rocha (1985), a origem e 

evolução científica do conhecimento sobre a criança são simultâneas ao 

processo histórico que, no ocidente, transformou a sociedade ocidental 

aristocrática feudal, em burguesa e capitalista.    

Assim, as crianças passaram a ser objetos de interesse científico na 

era em que foram desenvolvidas a bacteriologia, a microbiologia e a 

anatomia. Desses conhecimentos foi possível estabelecer um sistema 

classificatório para as doenças e a identificação de inúmeros 

microorganismos.  

Ampliam-se os conhecimentos sobre os mecanismos de transmissão 

das epidemias e doenças, permitindo-se estabelecer relações analíticas 

entre planos anatômicos e fisiológicos do corpo e, em extensão, a todos os 

fenômenos relativos aos planos não orgânicos, como as condições sociais, 

ambientais, políticas e psíquicas, constituindo o modelo explicativo, a 
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interação de multifatores ou fatores multicausais, dominantes no campo da 

saúde, até os dias de hoje. (Ayres, 1995; Czeresnia, 1997).  

A causa das doenças nessa concepção é explicada na Teoria da 

Multicausalidade, segundo a qual a saúde e a doença constituem um estado 

de equilíbrio entre os fatores diversos ligados ao agente, ao hospedeiro e ao 

meio ambiente (Barata, 1990). 

Desse novo arsenal de saberes constroem-se intervenções 

comandadas pela percepção do meio, não mais como um dado 

simplesmente conectado à observação de riscos, mas como suporte lógico 

que recorre ao mecanismo abstrato de  set al.ocar os fatores em relação , 

para explicar os processos mórbidos e as condições insalubres efetivamente 

observadas como riscos (Ayres, 1995). Assim, a  vigilância das doenças 

infantis e a intervenção sobre as crianças foram tomadas, buscando 

identificar nessa concepção os fatores de risco que levam ao desequilíbrio e 

a efetivação dos conseqüentes ajustes no sentido de se garantir a 

adaptação ao meio físico, psíquico e social, a fim de se atingir melhores 

padrões de desenvolvimento da espécie humana. Note-se que foi no século 

XVIII e XIX que se deu o nascimento da puericultura e depois da pediatria, 

como uma especialidade médica (Rivorêdo, 1998; 1990).  

Os conhecimentos produzidos impulsionaram o desenvolvimento de 

novas práticas de saúde, inclusive a vigilância das agravos infantis e 

possibilitaram o estabelecimento de novas estratégias de combate às 

doenças infecciosas e parasitárias. A vigilância teve como foco central a 

identificação dos “modos de transmissão” e  desenvolveu, como 
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instrumentos de intervenção as técnicas de controle dos vetores, o 

saneamento ambiental e a educação sanitária das populações, que  

assumiram um caráter preventivista, antecipando-se ao aparecimento da 

doença, com intervenções sobre os indivíduos já doentes e outros em risco 

de adoecer.  

Diferentemente do período anterior - dos isolamentos sociais e da 

quarentena - essa fase notabiliza-se pelo maior conhecimento sobre as 

características das doenças, da identificação de agentes etiológicos 

variados, combatidos por meio de vacinas e de produtos químicos 

(Czeresnia, 1997).  

No Brasil, diante da alta morbidade e mortalidade infantil e da 

crescente urbanização das cidades,  também se inicia um movimento de  

proteção à infância no fim do século XIX, quando as questões da assistência 

materna e infantil passam a ser objeto de intervenção do Estado. A atenção 

era voltada aos grupos prioritários, mulheres no pré-natal, parto e puerpério 

e menores de um ano de idade, especialmente as pertencentes às famílias 

da classe trabalhadora, que viviam em precárias condições de vida (Rocha, 

1985).  

Por essa época, a atenção materno-infantil buscava identificar um 

conjunto relativamente amplo de fontes e fatores de risco voltados às 

mulheres em idade reprodutiva e às crianças. O conjunto de fatores que 

poderiam explicar o adoecimento e morte das crianças, em geral eram 

relacionados às características maternas, tais como idade, parturição, 

gestações, práticas no cuidado da criança, período reprodutivo, etc. 
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A despeito dos resultados conseguidos nas intervenções baseadas 

nos fatores de riscos, Mitjavila (1999), analisando a atenção materno-infantil 

no Uruguai, discute que a vinculação do elenco de características das 

mulheres com a saúde infantil, fundamentalmente com aquelas que vivem 

em condições precárias de vida e de pobreza, teve como conseqüência a 

responsabilização pela doença na criança, muitas vezes chegando a 

identificá-la como como fonte de riscos para a saúde da criança.   

Ainda segundo a autora, a própria gravidez conforma-se como um 

estado indesejável, nas mulheres dos estratos de extrema pobreza, na 

perspectiva da reprodução "ampliada" da pobreza, através da descendência. 

Essa perspectiva identifica, nas mulheres pobres, a falta de conhecimento, 

atitudes e comportamentos necessários à proteção das crianças. Este tipo 

de argumentação pode ser encontrado no conjunto dos programas voltados 

à saúde da mulher e da criança, inclusive no Brasil, nos quais a mulher, no 

papel de mãe, é o alvo das intervenções de saúde, sendo-lhe imputada a 

responsabilidade sobre os riscos de adoecimento e morte da criança. 

É possível reconhecer algumas das concepções apontadas acima, 

preservadas nas intervenções de saúde voltadas para a mulher e a criança, 

especialmente no caso da aids. Na constituição da Ficha de Investigação 

Epidemiológica busca-se informação sobre a forma de exposição da mãe 

como única característica que poderia explicar o surgimento da aids na 

criança. Embora seja evidente que haja a passagem do vírus da mãe para o 

filho, esta constatação não é suficiente para explicar o processo de 

adoecimento e morte de sua  criança. Seja para identificação dos fatores de 
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risco, quanto para o reconhecimento dos condicionantes e determinantes do 

processo saúde-doença. 

Além das concepções e intervenções relacionadas à saúde da mulher 

e da criança, é possível reconhecer concepções sobre saúde-doença que 

nortearam a Vigilância Epidemiológica quando do surgimento da epidemia.  

No início da década de 80, quando do surgimento de "uma nova 

doença" e nos anos que se seguiram de epidemia da aids, identificam-se 

claramente as bases teóricas e os instrumentos que a vigilância 

epidemiológica vem utilizando para definir as ações adotadas para o controle 

da epidemia.  

Em São Paulo, as primeiras atividades de vigilância epidemiológica, 

para o controle da aids, foram iniciadas em 1983, com a sua inclusão no rol 

de doenças de notificação compulsória (Guerra, 1993; Kalichman, 1993). 

A definição para o estabelecimento de caso de aids, para fins de 

notificação, com algumas adaptações, vem acompanhando as diretrizes do 

Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos da América. 

(Kalichman, 1993).  

No início, como os aspectos clínico e fisiopatológicos  da doença 

eram pouco conhecidos, adotou-se o critério de inclusão "pertencer a grupo 

de risco" para a definição do caso de aids. Era no interior desses grupos que 

se buscava o estabelecimento do nexo causal para a produção da doença, 

investigando-se fatores relacionados ao ambiente social e às pessoas que 

vinham sendo acometidas (Bastos et al., 1994).  
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Como ainda não havia sido identificado o agente etiológico, a atenção 

da vigilância epidemiológica, naquele momento, estava centrada nos 

aspectos relacionados aos comportamentos e aos estilos de vida desses 

grupos. O estilo de vida como possível explicação causal para a ocorrência 

da aids e as diferenças encontradas entre homossexuais e heterossexuais, 

tais como, história de uso de drogas injetáveis e outros estimulantes, 

passaram a dirigir as tentativas de identificação dos fatores de risco 

envolvidos que poderiam explicar a produção da doença. Segundo essa 

compreensão, a produção da doença era resultante de fatores multicausais 

(Parker, ).  

Para Kalichman (1993), o conhecimento sobre fatores de risco foi o 

primeiro saber epidemiológico que passou a instrumentalizar a busca de 

causas para a doença, tornando-se um importante componente, tanto para 

inflexões na prática concreta da vigilância, quanto na direção que tomou 

grande parte de produção do conhecimento em epidemiologia. 

Conforme analisa Ayres (1997), os estudos produzidos na época 

utilizavam os fatores de risco como categorias analíticas, ou seja, buscavam 

associações regulares e estatisticamente significativas entre as 

características possivelmente implicadas na produção do agravo. Segundo o 

mesmo autor, fator de risco, como categoria analítica, foi transmutado para 

os chamados grupos de risco, como verdadeiras categorias ontológicas, 

passando a ser reconhecidas como identidades reais. São reconhecidas as 

implicações dessa concepção sobre a intervenção, pois as medidas 
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adotadas mostraram-se ineficazes e, ao mesmo tempo, reafirmaram os 

preconceitos em  relação aos grupos acometidos (Ayres, 1997).  

Pode-se dizer que os fatores de risco eram utilizados primordialmente 

como macro variáveis e não propriamente como categorias analíticas, uma 

vez que esses fatores eram tomados isoladamente, e não como verdadeiras 

categorias de análise.    

Segundo afirma Guilhem (2000), a concepção inicial, que associava a 

ocorrência da doença a comportamentos e práticas sexuais desviados da 

"normalidade", transgressores das normas morais estabelecidas, por um 

lado conformou a sua conotação negativa e estigmatizante, mas permitiu a 

organização e a consolidação de associações e movimentos sociais que se 

uniram para enfrentar variadas formas de  segregação e exclusão.  

Discordando um pouco dessa autora, não há um lado e outro nesta 

conformação e sim uma reação ao "contra-valor" deduzido dos perfis 

construídos prioritariamente através da noção de grupo de risco, sendo esta 

concepção extremamente simplificada. Dito de outra maneira, não foi por 

conta da virtude da moral vitoriana predominante no início da era aids, mas 

sim em resposta a um movimento social organizado de agregação e luta 

sobre o direito de cidadania que questionou o aparato da ciência a serviço 

da ideologia das classes dominantes. 

A esse respeito, Castells (1983) lembra que a segregação/exclusão e 

a integração/inclusão não são processos independentes. Segundo esse 

autor, a integração/inclusão resultam de estratégias de resistência dos 

grupos sociais submetidos aos processos de exclusão. Tomando como 
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exemplo a comunidade gay da cidade de San Francisco, nos EUA, o autor 

mostra que, por iniciativa do próprio grupo, reuniram-se e concentraram-se 

num dado espaço da cidade, tornando-se assim, visível a luta pelo direito de 

cidadania, permitindo expressar sua opção sexual e reconstituir sua 

sociabilidade.  

Ainda com relação a essa questão, vale lembrar que no Brasil 

também houve a mobilização de homossexuais, embora restrita ao Estado 

de São Paulo, os quais, antevendo a dimensão que a epidemia viria assumir, 

já no início da década de 80, buscaram pressionar as autoridades sanitárias 

para que a aids fosse reconhecida como questão a ser incluída na agenda 

de discussão da política de saúde (Guerra, 1993).  

Um outro aspecto a ser apontado é que a identificação do HIV, e o 

desenvolvimento da prova laboratorial da presença do vírus, tornou possível 

estruturar a análise da epidemia contando com o conhecimento e 

experiência histórica de outras doenças transmissíveis, lançando-se mão da 

teoria da interação do agente com o hospedeiro em um ambiente, 

representada na cadeia do processo infeccioso e na história natural da 

doença.  

Traduzindo essas concepções predominantes – multicausais e suas 

ramificações  -, a ficha de investigação de casos de aids foi elaborada tendo 

como base as características dos indivíduos acometidos. Tais características 

individuais  são obtidas na esfera da clínica, que tem como foco principal 

reter um conjunto de dados que dizem respeito às formas e fontes de 
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transmissão da infecção, cujo objetivo é subsidiar intervenções que  

quebrem os "elos" da cadeia de transmissão.  

O Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da aids é 

concebido para identificar genericamente três formas de transmissão ou 

exposição ao vírus - sexual, sangüínea e transmissão vertical -, constituindo 

dois grupos de fatores de risco.  

O primeiro grupo de fatores de risco está diretamente relacionado à 

criança, aos antecedentes históricos dos seus relacionamentos sexuais, do 

uso de drogas injetáveis e de transfusão sangüínea. A captação desses 

fatores considerados na Ficha de Investigação Epidemiológica é um ponto 

que revela as concepções sobre a aids na população infantil. Destaca-se 

que a lógica que norteia a busca pela informação dos fatores de risco da 

criança é semelhante à investigação de casos em adultos. Entre as crianças 

notificadas, algumas tiveram relacionamentos sexuais ou se expuseram ao 

uso de drogas injetáveis, no entanto, não é possível considerar que a 

transmissão entre elas se deu da mesma forma como acorre com os adultos.  

No outro grupo, encontram-se os fatores de risco que atuam na 

produção da doença, que estão relacionados à transmissão vertical, 

basicamente dizem respeito à forma de exposição da mãe. Cabe salientar 

que essa informação é tomada isoladamente, ou seja, não possibilita fazer 

qualquer relação da mãe com a criança, que poderiam explicar diferentes 

situações de adoecimento das crianças.  

Fica claro, em ambos os grupos que os antecedentes clínicos e 

epidemiológicos resultam da mesma indagação que é sobre sexo, droga e 



OS LIMITES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA O CONHECIMENTO EPIDEMIOLÓGICO DO OBJETO 

109 

transfusão. Se mesmo para o adulto, a busca por esses fatores de risco é 

extremamente simplificada, na transmissão vertical, ocorre que, esses 

mesmos fatores são tratados de maneira inespecíficas e referidas ao 

universo do adulto.  

Afirma-se, mais uma vez, que a busca por fatores de risco é orientada 

na perspectiva do adulto, podendo-se afirmar que o risco não vem sendo 

identificado, mas sim atribuído, segundo um processo de idealização do ser 

criança, o que acaba por considerá-la adulto em miniatura, ainda que 

incompleto. 

Ressalte-se que o estado da arte do conhecimento permite tratar a 

infecção pelo HIV na criança, quando diagnosticada precocemente. Para 

que isso ocorra é necessário que a criança seja percebida sem o viés de 

adulto,  que historicamente classifica e hierarquiza homens e as mulheres na 

sociedade et al.oca a criança em seu "devido lugar" (Rovorêdo, 1995).  

Numa crítica à concepção predominante nas sociedades ocidentais, 

Rivorêdo (1995) destaca que, nelas, a criança é pensada sobre uma dada 

idealização do mundo adulto, como um ser definido em sua qualidade, um 

ser completo e racional, com direitos e deveres reconhecidos. Em 

contraposição, como opostos dos seres completos, a criança e o mundo 

infantil são tomados como um projeto inacabado, desqualificado, 

dependente e submisso, indisciplinado e não socializado, configurando um 

estado de não cidadania. A criança nessa perspectiva é entendida como 

uma criatura em crescimento e desenvolvimento, que deve atingir os 

padrões idealizados para a espécie humana (Donzelot, 1989).  
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Rivorêdo (1998) acrescenta ao universo de significações do estatuto 

social da criança a identificação com sua natureza inocente, dada por sua 

pureza,  beleza e sua aproximação com o Bem, atrelado às mulheres-mães 

de forma inseparável, dificultando inclusive a diferenciação de um e de outro. 

As representações sociais criadas sobre a criança são resgatadas na 

questão da transmissão vertical, constituindo a simbologia da criança 

"vítima" da aids (Galvão, 2000:174).  

A dificuldade de se traçar um perfil das crianças com aids traduz a 

sua aparente invisibilidade que veio a se contaminar pelo HIV através de sua 

mãe. Na medida em que é invisível, torna-se impossível encontrá-la  neste 

sistema de idealização.  

Ao se aceitar a criança como vítima da epidemia, deixamos de 

perceber o quanto a aids representa como decorrência da construção social 

e nada de fato natural. E ao vitimizar a criança com aids, além de 

culpabilizar alguém, desviamos o olhar sobre os determinantes que 

caracterizam o processo saúde-doença. 

A transmissão vertical de crianças tornou-se visível do ponto de vista 

clínico-patológico somente quatro anos após a identificação dos primeiros 

casos de aids em mulheres. O ingresso das crianças na epidemia não é tão 

recente e os números notificados revelam apenas pequena parcela do 

problema, pois, é muito provável que muitas crianças não estejam sendo 

diagnosticadas. Seja pelo não reconhecimento ou desconhecimento da 

singularidade e particularidades da criança, o diagnóstico tem sido 
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dificultado ou atrasado, afetando sua qualidade de vida, sua saúde e 

determinando sua sobrevida.  

Qual a razão da aparente invisibilidade dos processos de reprodução 

social da criança com aids? Esta imagem simbólica, pautada no modelo de 

regulação da vida das populações reforça o padrão de exclusão de crianças 

estabelecido pela ordem dominante, ou seja, encobre as desigualdades 

sociais que explicam e conformam a epidemia.    

Uma situação que, de certa maneira, ilustra esta questão é o caso 

mais conhecido de aids em crianças, apresentado pela imprensa na década 

de 90, identificado como "caso Sheila" (Américo Maia, 1992). A notificação 

deste caso junta-se  aos demais registros da doença. Os dados oficiais, 

disponíveis no sistema de informação trazem sua data de nascimento, a 

idade quando foi diagnosticada a doença e o endereço de moradia. Sabe-se 

que veio a falecer quando tinha seis anos de idade, em 8 de fevereiro de 

1993 e tinha um endereço diferente daquele quando foi feito  o diagnóstico. 

Teria tudo para ser mais uma criança anônima, mas ficou conhecida quando 

o Sindicato dos Donos de Escolas Particulares do Estado de São Paulo 

recusou a sua matrícula, tendo como justificativa o fato de ser portadora do 

vírus HIV.  Tornou-se pública sua situação de abandono no Hospital Emílio 

Ribas quando tinha oito meses de idade, sua adoção em dezembro de 1990 

e o estigma existente em relação à doença e aos doentes. Causando 

comoção e mobilizando espaços de solidariedade, a visibilidade deste caso 

trouxe à tona a discussão em torno da orfandade, do abandono da criança e 

família pelas políticas públicas, dos direitos da criança com aids, do 
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reconhecimento da ação política e da pressão direta nas tomadas de 

decisão e incorporação da aids ao cotidiano das famílias e escolas, 

superando o âmbito do discurso vitimizado.  

O caso "Sheila" ao mesmo tempo evidencia que os dados advindos 

do Sistema de Informação de aids são precários e insuficientes, limitando a 

capacidade explicativa, mesmo sob a perspectiva de descrição do caso, e 

expondo de maneira contundente a complexidade do processo de atribuição 

dos riscos. Nada se sabe a respeito de sua mãe biológica, suas condições  

de vida, as circunstâncias em que tornou-se órfã e em que medida a própria 

produção da infecção é resultante de processos de exclusão social.  

A análise dos Indicadores de Morbidade e Mortalidade da aids por 

transmissão vertical no Município de São Paulo, segundo os Indicadores de 

Exclusão Social (Sposati et al., 1996) buscou evidenciar esta associação.  

Contrariando o conhecimento difundido sobre a tendência à 

pauperização da epidemia, as maiores taxas de mortalidade e prevalência 

de aids por transmissão vertical foram observadas justamente nos Distritos 

com melhores índices de inclusão. Estes resultados devem ser analisados 

com cautela, considerando que a maior parte da população vive em 

situações diversas de exclusão social, e que podem estar sendo captadas 

pelo sistema de vigilância exatamente as crianças em condições precárias 

de vida, ainda assim se faz necessário explicitar como se dá o processo de 

exclusão dos grupos sociais.  

Finalizando, a expressão da epidemia de aids em crianças é reflexo 

dos dados coletados pelo Sistema de Informação de Vigilância 
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Epidemiológica. Nesse sentido, é produto do entendimento social sobre o 

ser criança, do processo saúde-doença das crianças e da própria assistência 

à saúde desse grupo populacional.   

A realidade da epidemia de aids é captada e divulgada através do 

Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica e é uma instância 

legitimada pela sociedade, através de suas instituições, práticas de saúde e 

leis. O sistema de informação como um instrumento da política de saúde, é 

sempre instituído, ou seja, serve a propósitos ideológicos e é 

simultaneamente instituinte, melhor dizendo, ela contém elementos que 

buscam os contra-valores, contra o estabelecido institucionalmente (Egry, 

1996).  

O Sistema de Informação desempenha, portanto, importante função 

estruturante, no sentido de poder criar condições estratégicas para que 

possam ser evidenciadas as desigualdades e situações de exclusão social 

que explicam diferentes vulnerabilidades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo teve por finalidade oferecer subsídios para a 

intervenção em saúde coletiva no fenômeno da aids infantil e de transmissão 

vertical e, especialmente, para o  aprimoramento do Sistema de Informação 

em Vigilância Epidemiológica em aids, retratada  na sua face social. 

Com esse propósito, procurou-se destacar a expressão da epidemia 

de aids em crianças, cuja transmissão deu-se pela via vertical, através do 

olhar do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica. Agregou-se 

dados que pudessem fornecer uma aproximação ao fenômeno em estudo, 

através da concatenação do banco de dados das mães e da análise espacial 

da incidência e da mortalidade.  

Dessa forma foi possível evidenciar situações distintas de 

adoecimento e morte das crianças vivendo com aids no Município de São 

Paulo, apontando algumas formas de exclusão social. Apontou-se a 

necessidade de transformação na forma de captação da realidade pela 

vigilância epidemiológica, vinculada à superação dos saberes baseados nos 

modelos multicausais que a conforma como uma prática referida ao 

conhecimento produzido sobre o processo saúde-doença.  

A ausência de visibilidade pública da exclusão social, especialmente 

no caso da criança vulnerável ao HIV/aids, está diretamente vinculada à sua 

ausência de autonomia, ou seja, à incapacidade do Sistema de Informação 

em Vigilância Epidemiológica para considerar a criança como sujeito de 

pleno direito de cidadania. A exclusão está associada a uma representação 
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social do ser criança e do processo saúde-doença e essa dimensão 

simbólica possibilita que essa situação se mantenha e se reproduza.  

Segundo Oliveira (1995), os grupos vulneráveis que já se encontram 

excluídos, não o são por sua própria natureza, mas porque no trajeto 

histórico de construção das sociedades, a exclusão é um processo de 

interdição pela ação de outros agentes sociais.  

Em relação à proteção da criança e à garantia do seu direito à saúde, 

a demanda por políticas públicas é a questão crucial da dimensão social 

desses direitos. Isto diz respeito não só à assistência à saúde com 

qualidade, às condições de vida que assegurem a promoção da saúde 

desse grupo populacional e suas famílias, mas também ao Sistema de 

Informação, que deve funcionar como um instrumento de monitoramento das 

condições de vida dos grupos populacionais. 

Nesse sentido, um primeiro passo é dar visibilidade à compreensão 

deste fenômeno e elevar a discussão para incluir os direitos à cidadania das 

crianças na elaboração dos sistemas de informação. Efetivamente são as 

ONGs que têm dado resposta às várias questões da defesa dos direitos 

humanos, especialmente no caso da aids, participando inclusive das 

discussões e formulação das políticas públicas. Da mesma forma, devem ser 

asseguradas às entidades organizadas o direito a exercerem controle 

democrático sobre o modo como as instituições pretendem monitorar suas 

práticas e/ou as próprias condições de vida da população, através dos 

sistemas de informação.     



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

116 

Reconhece-se a necessária e  urgente revisão da ficha de notificação, 

importante instrumento que informa sobre a epidemia, de modo a ser 

possível a caracterização da exclusão social das pessoas afetadas pelo 

HIV/aids, no caso da crianças.  

As recomendações a seguir, sobre a vigilância epidemiológica da aids 

em crianças infectadas pela transmissão vertical, têm como propósito 

provocar um debate. Não prescinde de discussão com os técnicos do 

Sistema de Vigilância Epidemiológica e com aqueles que têm-se envolvido 

diretamente com as questões colocadas.   

 

a) Considerar na identificação dos grupos sociais formas diferenciadas de 

condições de vida, relacionadas aos perfis de produção e consumo; 

b) Intensificar a realização da  vigilância epidemiológica ativa (Waldman, 

1998) de coleta de informações advindas de fontes diversas de 

informação, como laboratórios, unidades hospitalares de atendimento à 

maternidade e de pediatria, unidades básicas de saúde, eventos 

sentinela e cartórios de registro de óbitos; 

c) Discutir com as ONGs/ Casas de Apoio a possibilidade de realização de 

busca de casos para notificação e para a melhoria da qualidade do 

preenchimento da Ficha de Investigação dos Casos;   

d) Aperfeiçoar metodologias de concatenação de diferentes fontes de 

informação complementares às ações da vigilância epidemiológica da 

aids, com  os Sistemas Nacionais de Informação existentes: Sistema de 

Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (SIPACS), 
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Sistema de informação de Atenção Básica (SIAB), Sistema de Sistema 

de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de Informações Ambulatoriais do 

Sistema Único de Saúde (SAI/SUS), Sistema de Informações 

Hospitalares (SIH/SUS), Sistema de Informações do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (SIPACS), Sistema de Informações de 

Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) e o Sistema Nacional de 

Imunizações (SI-PNI). Considerar a inclusão na Ficha de Investigação de 

Casos de aids, especialmente no caso de crianças, campos numéricos 

comuns que possam ser associados a diferentes fontes de informação, 

por exemplo, números do registro de nascimento e certidão de óbito da 

criança, número do cartão do Sistema Único de Saúde.  

e) Promover o diagnóstico precoce de crianças soropositivas, intensificando 

a busca de casos nas várias oportunidades de assistência à saúde da 

mulher e da criança, em especial na atenção básica;  

f) Discutir com as entidades representativas dos Direitos da Criança a 

possibilidade de realização do diagnóstico de soropositivos em crianças 

institucionalizadas, dada a alta prevalência do HIV nesse grupo 

populacional e considerando-se os benefícios dessa ação; 

g) Revisar os critérios de notificação de caso de aids infatil: considerar o 

registro das crianças soropositivas, inclusive casos suspeitos de 

infecção; 

h) Incluir na ficha de notificação campos onde possam ser captados e 

registrados) dados que tratam do cuidado da criança na ausência dos 
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responsáveis, relativos à caracterização da família substituta (guarda, 

tutela e adoção), além de dados de creche e escolarização. 

Por fim, é preciso considerar que as questões que envolvem a 

epidemia da aids infantil na Cidade de São Paulo encontram-se 

completamente articuladas às formas de reprodução social dos grupos 

populacionais, muitas vezes perversa, e conseqüentes diferenciações nos 

processos de adoecer e morrer ou de ter outra qualidade de vida e ser 

saudável.  Acresce-se a isso o fato de que a população (crianças) acometida 

pela doença está absolutamente à mercê de outros (adultos) para que não 

se infecte e não adoeça. A forma como foi contraída - transmissão vertical - 

sugere que se deve intervir e investir mais agressivamente na saúde da 

mulher e da criança, na melhoria da qualidade de vida e na melhor inserção 

de ambas no processos de produção/reprodução social. Estudos para 

melhoria dos sistemas de informação, criação de instrumentos eficazes de 

diagnóstico e de tratamento da aids, bem como as múltiplas maneiras de se 

evitar a transmissão devem ser amplamente incentivados. No entanto, os 

estudos e processos de empoderamento da mulher e da criança, para 

agregar autonomia e liberdade, devem ser destacados nas agendas 

públicas, para que possam se constituir em uma potente ferramenta de 

intervenção contínua, cumulativa e duradoura para estancar a carreira da 

epidemia da aids infantil de transmissão vertical.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Distribuição dos 96 distritos segundo Índice de Exclusão Social (Sposati, 1996). 
Município de São Paulo, 1991.

Região Número distrito Distrito Índice Exclusão Social Ranking

A 53 Moema 1,00 96
2 Alto de Pinheiros 0,83 95

44 Jardim Paulista 0,54 94
72 Santo Amaro 0,51 93
15 Campo Belo 0,48 92
92 Vila Mariana 0,48 91
61 Perdizes 0,41 90
34 Itaim Bibi 0,38 89
12 Butanta 0,38 88
71 Santana 0,37 87
79 Saude 0,36 86
63 Pinheiros 0,30 85

B 48 Lapa 0,29 84
55 Morumbi 0,27 83
7 Bela Vista 0,26 82

26 Consolacao 0,20 81
54 Mooca 0,20 80
27 Cursino 0,17 79
82 Tatuape 0,17 78
6 Barra Funda 0,16 77

16 Campo Grande 0,09 76
90 Vila Leopoldina 0,04 75
14 Cambuci 0,04 74

C 96 Vila Sonia -0,01 73
84 Tucuruvi -0,02 72
33 Ipiranga -0,02 71
3 Anhanguera -0,04 70

70 Santa Cecilia -0,05 69
9 Bom Retiro -0,05 68

69 Sacoma -0,08 67
81 Socorro -0,08 66
88 Vila Guilherme -0,08 65
51 Mandaqui -0,08 64
60 Penha -0,10 63
1 Agua Rasa -0,10 62

49 Liberdade -0,13 61
67 Republica -0,14 60
8 Belem -0,15 59

20 Carrao -0,15 58
21 Casa Verde -0,18 57
74 Sao Lucas -0,18 56
39 Jaguara -0,19 55
40 Jaguare -0,20 54
95 Vila Prudente -0,22 53
57 Pari -0,24 52
18 Cangaiba -0,25 51
73 Sao Domingos -0,27 50
41 Jaragua -0,27 49
24 Cidade Lider -0,27 48
4 Aricanduva -0,29 47
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Região Número distrito Distrito Índice Exclusão Social Ranking

D 87 Vila Formosa -0,31 46
50 Limao -0,32 45
83 Tremembe -0,32 44
5 Artur Alvim -0,33 43

29 Freguesia do O -0,35 42
93 Vila Matilde -0,36 41
46 Jose Bonifacio -0,37 40
64 Pirituba -0,39 39
68 Rio Pequeno -0,39 38
91 Vila Maria -0,40 37
37 Jabaquara -0,40 36
38 Jacana -0,41 35
94 Vila Medeiros -0,41 34
65 Ponte Rasa -0,42 33
66 Raposo Tavares -0,43 32
80 Se -0,45 31
10 Bras -0,49 30
85 Vila Andrade -0,51 29
28 Ermelino Matarazzo -0,52 28
77 Sao Rafael -0,52 27
75 Sao Mateus -0,53 26
78 Sapopemba -0,55 25
17 Campo Limpo -0,58 24
36 Itaquera -0,59 23

E 89 Vila Jacui -0,60 22
23 Cidade Dutra -0,61 21
58 Parque do Carmo -0,63 20
59 Pedreira -0,64 19
32 Iguatemi -0,68 18
22 Cidade Ademar -0,68 17
45 Jardim Sao Luis -0,69 16
25 Cidade Tiradentes -0,70 15
76 Sao Miguel -0,71 14
62 Perus -0,72 13
13 Cachoeirinha -0,73 12
30 Grajau -0,73 11
19 Capao Redondo -0,74 10
43 Jardim Helena -0,78 9
52 Marcilac -0,79 8
86 Vila Curuca -0,80 7
11 Brasilandia -0,83 6
42 Jardim Angela -0,83 5
56 Parelheiros -0,87 4
31 Guaianases -0,87 3
35 Itaim Paulista -0,95 2
47 Lajeado -1,00 1
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ANEXO 2 
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ANEXO 3  
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

Distribuição da freqüência das ocupações das mães.
Município de São Paulo, 1997 a 2000(*).
Ocupações N %
Técnico e científico 5 100,00
          Auditora 1 0,26
          Autônoma 1 0,26
          Metalúrgica 1 0,26
          Professora 2 0,52
Administrativo 23 100,00
         Ajudante de produção 2 0,52
         Auxiliar administrativa 2 0,52
         Auxiliar de escritório (serviço público) 1 0,26
         Auxiliar de faturamento 1 0,26
         Caixa 4 1,05
         Digitadora 1 0,26
         Escriturária 2 0,52
         Oficial administrativo (serviço público) 1 0,26
         Recepcionista 4 1,05
         Revisora sem especificação 1 0,26
         Secretária 2 0,52
         Telefonista 2 0,52
Comércio 26 100,00
         Ambulante 1 0,26
         Balconista sem especificação 8 2,10
         Camelô 1 0,26
         Comerciante 2 0,52
         Comerciária 1 0,26
         Promotora de vendas 1 0,26
         Revendedora 1 0,26
         Vendedora 11 2,88
Serventia, higiêne e limpeza 80 100,00
         Ajudante de cozinha 1 0,26
         Ajudante geral 8 2,10
         Arrumadeira 1 0,26
         Atendente de lanchonete 1 0,26
         Auxiliar de cozinha 1 0,26
         Auxiliar de enfermagem 2 0,52
         Auxiliar de limpeza 4 1,05
         Auxiliar geral 2 0,52
         Babá 1 0,26
         Cabeleireira+A54 1 0,26
         Copeira 2 0,52
         Cozinheira 2 0,52
         Diarista 3 0,79
         Doméstica (empregada) 28 7,35
         Faxineira 6 1,57
         Lancheira 1 0,26
         Lavadeira 2 0,52
         Limpadora sem especificação 1 0,26
         Manicure 6 1,57
         Passadeira 2 0,52
         Porteira 1 0,26
         Servente 2 0,52
         Serviços gerais 2 0,52
Agropecuária 1 100,00
         Jardineira 1 0,26
Indústria 17 100,00
         Ajudante de costureira 1 0,26
         Auxiliar de montagem 1 0,26
         Bloquista 1 0,26
         Caseadora 1 0,26
         Costureira 6 1,57
         Empacotadora 1 0,26
         Enfestadora 1 0,26
         Overloquista 2 0,52
         Soldadora 1 0,26
         Taxista 2 0,52
Fora do mercado 229 100,00
         Aposentada 2 0,52
         Desempregada 22 5,77
         Dona de casa 200 52,49
         Estudante 3 0,79
         Presidiária 1 0,26
         Trabalhadora do sexo 1 0,26
Total 381 100,00
Fonte: Banco de Dados CVE/Programa Estadual de DST/Aids.
(*) Excluídos 51 (11,81%) ocupações tidas como ignoradas do total de 432 casos.
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ANEXO 6 

 
Distribuição dos Distritos segundo o Coeficiente de Incidência de aids por transmissão 
vertical (por 100.000 habitantes) e cluster  Município de São Paulo, 1991 a 2000. 

Número Distrito Casos Coeficiente prevalência Cluster 
3 Anhanguera 0 0,00 1 

44 Jardim Paulista 0 0,00 1 
52 Marcilac 0 0,00 1 
30 Grajaú 4 0,57 1 
85 Vila Andrade 1 0,79 1 
82 Tatuapé 1 0,94 1 
88 Vila Guilherme 1 1,20 1 
48 Lapa 1 1,26 1 
56 Parelheiros 3 1,35 1 
83 Tremembé 5 1,64 1 
77 São Rafael 4 1,67 1 
28 Ermelino Matarazz 4 1,71 1 
47 Lajeado 6 1,73 1 
35 Itaim Paulista 8 1,73 1 
79 Saúde 3 1,88 1 
2 Alto de Pinheiros 1 1,98 1 

92 Vila Mariana 3 2,02 1 
86 Vila Curuça 7 2,03 1 
78 Sapopemba 37 2,07 1 
69 Sacomã 9 2,07 1 
59 Pedreira 6 2,19 1 
39 Jaguara 1 2,31 1 
54 Mooca 2 2,34 1 
42 Jardim Angela 14 2,47 1 
32 Iguatemí 6 2,56 1 
41 Jaragua 7 2,60 1 
45 Jardim São Luis 14 2,81 1 
96 Vila Sonia 4 2,81 1 
62 Perus 4 2,90 1 
89 Vila Jacuí 8 3,06 1 
43 Jardim Helena 11 3,09 1 
58 Parque do Carmo 4 3,10 1 
61 Perdizes 4 3,10 1 
22 Cidade Ademar 16 3,13 1 
19 Capão Redondo 15 3,33 1 
91 Vila Maria 8 3,68 1 
27 Cursino 7 3,98 2 
16 Campo Grande 6 4,01 2 
93 Vila Matilde 7 4,02 2 
66 Raposo Tavares 8 4,10 2 
23 Cidade Dutra 16 4,14 2 
75 São Mateus 15 4,20 2 
12 Butantã 3 4,29 2 
38 Jaçanã 8 4,43 2 
87 Vila Formosa 7 4,48 2 
5 Artur Alvim 9 4,49 2 

53 Moema 4 4,52 2 
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Número Distrito Casos Coeficiente Incidência  Cluster 
4 Aricanduva 8 4,60 2 

90 Vila Leopoldina 2 4,61 2 
25 Cidade Tiradentes 21 4,73 2 
57 Parí 1 4,75 2 
37 Jabaquara 20 4,77 2 
20 Carrão 6 4,78 2 
95 Vila Prudente 8 4,84 2 
8 Belém 3 5,02 2 

24 Cidade Líder 11 5,05 2 
46 José Bonifácio 11 5,17 2 
74 São Lucas 14 5,24 2 
36 Itaquera 22 5,26 2 
11 Brasilândia 30 5,29 2 
17 Campo Limpo 19 5,32 2 
68 Rio Pequeno 11 5,43 2 
18 Cangaíba 15 5,71 2 
70 Santa Cecília 5 5,74 2 
73 São Domingos 8 5,78 2 
94 Vila Medeiros 16 5,81 2 
64 Pirituba 18 5,94 2 
34 Itaim Bibi 6 5,94 2 
65 Ponte Rasa 12 6,17 2 
50 Limão 10 6,35 2 
84 Tucuruví 10 6,41 2 
76 São Miguel 15 6,59 2 
29 Freguesia do Ó 18 6,80 2 
81 Socorro 4 6,90 2 
13 Cachoeirinha 23 7,00 2 
51 Mandaquí 14 7,55 2 
60 Penha 16 7,55 2 
15 Campo Belo 7 7,72 2 
21 Casa Verde 12 7,93 2 
31 Guaianases 18 7,95 2 
55 Morumbí 5 8,22 2 
49 Liberdade 7 8,33 2 
33 Ipiranga 13 8,99 3 
40 Jaguaré 6 9,11 3 
9 Bom Retiro 4 9,50 3 

71 Santana 17 9,56 3 
6 Barra Funda 2 9,56 3 

80 Sé 3 9,94 3 
7 Bela Vista 8 10,98 3 
1 Água Rasa 16 12,30 3 

14 Cambucí 7 15,40 3 
63 Pinheiros 12 15,73 3 
67 República 11 20,84 4 
72 Santo Amaro 16 22,00 4 
10 Brás 10 24,96 4 
26 Consolação 25 43,70 4 

 Ignorado 14   
 Município  902 4,35  
 Fonte: CVE - 
Dados sujeitos a revisão até 
fevereiro de 2001. 
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ANEXO 7 
 

Distribuição dos distritos segundo os coeficientes de mortalidade por aids    
Em menores de 13 anos (por 100.000 habitantes) e cluster. Município de São Paulo, 1991 a 2000.  

       
Número  Distrito Óbitos Coeficiente mortalidade Cluster   

2 Alto de Pinheiros 0 0,00 1   
3 Anhanguera 0 0,00 1   
6 Barra Funda 0 0,00 1   

39 Jaguara 0 0,00 1   
52 Marcilac 0 0,00 1   
82 Tatuapé 0 0,00 1   
85 Vila Andrade 0 0,00 1   
77 São Rafael 1 0,38 1   
56 Parelheiros 1 0,40 1   
47 Lajeado 2 0,52 1   
84 Tucuruví 1 0,58 1   
96 Vila Sonia 1 0,63 1   
30 Grajaú 5 0,64 1   
78 Sapopemba 13 0,66 1   
42 Jardim Angela 6 0,95 1   
4 Aricanduva 2 1,03 1   

86 Vila Curuça 4 1,05 1   
44 Jardim Paulista 1 1,10 1   
32 Iguatemí 3 1,15 1   
83 Tremembé 4 1,18 1   
16 Campo Grande 2 1,20 1   
17 Campo Limpo 5 1,26 1   
45 Jardim São Luis 7 1,27 1   
59 Pedreira 4 1,31 1   
74 São Lucas 4 1,35 1   
23 Cidade Dutra 6 1,40 1   
75 São Mateus 6 1,51 1   
43 Jardim Helena 6 1,52 1   
28 Ermelino Matarazz 4 1,54 1   
22 Cidade Ademar 9 1,58 1   
19 Capão Redondo 8 1,60 1   
87 Vila Formosa 3 1,73 1   
34 Itaim Bibi 2 1,78 1   
5 Artur Alvim 4 1,80 1   

66 Raposo Tavares 4 1,84 1   
65 Ponte Rasa 4 1,85 1   
41 Jaragua 6 2,00 1   
53 Moema 2 2,04 1   
89 Vila Jacuí 6 2,06 1   
24 Cidade Líder 5 2,07 1   
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Número  Distrito Óbitos Coeficiente mortalidade Cluster   
91 Vila Maria 5 2,07 1   
93 Vila Matilde 4 2,07 1   
58 Parque do Carmo 3 2,09 1   
60 Penha 5 2,12 1   
35 Itaim Paulista 11 2,15 1   
88 Vila Guilherme 2 2,15 1   
95 Vila Prudente 4 2,18 1   
36 Itaquera 11 2,37 1   
92 Vila Mariana 4 2,43 1   
25 Cidade Tiradentes 12 2,43 1   
69 Sacomã 12 2,49 1   
62 Perus 4 2,61 2   
68 Rio Pequeno 6 2,67 2   
40 Jaguaré 2 2,73 2   
79 Saúde 5 2,82 2   
20 Carrão 4 2,87 2   
46 José Bonifácio 7 2,96 2   
37 Jabaquara 14 3,01 2   
8 Belém 2 3,01 2   

70 Santa Cecília 3 3,10 2   
81 Socorro 2 3,11 2   
76 São Miguel 8 3,16 2   
11 Brasilândia 20 3,17 2   
49 Liberdade 3 3,21 2   
73 São Domingos 5 3,25 2   
29 Freguesia do Ó 10 3,40 2   
71 Santana 7 3,54 2   
64 Pirituba 12 3,57 2   
31 Guaianases 9 3,58 2   
33 Ipiranga 6 3,74 2   
18 Cangaíba 11 3,77 2   
13 Cachoeirinha 14 3,83 2   
14 Cambucí 2 3,96 2   
38 Jaçanã 8 3,99 2   
50 Limão 7 4,00 2   
21 Casa Verde 7 4,16 2   
61 Perdizes 6 4,19 2   
9 Bom Retiro 2 4,28 2   

94 Vila Medeiros 14 4,58 2   
7 Bela Vista 4 4,94 2   

15 Campo Belo 5 4,96 2   
27 Cursino 10 5,12 2   
12 Butantã 4 5,15 2   
48 Lapa 5 5,68 2   
51 Mandaquí 12 5,82 2   
54 Mooca 6 6,33 3   
63 Pinheiros 6 7,08 3   
55 Morumbí 5 7,40 3   
72 Santo Amaro 6 7,42 3   
1 Água Rasa 11 7,61 3   

90 Vila Leopoldina 4 8,30 3   
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Número  Distrito Óbitos Coeficiente mortalidade Cluster   
57 Parí 2 8,54 3   
67 República 6 10,23 3   
10 Brás 5 11,23 3   
26 Consolação 11 17,30 4   
80 Sé 6 17,89 4   

 Ignorado 9     
 Total Global 531 2,31    
       

Fonte: CVE      



 

 


