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RESUMO 

A epidemia de AIDS é hoje um grande problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo. No Brasil a doença é considerada uma das principais causas de 

morbimortalidade, sendo dotada de vários perfis epidemiológicos. Neste sentido, o 

estudo objetivou avaliar a associação entre as características epidemiológicas e 

sóciodemográficas relacionadas à morbimortalidade da AIDS e sua evolução espaço 

temporal no Estado do Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 2012. Trata-se 

de um estudo epidemiológico, com delineamento descritivo e transversal, utilizando-

se o banco de dados do Sistema de Informação de Agravo de Notificação (SINAN) e 

Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Para análise dos dados fez-se uso 

dos principais indicadores de saúde, como também uso do odds ratio (OR) do teste 

de Qui-Quadrado (χ2) e exato de Fisher para análise de associações, seguido por 

regressão logística para obtenção dos valores ajustados. Para os óbitos, foi utilizada 

a técnica de Kaplan-Meier e comparadas por teste de Log-Rank. Foram utilizados os 

softwares estatísticos SPSS 21.0 (Statistical Package for the Social Sciences) e 

GraphPad Prisma versão 6.0. Os casos e óbitos foram geoprocessados através de 

ferramentas do programa MapInfo 10.0 e apresentados em forma de mapas. Os 

resultados apontaram para uma tendência significativa de aumento no número de 

casos no Rio Grande do Norte, ocorrendo principalmente em pessoas do sexo 

masculino e com destaque na faixa etária de 60 anos ou mais. O grau de 

escolaridade dos pacientes foi considerado baixo. A forma de exposição ao vírus se 

deu principalmente pela via sexual e, a maioria dos casos se concentrou em 

heterossexuais. O número de óbitos e o coeficiente de mortalidade tem apresentado 

curva ascendente, ocorrendo principalmente em pessoas do sexo masculino e na 

faixa etária produtiva. Com o passar dos anos, houve aumento da sobrevida que 

esteve diretamente relacionada à faixa etária. Tanto os casos como os óbitos se 

concentraram principalmente nas Mesorregiões Leste e Oeste. Em síntese, a análise 

da associação entre as características epidemiológicas e sociodemográficas da 

AIDS, bem como sua evolução espaço temporal, apontou para um aumento 

progressivo da morbimortalidade no Estado do Rio Grande do Norte, no período de 

2000 a 2012, estando a escolaridade, o uso de drogas injetáveis e a faixa etária 

influenciando este cenário. 

PALAVRAS CHAVES: HIV, AIDS, epidemiologia, morbimortalidade. 



 
 

ABSTRACT 

The AIDS epidemic is now a major public health problem in Brazil and worldwide. In 

Brazil the disease is considered a major cause of morbidity and mortality and is 

equipped with various epidemiological profiles. In this sense, the study aimed to 

evaluate the association between the epidemiological characteristics and 

sociodemographic related to morbidity and mortality of AIDS and its evolution 

timeline in the state of Rio Grande do Norte, from 2000 to 2012. This is an 

epidemiological study, with descriptive and cross-sectional design, using the 

database notification of grievance Information System (SINAN) and Mortality 

Information System (SIM). Data analysis was made use of key health indicators, as 

well as use of the odds ratio (OR) of the chi-square test (χ2) and Fisher's exact test 

for analysis of associations, followed by logistic regression to obtain the adjusted 

values . For deaths, we used the Kaplan-Meier method and compared by log-rank 

test. Statistical software was used SPSS 21.0 (Statistical Package for the Social 

Sciences) and GraphPad Prisma 6.0. Cases and deaths were geoprocessed through 

the MapInfo 10.0 program and tools presented in maps. The results showed a 

significant upward trend in the number of cases occurring mainly in males and 

especially in the age group of 60 years or more. The educational level of the patients 

was considered low. The form of virus exposure was mainly through sexual contact, 

and most cases focused on heterosexuals. The number of deaths and the mortality 

rate has shown upward trend, occurring mainly in males and in the productive age 

group. Over the years there has been increased survival that was directly related to 

age. Both cases as the deaths were concentrated mainly in Mesoregions East and 

West. In summary, the analysis of the association between the epidemiological and 

sociodemographic characteristics of AIDS as well as its evolution timeline, showed a 

progressive increase in morbidity and mortality in the state of Rio Grande do Norte, 

from 2000 to 2012, with schooling, injecting drug use and age influence this scenario. 

KEYWORDS: HIV, AIDS, epidemiology, morbidity and mortality. 
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I INTRODUÇÃO 

 

1.1 O PROBLEMA  

 A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença emergente, 

em franca expansão no mundo, ainda incurável e que se apresenta como um sério 

problema de saúde pública em função da sua gravidade e caráter pandêmico, com 

características diferenciadas, variando de acordo com a cultura de cada localidade. 

A doença configura-se num desafio aos diversos setores sociais, quanto às medidas 

de controle das susceptibilidades ligadas aos aspectos individuais e contextuais de 

exposição ao vírus (SOUSA, 2011). 

Além do impacto da epidemia na saúde, a AIDS funciona como uma lente que 

amplia os males da sociedade e as deficiências de nossos sistemas sociais. Desta 

forma a reposta a epidemia pelos governos dos países tem proporcionado uma 

oportunidade para fortalecer o tecido social, melhorar a justiça social e reforçar os 

sistemas que prestam serviços essenciais aos segmentos mais vulneráveis das 

comunidades (MARTINS et al., 2014).  

Tanto no mundo quanto no Brasil, a epidemia da AIDS apresenta uma 

abrangência considerável, experimentando mudanças em seu perfil epidemiológico, 

os quais impõem aos sistemas de saúde a necessidade de se criar novas 

estratégias para o seu enfrentamento e controle (UNAIDS, 2014a).  

No Brasil, a portaria Nº 1.271, de 6 de junho de 2014 do Ministério da Saúde, 

define a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de 

saúde pública em todo o território nacional, estando aí inclusa a notificação dos 

casos de HIV/AIDS - Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana ou Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida, assim como as infecções pelo HIV em gestante, 

parturiente ou puérpera e criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV 

(BRASIL, 2014a). 

A epidemia de HIV/AIDS vem desafiando a comunidade científica do mundo 

inteiro e do Brasil. A tendência epidemiológica no cenário brasileiro demonstra que a 

epidemia no país está concentrada em populações em situação de maior risco e 



18 
 

vulnerabilidade, pois estas apresentam as maiores prevalências de infecção quando 

comparadas à população geral (BRASIL, 2013a). 

Nos últimos anos, a mudança no panorama da epidemia da HIV/AIDS tem 

revelado que entre heterossexuais, mulheres, adolescentes e pessoas idosas a 

incidência e a prevalência é cada vez maior (PEREIRA; NICHIATA, 2011). 

De acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de mortalidade por AIDS vem 

diminuindo no Brasil nos últimos 10 anos, entretanto, esta tendência não é 

observada para todas as regiões (BRASIL, 2014b).  

Essa situação se deve as formas de prevenção e terapêutica existentes no 

país possibilitando que pessoas soropositivas tenham melhores condições de saúde, 

passando a viver sem, essencialmente, evoluir para a doença (PEREIRA; 

NICHIATA, 2011). 

Depois da introdução da terapia antirretroviral, a AIDS passou a ser 

considerada uma doença crônica, que se manejada e tratada de maneira adequada, 

diminui, consideravelmente, a probabilidade de adoecimento e morte das pessoas 

vivendo com HIV/AIDS (PVHA).  

A descentralização do atendimento em várias Unidades de Saúde, 

principalmente nos Hospitais de Referência implantados por todo o país tem 

possibilitado um diagnóstico mais rápido e uma melhor intervenção sobre as 

infecções oportunistas, o que altera consideravelmente a sobrevida e qualidade de 

vida dos pacientes. Há de considerar que o Brasil é um dos países de destaque no 

enfrentamento à doença, sendo, portanto reconhecido internacionalmente (BRASIL, 

2013a).  

Apesar de todos os avanços, na análise da produção científica sobre a 

epidemiologia do HIV/AIDS no Brasil, observam-se estudos pontuais em alguns 

estados e municípios brasileiros, porém existe uma lacuna quanto ao conhecimento 

e perfil da doença em alguns estados, como é o caso do Rio Grande do Norte, o que 

constitui numa temática de significativo interesse para os profissionais e população 

do estado. 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza estudos sobre o 

conhecimento da situação do HIV em locais específicos através da coleta e análise 

de dados que permitam a identificação e avaliação das características 

epidemiológicas da doença, reforçando que estes dados devem ser combinados 

com informações geográficas para uma compreensão mais detalhada da epidemia 

do HIV nos níveis locais (UNAIDS, 2014a). 

A OMS destaca também que estudos desta natureza permitem focar nos 

programas de controle e prevenção do HIV com mais precisão e de forma eficaz, 

oferecendo informações úteis para a adaptação dos serviços de saúde no alcance 

da melhoria do perfil de morbimortalidade da doença (UNAIDS, 2014a). 

Atualmente, os esforços para o controle da epidemia de HIV/AIDS, no Brasil, 

estão concentrados no diagnóstico precoce da infecção e no tratamento das PVHA, 

bem como a implementação de intervenções de prevenção combinada. A estratégia 

de tratamento de PVHA como medida de prevenção requer não somente o 

diagnóstico oportuno da infecção, como também o investimento na melhoria do 

cuidado contínuo desses indivíduos (MONTANER, 2013).  

Convém ressaltar que, para que todas as medidas de controle e prevenção 

sejam postas em prática, se faz necessário um bom conhecimento prévio e 

acompanhamento do comportamento da AIDS, seus indicadores de 

morbimortalidade locais, e dos potenciais determinantes do processo saúde-doença 

nos diferentes contextos. 

Neste sentido, configura-se como questão de estudo a AIDS no Estado do Rio 

Grande do Norte, seus indicadores epidemiológicos e sociodemográficos. A 

indagação da presente pesquisa é: como a AIDS tem se apresentado nos contextos 

singulares da realidade epidemiológica e social no Rio Grande do Norte?  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

- Analisar a associação entre as características epidemiológicas e 

sociodemográficas  relacionadas a morbimortalidade e evolução espaço temporal 

dos casos de  AIDS notificados no Estado do Rio Grande do Norte, no período de 

2000 a 2012. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar as características epidemiológicas relacionadas à morbidade por AIDS, 

através do conhecimento dos principais indicadores de saúde (frequências absolutas 

e relativas e coeficiente de incidência) relacionados à doença no Rio Grande do 

Norte, no período de 2000 a 2012; 

  

- Identificar os aspectos sociodemográficos quanto ao sexo, faixa etária, grau de 

instrução, categoria de exposição, distribuição espacial (município de residência e 

região do Estado) dos casos de AIDS notificados no Rio Grande do Norte, no 

período de 2000 a 2012; 

 

- Identificar as características epidemiológicas relacionadas à mortalidade por AIDS, 

através do conhecimento dos principais indicadores de saúde (frequências absolutas 

e relativas e coeficiente de mortalidade) relacionados à doença no Rio Grande do 

Norte, no período de 2000 a 2012; 

 

- Verificar os aspectos sociodemográficos relacionados à mortalidade, quanto às 

variáveis: sexo, faixa etária, distribuição espacial (município de residência e região 

do Estado), ano do óbito, intervalo de tempo entre o diagnóstico e o óbito, e análise 

de sobrevida, no período de 2000 a 2012. 
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1. 3  JUSTIFICATIVA 

 

A escolha deste tema foi influenciada pelas demandas observadas no que diz 

respeito à busca desses indicadores e as dificuldades identificadas no processo de 

identificação dos mesmos. Enquanto Epidemiologista e Assistente Social da 

Vigilância Epidemiológica do município de Mossoró, e, considerando a escassez de 

artigos científicos sobre os aspectos epidemiológicos da AIDS no estado do Rio 

Grande do Norte, revelou-se a necessidade de explorar essa temática a fim de 

corroborar subsídios para as políticas públicas locais de impacto na saúde e 

sociedade, visando à adoção e implementação de estratégias de promoção da 

saúde. 

O Rio Grande do Norte ainda possui áreas com significativos níveis de baixo 

desenvolvimento social, fato que reflete nos padrões de saúde e de riscos para a 

ocorrência de agravos, como é o caso da AIDS. Faz-se necessário um estudo mais 

aprofundado para conhecer a situação e identificar os padrões da doença em seus 

diferentes aspectos epidemiológicos, exigindo estratégias compatíveis.  

Em geral, a literatura científica tem demonstrado que este problema de saúde 

pública a cada dia se agrava, existindo a necessidade que os municípios 

caracterizem o perfil epidemiológico do seu território, com estudos de associação 

das variáveis dentre a população acometida para melhor compreensão de como a 

AIDS está sendo manifestada em seus espaços (BRASIL, 2013a; NOGUEIRA et al., 

2104; PEREIRA et al., 2014; TEIXEIRA et al, 2104; UNAIDS, 2014a). 

 A UNAIDS lançou em 2014 uma publicação intitulada “Epidemias Locais: 

Breves Questões” que discute novas e importantes oportunidades para reverter a 

epidemia de HIV/AIDS em locais específicos e entre as populações-chave com 

maior risco de exposição ao HIV. A publicação destaca que os países, cada vez 

mais, devem coletar e analisar dados epidemiológicos e sociodemográficos que 

permitam as localidades críticas serem identificadas e abordadas. Enfatiza também 

a importância da combinação dos dados de forma inovadora, inclusive com 

informações geográficas, para produzir uma compreensão mais detalhada e vívida 

da epidemia nos níveis locais, tornando possível concentrar os programas de 

controle com mais precisão e de forma eficaz (UNAIDS, 2014b). 
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Os dados epidemiológicos têm aumentado em quantidade e qualidade, mas 

são ainda necessários esforços no que diz respeito à implementação da vigilância 

do HIV / AIDS, incluindo estudos que focalizem as peculiaridades regionais e que 

vão além de intervenções biomédicas (DE BONI; VELOSO; GRINSZTEJN, 2014). 

Além de influenciar o desenvolvimento de estratégias de promoção da saúde, 

o bom entendimento do panorama da AIDS contribui para a geração e refino de 

hipóteses causais e análise de tendências epidemiológicas, por meio das quais se 

procura predizer cenários com base no conhecimento histórico do comportamento 

temporal e espacial da doença. 

O conhecimento de como a epidemia se manifesta nas áreas geográficas 

específicas e populações afetadas devem ser considerados na determinação das 

políticas de prevenção (QUIAN et al., 2104). A compreensão destes aspectos 

fornece subsídios para a definição de prioridades e o desenvolvimento de 

estratégias de enfrentamento do problema, tais como a orientação das ações de 

assistência, prevenção e controle, como também possibilita a avaliação dos 

resultados de medidas adotadas. 

A AIDS exige novas demandas da mesma sociedade civil e sua participação 

na organização e redefinição de suas lutas frente ao contexto e à complexidade da 

atual epidemia. O desafio também se constitui pela necessidade de continuar 

propiciando o comprometimento de pesquisadores, profissionais, militantes e 

cidadãos em torno desta luta, como de toda a sociedade na conquista da saúde 

como direito social (FAQUETI et al., 2014). 

Espera-se que os resultados da presente pesquisa possam subsidiar 

informações para o direcionamento de políticas públicas de melhoria da qualidade 

de vida, em todos os seus aspectos, garantindo às pessoas soropositivas seus 

direitos de dignidade humana e acesso à saúde pública na sociedade.  

Neste sentido, almeja-se que as pessoas soropositivas no Estado do Rio 

Grande do Norte tenham acesso a um cuidado individualizado e integral, 

impactando-se no contexto de suas vidas no sentido que sejam afetadas para 

melhor, uma vez que, a AIDS continua desafiadora para a ciência, os governantes e 

a sociedade.  
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II REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 POLÍTICAS VOLTADAS PARA AS PESSOAS QUE VIVEM COM HIV/AIDS  

No que se refere à evolução das políticas públicas de saúde voltadas para o 

enfrentamento à AIDS no Brasil, podem-se citar diferentes fases, e estas, iniciada 

por volta dos anos 1981. Todas as articulações que permearam os espaços de 

organização dessas ações, os conhecimentos científicos com relação à doença, o 

envolvimento e participação de vários segmentos socais e institucionais na formação 

das respostas à epidemia foram fundamentais para o avanço alcançado até os dias 

atuais (VILLARINHO et al., 2013).  

De início houve a imediata correlação de AIDS e homossexualismo, sendo o 

seu enfrentamento negligenciado pelas autoridades sanitárias, que declaravam o 

problema como não merecedor de uma atenção especial, por restringir-se a grupos 

minoritários. No entanto, à medida que a epidemia foi atingindo outros grupos 

sociais, novas estratégias foram sendo utilizadas. Assim, a política de enfrentamento 

ganhou força, quando a sociedade civil se mobilizou e garantiu sua priorização, com 

pressão política e financiamento estável, inclusive com incentivo internacional 

(SOUSA et al, 2012). 

Como resposta ao crescimento da epidemia e a negligência das autoridades 

sanitárias, houve uma intensa mobilização da sociedade civil na estruturação de 

movimentos para reivindicação dos direitos aos pacientes, assim como de 

redefinição dos princípios pelos quais a sociedade abordava as pessoas infectadas 

pelo vírus e implantação de políticas públicas voltadas para o combate à AIDS 

(VIDAL et al, 2009). 

 Assim, à medida que a epidemia foi atingindo outros grupos sociais e 

causando mudanças epidemiológicas, novas estratégias foram sendo utilizadas em 

consequência da evolução das respostas sociais e políticas em torno da doença 

(GRANGEIRO; SILVA; TEIXEIRA, 2009).  
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A evolução das políticas de saúde voltadas para a AIDS no Brasil 

caracterizou-se por fases distintas, sendo estas o desenvolvimento dos 

conhecimentos científicos com relação à doença, a participação de segmentos 

sociais e institucionais na formação das respostas à epidemia e as articulações que 

permearam o espaço de organização dessas ações oficiais (SOUSA et al., 2012) 

Desse modo, o processo da Reforma Sanitária brasileira e a aprovação do 

SUS na Constituinte de 1988, e sua implementação na década de 1990, foram 

fundamentais para definir a saúde como um direito dos cidadãos brasileiros e um 

dever do Estado.  

Segundo Grangeiro, Silva e Teixeira (2009), o movimento da reforma sanitária 

se constituiu no principal arcabouço da política de AIDS desenvolvida em âmbito 

governamental, contribuindo para fundamentar seus princípios e diretrizes. 

Vale destacar que, desde o início do processo de reforma sanitária no Brasil, 

os municípios têm ocupado um papel de destaque no Sistema de Saúde, por serem, 

em seus territórios, os responsáveis diretos pela saúde da população, o que lhes 

impõe planejar e executar políticas de promoção e organizar a rede de serviços para 

o atendimento das demandas e necessidades da população (GRANGEIRO et al., 

2012).  

Assim sendo, o programa de controle da AIDS têm procurado seguir a 

consolidação dos princípios de universalidade, integralidade e descentralização, 

preconizados pela política do SUS. No entanto, algumas fragmentações da 

organização das ações e serviços de saúde, têm representando um desafio para a 

sedimentação dos princípios norteadores do SUS. Este desafio, crucial para a saúde 

no país, precisa ser enfrentado por gestores, profissionais de saúde, bem como 

pelos usuários dos serviços de saúde e a comunidade em geral (MALISKA; 

PADILHA; ANDRADE, 2014). 

Embora os serviços especializados em DST/HIV/AIDS, no Brasil, sejam 

norteados por diretrizes nacionais, na prática estes serviços possuem arranjos 

organizacionais dos mais diversos, buscando atender as diferentes necessidades de 

cada realidade. Neste sentido, uma avaliação mais precisa dos desdobramentos 
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desta política na esfera municipal torna-se necessário, por meio de monitoramento 

epidemiológico e acompanhamento das ações de prevenção, assistência e 

promoção da saúde voltadas às DST/AIDS, a fim de contribuir tanto para o controle 

desta epidemia, quanto para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde em 

todos seus princípios (MALISKA; PADILHA; ANDRADE, 2014).  

A Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990) vem dar especial relevância aos 

estudos epidemiológicos descritivos, ao tratar da alocação de recursos do SUS, 

propondo, juntamente com outros critérios, a análise do perfil epidemiológico da 

população a ser atendida, sugerindo que o conhecimento dos indicadores locais e 

dos potenciais determinantes do processo saúde-doença nos diferentes contextos 

deve orientar o planejamento e a avaliação das ações de saúde, assegurando o uso 

racional dos recursos e, sobretudo, favorecendo o alcance de melhores condições 

de vida. Como se aplica nas ações de controle da AIDS (BRASIL, 1990).   

Nesse sentido, o Brasil, vem apresentando uma das políticas de 

enfrentamento à AIDS mais modernas do mundo, destacando-se a forte organização 

social para a formulação desta, o acesso às drogas terapêuticas, a mobilização da 

comunidade internacional e o movimento de reforma sanitária (SOUSA, 2012). 

Especificamente em relação ao HIV/AIDS, o período compreendido entre os 

anos 80 e início dos anos 90 foi caracterizado tanto por confrontos quanto por 

acordos de cooperação entre organismos governamentais, pesquisadores, ONGs e 

ativistas (Bastos et al, 2001 apud GIOVANELLA, 2008). 

O ativismo relacionado à AIDS no Brasil se beneficiou de um contexto 

importante de reforma política, fortemente influenciada pela adoção de uma nova 

Constituição, pela restauração da democracia, pela anistia política e pelo retorno de 

diversos líderes políticos exilados (Bastos et al, 2001 apud GIOVANELLA, 2008). 

Em 1983 foi estruturado o Programa Estadual de DST/AIDS de São Paulo, 

considerado o primeiro programa de controle da AIDS no Brasil. A organização 

deste Programa foi uma resposta às inquietações de representantes da comunidade 

homossexual, onde a estrutura do mesmo articulou quatro objetivos básicos: 

serviços de referência assistencial e laboratorial, vigilância epidemiológica; 
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esclarecimento à população através da informação e participação social 

(GRANGEIRO et al., 2012).  

 Entre as diretrizes, se destacaram o combate à discriminação, a garantia do 

acesso universal ao tratamento e a promoção da equidade para os grupos sociais 

mais afetados no acesso aos recursos disponíveis (GRANGEIRO et al., 2012).  

A articulação desses eixos direcionou para a busca da integralidade das 

ações como característica do programa brasileiro de HIV/AIDS, proclamando-se 

atualmente, “a indissociabilidade entre prevenção e tratamento”, contrapondo-se às 

diretrizes políticas que apontavam a prevenção como resposta pública fundamental 

à epidemia (VIDAL, 2009, p. 166). 

Ao longo das décadas de 80 e 90, surgiram diversas Organizações Não 

Governamentais (ONGs) destinadas à divulgação de informações sobre a 

prevenção, auxílio aos portadores de HIV/AIDS e crítica às alternativas 

governamentais, tanto no que concerne à assistência aos pacientes como na 

construção de estratégias de prevenção e educação para a saúde (SOUSA, 2012). 

A primeira organização instituída foi o Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS 

(GAPA), em 1985. Dela faziam parte os profissionais de saúde envolvidos e 

militantes do movimento homossexual. Em seguida outras organizações surgiram, 

como os mais diversos recortes sociais e propostas: Grupo Atobá, ARCA, Programa 

Prostituição e Direitos Civis, e o grupo Pela VIDA (SOUSA, 2012). 

No mesmo período foi criado o Programa Nacional de DST e AIDS através da 

Portaria nº 236/85 do Ministério da Saúde, o qual possibilitou uma articulação entre 

profissionais e instituições, estabelecendo o enfrentamento da epidemia da AIDS de 

modo abrangente e inclusivo, com equilíbrio entre atividades de prevenção, 

assistência, promoção dos direitos humanos e com a participação ativa das pessoas 

vivendo com a doença nos processos de decisão (BRASIL, 1985; SOUSA, 2012). 

Segundo o Ministério da Saúde, podem-se citar como principais marcos nas 

políticas públicas brasileiras, a notificação obrigatória de casos de AIDS em 1986, 

através da Portaria nº 542/1986, e  o início da utilização do AZT, medicamento para 
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pacientes com câncer, e, o primeiro que reduz a multiplicação do HIV/AIDS em 1987 

(BRASIL, 1986; BRASIL, 2013). 

No ano de 1988, o MS adotou várias estratégias como o fornecimento de 

medicamentos para tratamento das infecções oportunistas, proclamando o dia 1º de 

dezembro como o Dia Mundial de Luta contra a AIDS; a distribuição gratuita de AZT 

(1991); procedimentos para o tratamento da AIDS na tabela do SUS (1992); Início 

da notificação da AIDS no Sistema Nacional de Notificação de Doenças (SINAN) 

(BRASIL, 2013a). 

A partir do ano de 1996, o Programa Nacional de DST e AIDS lançou o 

primeiro consenso em terapia antirretroviral (regulamentação da prescrição de 

medicações para combater o HIV) e fixou a Lei nº 9.313 que definiu o direito ao 

recebimento de medicação (TARV) gratuita para tratamento da AIDS com a 

disponibilização do AZT venoso na rede pública (BRASIL, 1996). 

A Implantação da Rede Nacional de Laboratórios para o monitoramento de 

pacientes com HIV em terapia com antirretroviral, com a realização de exames de 

carga viral e contagem de células CD4 (células que fazem parte do sistema de 

defesa do organismo ou sistema imunológico) foi implantado a partir de 1997 

(BRASIL, 2013a). 

Ainda neste mesmo ano, estabeleceram-se os parâmetros para a criação do 

Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM), reconhecido como 

iniciativa inovadora somente em 2011, objetivando o gerenciamento logístico dos 

medicamentos antirretrovirais e o Sistema de Controle de Exames Laboratoriais 

(SISCEL), para monitorar os procedimentos laboratoriais de contagem de linfócitos 

TCD4/CD8 e quantificação da carga viral do HIV, para avaliação de indicação de 

tratamento e monitoramento de pacientes em terapia antirretroviral (VILLARINHO et 

al., 2013).  

A aplicação da abordagem sindrômica das DST foi iniciada na rede pública de 

saúde a partir de 1998, com distribuição gratuita de onze medicamentos para seu 

tratamento oportuno e conseqüente diminuição da incidência do HIV/AIDS (BRASIL, 

2013a). 
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Em 2001, começou a ser implantado no Brasil, a produção de sete ARV, 

através da Rede Nacional de Laboratórios para Genotipagem, agregando mais dois 

novos medicamentos para AIDS - atazanavir e raltegravir -  por meio de Parcerias 

Público-Privadas e versão genérica do tenofovir, indicado para AIDS e hepatites, em 

2011 (BRASIL, 2013a).  

 A partir de 2003, o Programa brasileiro passou a ser considerado por 

diversas agências de cooperação internacional como referência mundial, reduzindo 

em 2006, mais de 50% o número de casos de transmissão vertical (BRASIL, 2013a). 

O Programa Nacional de DST/AIDS foi integrado em 2009 ao Departamento 

da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, juntamente com o 

Programa Nacional para a Prevenção e Controle das Hepatites Virais (BRASIL, 

2013a).  

A política brasileira de HIV/AIDS representou uma nova forma de pensar e 

construir políticas públicas no Brasil, isso porque resultou de esforços pioneiros de 

um amplo espectro de diferentes grupos e movimentos sociais. A sociedade civil 

representou um importante elemento no enfrentamento dessa epidemia, e talvez 

esse tenha sido o elemento diferenciador que vem conferindo credibilidade e eficácia 

a esta política (VILLARINHO et al., 2013).  

Vale destacar que esse sucesso também contou com suporte financeiro: O 

Brasil é reconhecido como protagonista de uma série de acordos, projetos e outras 

atividades de cooperação em HIV/AIDS com praticamente todos os países sul-

americanos (VILLARINHO et al., 2013). 

Neste contexto é oportuno ressaltar que as políticas públicas, a partir dos 

financiamentos disponibilizados aos serviços de HIV/AIDS, proporcionaram uma 

melhoria na assistência às pessoas com a doença. Tais políticas e estudos 

culminaram na consolidação de diversas leis, programas e coordenações de saúde, 

assim como tiveram um preponderante papel na organização e na melhoria dos 

serviços de assistência especializada às pessoas com HIV/AIDS (VILLARINHO; 

PADILHA, 2014). 
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Na conjuntura atual, a novidade é a Portaria Ministerial nº 1.271, de 06 de 

junho de 2014, que define a Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória 

em âmbito nacional. Nela, estão listadas além da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS), a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), assim 

como a infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera e criança exposta ao 

risco de transmissão vertical do HIV (BRASIL, 2014). 

A incorporação da notificação dos casos de HIV se justificou em decorrência 

da notificação sozinha dos casos de AIDS não ser suficiente para dimensionar a 

magnitude da epidemia de HIV/AIDS e por permitir identificar e intervir mais 

precocemente no curso da infecção, uma vez que novas tecnologias surgiram para 

diagnosticar e tratar o HIV/AIDS, modificando substancialmente a história natural da 

doença (BRASIL, 2014a). 

Segundo o Ministério da Saúde, a vigilância epidemiológica com a notificação 

compulsória de casos de infecção pelo HIV visa uma melhor caracterização e 

monitoramento de tendências, perfil epidemiológico, riscos e vulnerabilidades na 

população infectada, com vistas a aprimorar a política pública de enfrentamento da 

epidemia, o que representa um importante avanço para o programa nacional de 

controle da doença (BRASIL, 2014a). 

Conforme as recomendações técnicas da Instrução Normativa de 13 de 

Junho de 2014, da Secretaria de Vigilância em Saúde, a vigilância do HIV/AIDS se 

dará de forma longitudinal, especificamente em três momentos: na notificação do 

caso de HIV; na evolução para infecção avançada (caso de AIDS); e quando do 

óbito. De acordo com o Ministério da Saúde, espera-se, nos próximos anos, a 

intensificação da notificação de casos de infecção pelo HIV, a fim de melhor 

subsidiar ações que visem intervenções eficazes para prevenir a transmissão do HIV 

e reduzir a morbimortalidade pelo agravo (BRASIL, 2014c).  

Em dezembro de 2013, o Brasil deu outro passo inovador e de vanguarda 

para a resposta à epidemia de HIV/AIDS: tornou-se o primeiro país em 

desenvolvimento e o terceiro do mundo a recomendar o início imediato da TARV 

para todas as PVHA, independentemente da contagem de CD4, considerando a 

motivação do paciente (BRASIL, 2013b).  
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A implementação do tratamento como prevenção (TasP) tem sido 

reconhecida como uma das mais importantes medidas de saúde pública para o 

controle da transmissão do HIV (COHEN et al., 2011; MONTANER, 2013). 

Nesse contexto, o monitoramento clínico das PVHA, incluindo a cascata de 

cuidado contínuo, torna-se essencial para se conhecerem os esforços necessários a 

maximizar os efeitos das intervenções e nortear as ações para conter o avanço da 

epidemia de HIV/AIDS, sendo de suma importância para a adequada implantação 

das ações relacionadas ao tratamento e ao cuidado das PVHA (NOSYK et al., 

2014). 

Recentemente, a UNAIDS lançou documento traçando metas para o controle 

da AIDS no mundo até 2030, destacando que há um forte consenso global de que 

as ferramentas já existentes podem possibilitar encerrar a epidemia da doença. Esta 

confiança tem como base a combinação de grande descobertas científicas e lições 

acumuladas apreendidas ao longo dos anos em resposta a expansão da AIDS em 

todo o mundo (UNAIDS, 2014c).  

Como exemplo das grandes descobertas e lições acumuladas estão o 

tratamento do HIV que pode estender consideravelmente o tempo de vida das 

pessoas infectadas e efetivamente prevenir a transmissão do HIV, e as muitas 

oportunidades comprovadas para a prevenção do HIV que vão para além de 

medicamentos, incluindo programas de preservativos, a mudança de 

comportamento, a circuncisão masculina voluntária principalmente nos países de 

alta prevalência como os do continente africano e programas com populações-chave 

(UNAIDS, 2014c). 

Infecções por HIV podem não desaparecer em um futuro previsível, mas a 

epidemia de AIDS pode ser encerrada como uma ameaça à saúde global. Para 

alcançar este objetivo até 2030, o número de novos casos de infecções por HIV e 

mortes relacionadas com a AIDS terá de diminuir em 90% em relação a 2010 

(UNAIDS, 2014c). 

Há grandes benefícios com o cumprimento desta meta em países 

subdesenvolvidos, dentre os quais os milhões de infecções pelo HIV e mortes 
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relacionadas com a AIDS que serão evitadas, e o retorno sobre o investimento 

econômico que está previsto para ser de 15 vezes (UNAIDS, 2014c). 

Para acelerar o progresso e acabar com a epidemia, metas foram 

estabelecidas pela UNAIDS chamadas de “Fast-Track”. Estas metas visam alcançar 

que 90% das pessoas que vivem com HIV conheçam o seu estado sorológico, 90% 

das pessoas que conheçam o seu estado recebam tratamento e 90% das pessoas 

em tratamento de HIV tenham carga viral suprimida até 2020. Já para o ano de 2030 

as metas são de 95-95-95. Estas se aplicam à crianças e adultos, homens e 

mulheres, ricos e pobres, em todas populações (UNAIDS, 2014c).  

As metas são ambiciosas, as experiências anteriores em resposta à AIDS, 

através dos objetivos pactuados e com metas programadas para um determinado 

intervalo de tempo, se mostraram importante para o impulsionando do progresso, 

promoção da responsabilização e união de diversas partes interessadas, 

empurrando para objetivos comuns.  

Convém ressaltar que, segundo a UNAIDS (2014c), os programas de atenção 

ao HIV são drasticamente reforçados quando eles são combinados com abordagens 

sociais e estruturais. A pedra fundamental da resposta à AIDS é um compromisso 

absoluto com a proteção dos direitos humanos, pois nada que não seja zero 

discriminação é aceitável. 

Neste contexto, também Zeglin e Stein (2015) sugerem que, para os países 

reduzirem as taxas de incidência do HIV / AIDS, as políticas públicas devem 

considerar os determinantes sociais da saúde, que de acordo com a OMS inclui 

principalmente:  acesso aos serviços de saúde, assistência à infância, educação, 

emprego, igualdade de gênero, moradia e renda. 

Estamos na quarta década de luta contra a epidemia, e a mesma ainda não 

acabou! Muitos são os desafios com relação aos compromissos políticos e políticas 

que tratam das questões de pobreza, baixos níveis de educação, da marginalização 

de grupos populacionais, do estigma e da discriminação (IDELE et al., 2014). 

 Acredita-se que as respostas sociais, assim como as políticas públicas em 

torno da AIDS, foram de suma importância à mudança do perfil da epidemia e à 
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qualidade da assistência às pessoas com HIV/AIDS, no entanto, há um longo 

caminho a ser percorrido (VILLARINHO; PADILHA, 2014). 

 

2.2 EPIDEMIOLOGIA DA AIDS 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença emergente, 

complexa, dinâmica e ainda incurável, que se apresenta com múltiplas 

características desde o seu surgimento, representando um sério problema de saúde 

pública em função da sua gravidade e larga distribuição mundial (BRASIL, 2013a; 

UNAIDS, 2013).  

Segundo Cunha e Galvão (2010), a AIDS é uma doença caracterizada por 

mudanças ao longo do tempo, sobretudo no referente às categorias de exposição e 

evolução de uma série de respostas políticas e sociais para prevenção, controle e 

tratamento da doença.  

O surgimento da AIDS, como epidemia, ocorreu mundialmente no final da 

década de 70, sendo os primeiros casos detectados nos Estados Unidos, Haiti e 

África Central. No Brasil, foi identificada em São Paulo, em 1980, e diagnosticada 

somente em 1982 (SOUSA et al, 2012). 

 No início da pandemia, os casos eram restritos a um determinado grupo, 

sendo por isso adotado temporariamente o termo Doença dos 5H - Homossexuais, 

Hemofílicos, Haitianos, Heroinômanos (usuários de heroína injetável), Hookers 

(profissionais do sexo), ou seja, foram conhecidos os possíveis fatores de 

transmissão (SOUSA et al., 2012).  

Desse modo, neste período, os homossexuais, as prostitutas e os usuários de 

drogas injetáveis, foram considerados os principais grupos de risco, disseminadores 

da AIDS, sendo portanto, intitulada como doença de homossexuais e drogados, 

(VIEIRA; ALVES; SOUSA, 2012). 

Na época dos primeiros casos da doença, suas causas não eram bem 

conhecidas, por isso era considerada uma síndrome. O que se sabia era que o 

contato sexual tinha uma forte relação com a patologia, no entanto, logo se 
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percebeu outros fatores de risco relacionados, tais como: via sangüínea, através do 

compartilhamento de seringas e agulhas por usuários de drogas injetáveis, em 

transfusões de sangue e hemoderivados e, ainda, pela transmissão vertical, o parto 

ou durante o aleitamento materno. Somente na primeira metade da década de 80, o 

vírus da imunodeficiência humana (HIV) foi isolado e relacionado à AIDS (SOUSA et 

al., 2012).  

Nesse período muitas eram reações de estigmatização frente à doença, a 

qual foi considerada como a primeira epidemia após a conquista dos direitos 

humanos (VIDAL et al., 2009).  

Com o passar dos anos, a doença tem mostrado múltiplas facetas desde seu 

surgimento, com definições que evoluíram de grupo de risco para comportamento de 

risco e até o conceito de vulnerabilidade. Segundo Miranda-Ribeiro et al. (2010), as 

limitações no conceito de risco fortaleceram a noção de vulnerabilidade, que vem 

ganhando cada vez mais espaço nos estudos desenvolvidos sobre o HIV/AIDS e, 

portanto, precisam ser abordados nas ações desenvolvidas para combater os 

avanços da epidemia. 

Em relação ao cenário mundial da AIDS, no final de 2013 havia em torno de 

35 milhões de pessoas que viviam com HIV no mundo. Este número tende a 

aumentar à medida que mais pessoas estão vivendo mais por causa da terapia 

antirretroviral, ao lado do número de novas Infecções pelo HIV que, embora em 

declínio, ainda é muito alto. Estima-se que 0,8% dos adultos com idades entre 15-49 

anos em todo o mundo estão vivendo com HIV, embora o peso da epidemia varie 

consideravelmente entre regiões e países (UNAIDS, 2014a).  

A África Subsaariana é a região mais severamente afetada, com quase 01 em 

cada 20 adultos (4,9%) vivendo com HIV e contabilizando 69% das pessoas vivendo 

com HIV em todo o mundo. Após a África Subsaariana, as regiões mais fortemente 

afetadas pelo HIV são o Caribe, o Leste Europeu e a Ásia Central, onde 1% dos 

adultos viviam com HIV em 2011 (UNAIDS, 2013).  

Globalmente, 15 países são responsáveis por quase 75% de todas as 

pessoas que vivem com HIV. Segundo a UNAIDS (2014a), as pessoas que viviam 

com o HIV no ano de 2013 estavam concentrados principalmente na África do Sul 
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(18%), Nigéria (9%), Índia (6%), Quênia (5%), Moçambique (4%), Uganda (4%), 

Zimbábue (4%), Tanzânia (4%), Estados Unidos (4%), Zâmbia (3%), Malawi (3%), 

China (2%), Etiópia (2%), Rússia (2%) e Brasil (2%), já o restante dos países 

concentraram 27% dos casos de HIV.  

Na América Latina, estima-se que 1,6 milhões de pessoas viviam com HIV, no 

final de 2013. A maior parte dos casos, quase 75%, estão distribuídos em quatro 

países: Brasil (47%), Colômbia (11%), México (7%) e Venezuela (9%) (UNAIDS, 

2014a). 

No Brasil, segundo estimativas realizadas pelo Ministério da Saúde, 

aproximadamente 734 mil pessoas viviam com HIV/AIDS no país no ano de 2014, 

correspondendo a uma prevalência de 0,4% da população (BRASIL, 2014b).  

Dados do último boletim epidemiológico de 2014 mostraram que, 

considerando o acumulado no período de 1980 a junho de 2014, os casos de 

HIV/AIDS notificados somaram um total de 757.042, dos quais 491.747 (65,0%) 

eram em pessoas do sexo masculino e 265.251 (35,0%) do sexo feminino. Do total, 

54,4% ocorreram na Região Sudeste; 20,0% na Região Sul; 14,3% na Região 

Nordeste; 5,8% na Região Centro-Oeste; e 5,4% na Região Norte (BRASIL, 2014b). 

No período de 2003 a 2012, o Brasil apresentou um aumento de cerca de 2% 

na taxa de detecção de casos de AIDS, no entanto, observaram-se diferenças 

significativas nas tendências das taxas nas macrorregiões do país. Observou-se 

uma diminuição de 18,6% na taxa de detecção na Região Sudeste e 0,3% na Sul, 

enquanto nas demais regiões observou-se um aumento, sendo de 92,7% na Região 

Norte, 62,6% na Nordeste e 6,0% na Centro-Oeste. No mesmo período, dentre as 

27 Unidades Federadas, observou-se aumento na taxa de detecção em alguns 

estados, com destaque para Amapá (+146,3%), Amazonas (+137,4%), Piauí 

(+133,9%), Tocantins (+107,5%), Maranhão (+106,2%) e Rio Grande do Norte 

(+103,2%) (BRASIL, 2013c).  

O Estado do Rio Grande do Norte notificou 4.666 casos de AIDS no período 

de 1980 a 2013 e 1.269 óbitos que tinha por causa básica AIDS, no período de 1980 

a 2012 (BRASIL, 2013c). 
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Quanto à distribuição etária dos casos, há 3,2 milhões de crianças menores 

de 15 anos e 4 milhões de jovens entre 15 e 24 anos vivendo com HIV no mundo 

(UNAIDS, 2014a). 

No Brasil, tem-se observado, nos últimos anos, uma tendência de aumento 

nas taxas de detecção de AIDS entre os jovens de 15 a 24 anos, o que vem 

caracterizando uma epidemia concentrada e apontando a adolescência e a 

juventude como grupos com características que podem potencializar suas 

vulnerabilidades, sendo prioritários aos empreendimentos e estratégias de proteção 

e prevenção do HIV, face à alta susceptibilidade às doenças sexualmente 

transmissíveis (PEREIRA et al., 2014; TAQUETTE et al., 2011).  

Os casos de AIDS em pessoas com 50 anos ou mais também vem também 

aumentando, o que têm chamado a atenção das equipes de saúde devido ao 

impacto que a doença exerce nesses indivíduos, revestindo-se de grande 

importância epidemiológica, não pelos números absolutos, mas pela elevação das 

taxas de incidência, prevalência e letalidade nesta faixa etária (NOGUEIRA, et al., 

2014).   

Vieira, Alves e Sousa (2012), constataram que o principal meio de 

transmissão do HIV entre os indivíduos acima de 49 anos era através de relações 

sexuais entre heterossexuais.  

O aumento no uso de medicamentos para reposição hormonal e que inibem a 

impotência sexual tem contribuindo para que os idosos passem a ter uma vida 

sexual mais ativa. Porém, por não se sentirem vulneráveis, acabam por não 

adotarem medidas preventivas para as doenças sexualmente transmissíveis 

(NOGUEIRA, et al., 2014; SILVA; VASCONCELOS; RIBEIRO, 2013; VIEIRA; 

ALVES; SOUSA, 2014).  

No que se refere à distribuição por gênero, no Brasil, a epidemia pelo HIV tem 

apresentado uma diminuição sistemática na razão de gêneros, evidenciando-se um 

processo de feminização (BRASIL, 2013c).  

O crescimento da epidemia entre as mulheres pode acarretar aumento do 

numero de casos em crianças, o que tem sido uma grande preocupação mundial. O 

exposto tem contribuído para que a luta contra a AIDS passe a um novo patamar e 
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receba uma atenção especial, uma vez que vem sendo observado em todas as 

regiões brasileiras um aumento expressivo dos casos de AIDS em mulheres na 

idade reprodutiva (SILVA et al., 2010). 

Segundo Taquette et al. (2011), um dado que chama a atenção em 

adolescentes é a inversão da razão homem/mulher entre aqueles da faixa dos 13 

aos 19 anos. No Brasil, para cada seis rapazes há 10 moças acometidas. Desde 

1996, todos os anos, o número de casos em mulheres desta faixa etária tem sido 

maior do que o dos homens.  

As mulheres adolescentes têm um risco biológico maior, pois seu epitélio 

uterino é mais exposto e as doenças sexualmente transmissíveis (DST) são 

predominantemente assintomáticas. Assim, a maior vulnerabilidade de mulheres e 

meninas à infecção pelo HIV decorre de aspectos biológicos. No entanto, fatores 

sociais, econômicos, legais e culturais também contribuem para esta 

vulnerabilidade, com destaque para os papeis de gênero, relações de poder 

desequilibradas e a aceitação pela sociedade da violência contra a mulher 

(DUARTE; PARADA; SOUZA, 2014; TAQUETTE et al., 2011). 

Duarte, Parada e Souza (2014) estudando o perfil sociodemográfico, 

comportamental e clínico da dimensão individual da vulnerabilidade do HIV entre 

mulheres, demonstraram que o baixo nível de escolaridade, multiplicidade de 

parceiros sexuais, história de DST e uso irregular de preservativo foram aspectos 

observados, como também em menor frequência, o uso regular de drogas ilícitas e o 

consumo de álcool. 

Quanto à categoria de exposição, no Brasil a principal tem sido a via sexual 

(70,6%), seguida da sanguínea (29,4%). Houve um crescimento expressivo dos 

casos de AIDS em heterossexuais, uma tendência à diminuição entre os 

homossexuais e uma estabilização entre os bissexuais (SILVA et al., 2010).  

Com a intenção de ampliar o foco de atenção para a sociedade em geral, e 

não para grupos isolados, as abordagens epidemiológicas deixaram de usar a 

expressão “grupo de risco” e passaram a utilizar “comportamento de risco” e, 

posteriormente “vulnerabilidade” (SILVA et al., 2010). 
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 A diminuição dos casos de AIDS observada na população masculina 

homossexual e o aumento na heterossexual vieram contribuir para diminuição da 

estigmatização dos homossexuais em relação a AIDS. Por outro lado, essa 

mudança de categoria sexual acarretou um aumento do numero de casos em 

mulheres heterossexuais casadas ou em união estável (SILVA et al., 2010). 

A epidemia do HIV no país está concentrada em populações em situação de 

maior risco e vulnerabilidade, pois estas apresentam tendência de aumento com as 

maiores prevalências de infecção quando comparadas à população geral. Dentre as 

populações de maior vulnerabilidade, segundo o Ministério da Saúde, a prevalência 

estimada de HIV é de 10,5% entre homens que fazem sexo com homens (HSH), 

5,9% entre usuários de drogas (UD) e 4,9% entre mulheres profissionais do sexo 

(PS) (BRASIL, 2013c). 

Convém salientar que os indicadores socioeconômicos correlacionam-se 

diretamente com o aumento da incidência de AIDS, ao passo que a escolaridade 

também se encontra inserida neste contexto. O grau de escolaridade apresenta-se 

como um bom indicador socioeconômico do impacto sobre a saúde dos indivíduos 

com AIDS, pois desde o início da década de 1990, os casos de AIDS passaram a 

ser mais frequentes entre indivíduos com menor escolaridade (MIRANDA-RIBEIRO 

et al, 2010).  

Bastiani e Padilha (2012), estudando a escolaridade predominante entre as 

pessoas com 13 anos e mais, doentes de AIDS, residentes em Florianópolis entre 

1986 e 2006, encontraram o ensino fundamental como o grau de escolaridade 

predominante. Esse resultado ratifica-se em estudos que relacionam baixa 

escolaridade e baixo nível socioeconômico e, consequentemente, menos chances 

de acessibilidade à educação e às orientações de proteção à saúde. 

Outra importante característica de mudança no perfil epidemiológico da AIDS 

tanto no mundo como no Brasil é quanto a sua distribuição geográfica, uma vez que 

a epidemia tem se disseminado dos grandes centros para municípios de médios e 

pequenos portes, evidenciando-se um processo de interiorização da doença 

(SOUZA, et al. 2013; UNAIDS, 2013). 
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Teixeira et al. (2014), enfatizaram a expansão e aceleração no número de 

casos de AIDS no país em municípios menores, destacando que a difusão 

geográfica da doença vai dos grandes centros, que funcionam como pólo 

econômico, tecnológico e educacional, demandando intensa circulação de pessoas, 

em direção aos municípios de pequeno porte, com população inferior a 30 mil 

habitantes, o que indica a dinâmica de interiorização da doença. 

No Brasil, algumas questões têm sido evidenciadas em relação à tendência 

da epidemia de AIDS, tais como a ocorrência de epidemias microrregionais, com 

diferentes taxas de crescimento, e a progressiva “pauperização”, caracterizada pela 

expansão da doença para áreas mais distantes dos centros urbanos, de menor porte 

e mais pobres (SILVA et al., 2009; STEPHAN; HENN; DONALISIO, 2010). 

Portanto, ao longo da trajetória da AIDS, não só um maior número de 

municípios é atingido, como esse processo abrange, de forma crescente, municípios 

de menor porte, que podem dispor de menos recursos sociais e no âmbito da saúde 

para enfrentamento do agravo. Esse fato revela novos desafios direcionados à 

necessidade de elaboração de políticas públicas e à ação da sociedade civil para 

novas estratégias de prevenção e controle da infecção pelo HIV (PRADO; 

CASTILHO, 2009; SOUZA, et al. 2013). 

Quanto às co-infecções ou doenças oportunistas, estudos indicam a 

monilíase oral, herpes, furunculose / dermatites, tuberculose, toxoplasmose e 

pneumonia como as mais prevalentes. Também histoplasmose, isosporidiose, 

criptosporidiose e criptococose podem acontecer, contudo, em menor escala  

(BRITO et al., 2014; RODRIGUES-JÚNIOR; CASTILHO, 2010; XAVIER et al., 2013). 

A incidência das doenças oportunistas tem apresentado importante redução 

no período pós-tratamento com antirretrovirais, o que ocasionou uma profunda 

transformação na epidemia de AIDS, contribuindo para o aumento considerável na 

sobrevida e qualidade de vida (TEIXEIRA et al, 2014). 

Soares et al. (2014), estudando a prevalência das principais co-infecções e 

infecções oportunistas em 3.019 pacientes diagnosticados com AIDS, no período de 

2007 a 2012, no Centro de Referência na Paraíba, encontraram os seguintes 

percentuais: candidose oral (15,3%), tuberculose pulmonar (8,2%), toxoplasmose 
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cerebral (5,2%), herpes zoster em indivíduo menor ou igual a 60 anos (5,1%), 

disfunção do Sistema Nervoso Central (4,4%), tuberculose disseminada/extra-

pulmonar/não cavitária (2,9%), candidose de esôfago (2,7%), linfadenopatia (2,3%) e 

sarcoma de Kaposi (0,7%). 

Um estudo ecológico de base territorial sobre AIDS e doenças oportunistas 

transmissíveis na faixa de fronteira brasileira foi realizado envolvendo um período de 

14 anos e um total de 7.974 casos de AIDS. As principais doenças oportunistas 

encontradas foram: monilíase (4.259), tuberculose (1.158), herpes (1.101), 

pneumonia por Pneumocytis carinii (916) e toxoplasmose (659) (RODRIGUES-

JÚNIOR;  CASTILHO, 2010). 

Dentre as infecções oportunistas, merece destaque a tuberculose (TB). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a infecção pelo HIV é um dos mais 

importantes fatores de risco para o adoecimento por TB, situação que leva uma 

enfermidade a potencializar a progressão da outra, acarretando mudanças 

epidemiológicas das duas doenças. Além disso, um quarto das mortes entre 

pessoas que vivem com HIV é atribuída à TB (OMS, 2011).  

Assim, o aumento da prevalência global da infecção pelo HIV teve sérias 

implicações para o programa de controle da TB, principalmente nos países em 

desenvolvimento com altas cargas das duas doenças. A epidemia pelo HIV não só 

tem contribuído para um crescente número de casos de TB como também tem sido 

um dos principais responsáveis pelo aumento da mortalidade dos pacientes 

coinfectados (OLIVEIRA; GONÇALVES, 2012). 

Devido a importante interação destas doenças, o Programa Nacional de 

Controle da Tuberculose recomenda que o teste para HIV seja realizado logo que a 

TB seja diagnosticada e oportunamente registrado no sistema de informação da 

tuberculose, o qual deve ser atualizado mensalmente (BRASIL, 2013d). Entretanto, 

dados do Ministério da Saúde tem demonstrado que essa recomendação não vem 

sendo atendida de forma satisfatória.  

Pereira et al. (2103), estudando 1.300 casos de AIDS e agravos associados 

no momento do diagnóstico no Rio de Janeiro, encontraram uma prevalência de 

tuberculose de 27,2% com uma letalidade de 54,4%.  
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Um estudo ecológico com o objetivo de descrever a co-morbidade 

AIDS/tuberculose no Estado de São Paulo foi realizado e encontrado uma incidência 

de 20,70%. A análise geográfica do padrão de distribuição dos coeficientes de 

incidência da co-morbidade AIDS/ tuberculose nas microrregiões mostrou relação 

com o padrão de distribuição espacial dos valores do IDH, mas principalmente com 

os componentes referentes à renda e a educação, mostrando uma maior relação 

com a baixa escolaridade (PIMENTA; RODRIGUES-JÚNIOR; RUFFINO-NETTO, 

2012). 

PIRES NETO et al. (2012), pesquisando as características clínicas e 

epidemiológicas de pacientes com a co-infecção AIDS/tuberculose no Ceará, 

constataram uma letalidade de 11,4% e destacaram a existência de uma taxa de 

abandono de tratamento de 22,9%.  

BARBOSA e COSTA (2014), analisaram os aspectos epidemiológicos da co-

infecção tuberculose/HIV registrados no Sistema de Informações de Agravos de 

Notificações, ocorridos no Nordeste do Brasil, no período de 2002 a 2011, e 

encontraram 12.405 casos, dos quais 596 evoluíram para óbito (4,8% de letalidade). 

A taxa de incidência da coinfecção foi ascendente no período e a taxa de abandono 

ao tratamento foi de 14%. Em 53% dos municípios nordestinos houve registro da 

coinfecção, e os Estados de Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte 

registraram os maiores percentuais. 

Outra co-infecção que merece destaque é a toxoplasmose, uma zoonose de 

distribuição mundial, que representa um importante problema de saúde pública, 

principalmente por ser uma das mais prevalentes doenças oportunistas em 

pacientes infectados pelo HIV, visto que estes possuem uma maior probabilidade de 

reativarem a infecção latente pelo parasita Toxoplasma gondii, constituindo 

importante causa de morbidade e mortalidade, e de sequelas físicas e / ou 

psicológicas nos pacientes (XAVIER et al., 2013; WALLE et al., 2013). 

Em um estudo conduzido por Pereira et al. (2013) no Rio de Janeiro, a 

toxoplasmose cerebral estava presente como agravo associado à AIDS, no 

momento do diagnóstico, com uma prevalência de 9,2% dentre 1.300 casos 

analisados, e apresentou letalidade de 58,0%.  
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Xavier et al. (2013), avaliando a soroepidemiologia da toxoplasmose em 

pacientes HIV/AIDS no sul do Brasil, encontraram uma soroprevalência de 80% e 

concluíram que o risco de toxoplasmose clínica grave é alto na população estudada, 

tanto por reativação da infecção nos soropositivos que não fazem uso regular do 

tratamento antirretroviral, quanto por primoinfecção dos soronegativos, agravado 

pela desinformação sobre as formas de infecção constatada na pesquisa. 

Walle et al. (2013), estudando a soroprevalência e os fatores de risco para 

toxoplasmose em indivíduos infectados pelo HIV na Etiópia encontraram uma 

positividade de 87,4%.  

Kodym et al. (2103), estudando a incidência da infecção latente do 

Toxoplasma gondii em uma coorte de pacientes infectados pelo HIV na República 

Checa, constataram que foi comum a reativação da toxoplasmose (toxoplasmose 

cerebral) em pacientes que não sabiam da infecção pelo HIV e naqueles que tinham 

recusado a terapia antirretroviral. 

Em um estudo transversal desenvolvido no país de Camarões, foi pesquisado 

a ocorrência de encefalite toxoplasmática em pacientes internados com HIV/AIDS, 

no período de 2004 a 2009. A pesquisa constatou que a encefalite toxoplasmática 

estava presente em 14,4% dos pacientes com HIV/AIDS e apresentou uma 

letalidade de 29,9% (LUMA et al., 2013). 

Domingos et al. (2013) encontraram uma soroprevalência de 46,0% de 

anticorpos anti-Toxoplasma gondii em pacientes infectados com o HIV / AIDS em 

Moçambique. Os autores destacaram que os aspectos culturais e comportamentais 

contribuem para o aumento do risco e que, mesmo na era após a introdução dos 

antirretrovirais, a toxoplasmose ainda representa importante problema de saúde 

pública, especialmente para as populações vulneráveis dos países em 

desenvolvimento. 

Convém destacar também que, dentre as doenças oportunistas estão os 

cânceres definidores de AIDS que são: sarcoma de Kaposi, linfoma primário do 

sistema nervoso central, linfoma não-Hodgkin e câncer cervical. Embora a incidência 

destes esteja em declínio desde a introdução da terapia antirretroviral, continua a ser 

maior nas pessoas infectadas com HIV e em tratamento do que na população em 
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geral (RUBINSTEIN; ABOULAFIA; ZLOZA, 2014; SARACENI, 2013; SERRAINO; DE 

PAOLI; ZUCCHETTO, 2010). 

Segundo Serraino, De Paoli, e Zucchetto (2010), as pessoas infectadas com 

HIV / AIDS apresentam um risco aumentado de desenvolver algum tipo de câncer 

durante o curso da doença, que pode ser estimado com um percentual em torno de 

30 a 40%. O risco é mais elevado para certos tipos de cânceres, denominados 

definidores de AIDS. 

A relação entre o HIV / AIDS e certos tipos de câncer não é totalmente 

compreendida, mas a ligação é provavelmente relacionada com o estado 

imunossupressor e da alta prevalência de fatores de risco para o desenvolvimento 

do câncer, incluindo, entre outros, o uso de tabaco e co-infecção viral ontogênico 

(SALDARRIAGA-CANTILLO et al., 2012). 

O sarcoma de Kaposi é reconhecido como um dos cânceres mais comuns em 

pessoas com a infecção pelo HIV. A incidência é bem superior ao da população 

geral, como também maior do que a encontrada em pacientes com outras causas de 

imunossupressão. O comportamento do sarcoma de Kaposi tem sido grandemente 

influenciado pela epidemia de HIV na tendência da população e pelas medidas que 

têm sido tomadas para a seu controle (SALDARRIAGA-CANTILLO et al., 2012). 

Tiussi et al. (2012) analisaram os achados clínico-patológicos do sarcoma de 

Kaposi em uma unidade de referência no Estado do Espírito Santo e constataram 

que não foi observada uma queda na freqüência da epidemia do sarcoma de Kaposi 

depois da era dos antirretrovirias. No entanto, quando se considerou a relação entre 

a doença e a população com AIDS no Espírito Santo, a tendência foi decrescente. 

Em um estudo realizado no Rio de Janeiro sobre os agravos associados no 

momento do diagnóstico da AIDS, o sarcoma de Kaposi estava presente em 8,1% 

dos casos e apresentou uma letalidade de 77,1% (PEREIRA et al., 2103). 

Quanto à mortalidade da AIDS, no panorama mundial 1,7 milhão de pessoas 

morreram de causas relacionadas à AIDS em 2011, sendo 24% a menos do que no 

ano de 2005 (UNAIDS, 2013). Já no cenário nacional, a mortalidade por AIDS no 

Brasil mostra que, desde a descoberta dos primeiros casos de AIDS em 1980 até o 

ano de 2012, foram declarados 265.698 óbitos classificados como causa básica 
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“doenças pelo vírus do HIV”. A taxa de mortalidade da AIDS no Brasil em 2012 foi de 

5,5 óbitos para cada 100.000 habitantes (BRASIL, 2013c).  

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014b) e o estudo de 

FAQUETI et al. (2014), a taxa de mortalidade por AIDS vem diminuindo 

discretamente no Brasil nos últimos 10 anos. O exposto se deve não somente às 

diferentes políticas públicas e campanhas de promoção e prevenção para o HIV, 

mas também por ser um dos primeiros países, desde 1996, a garantir o acesso 

universal e gratuito aos medicamentos antirretrovirais no Sistema Único de Saúde. 

Apesar da taxa de mortalidade por AIDS estar diminuindo no Brasil, esta 

tendência não é observada para todas as regiões, pois o Norte e o Nordeste 

apresentam tendência de aumento ao longo deste período (BRASIL, 2014b; 

FAQUETI et al., 2014).   

Do total de óbitos por AIDS ocorridos no Brasil até 2012, 190.215 (71,6%) 

ocorreram entre homens e 75.371 (28,4%) entre mulheres. A razão de sexos dos 

óbitos por AIDS vem se mantendo constante desde 2008 em 1,9 óbitos em homens 

para cada um óbito em mulheres. A taxa de mortalidade por sexo não tem 

apresentado grandes variações nos últimos 10 anos. Em 2012 a taxa entre os 

homens foi de 8,1 óbitos por 100.000 habitantes e entre as mulheres de 4,2 óbitos 

por 100.000 habitantes (BRASIL, 2013c). 

A mortalidade por AIDS no Brasil é um relevante problema de saúde pública 

que atinge, de forma heterogênea, diferentes segmentos da população. Desde o 

surgimento da doença na década de 1980, são evidentes os esforços para o 

enfrentamento da epidemia, cuja participação é crescente entre as principais causas 

de morte, particularmente de adultos jovens e pessoas em situação de pobreza 

(REIS; SANTOS; CRUZ, 2007). 

Faqueti et al. (2014), pesquisando o perfil epidemiológico de mortalidade por 

AIDS na população adulta do Brasil no período de 2001 a 2010, identificaram que a 

maior taxa de mortalidade por AIDS nos indivíduos com 20 a 59 anos foi entre 

aqueles que apresentavam de 4 a 7 anos de estudo. Também Garcia e Souza 

(2010), demonstraram que a taxa de mortalidade era maior principalmente entre 

homens com ensino fundamental incompleto. 
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Apesar dos recursos tecnológicos disponíveis, a AIDS continua ceifando 

vidas, especialmente entre aquelas pessoas que tiveram diagnóstico tardio, muitas 

vezes por dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Os dados estatísticos e 

estudos relacionados à mortalidade por AIDS alertam para a necessidade de se 

observar a qualidade da assistência e o modo como a mesma é conduzida nos 

serviços (FAQUETI et al., 2014; MALISKA; PADILHA; ANDRADE, 2014). 

No geral, importantes considerações podem ser subtraídas a partir dos 

estudos epidemiológicos já existentes, e, alguns aqui supracitados, sobre os 

indicadores relacionados ao HIV/AIDS, no que diz respeito ao conjunto de dados 

globais, regionais e nacionais. No entanto, necessita-se que mais pesquisas sejam 

realizadas para melhor se conhecer o perfil dos estados e municípios brasileiros, a 

magnitude do problema, a detecção de epidemia oculta, a realidade epidemiológica 

de determinados grupos, as inter-relações, especificidades e contextos sociais, e em 

especial os pequenos municípios devem ser monitorados para antecipar 

intervenções e desenhar as políticas públicas (CASTILHO, 2010; IDELE et al., 

2014). 
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III METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA    

3.1.1 LOCAL DA PESQUISA    

A pesquisa foi conduzida no Estado do Rio Grande do Norte, o qual se 

caracteriza como a 16ª unidade da federação brasileira mais populosa e a décima 

mais povoada. A população estimada pelo IBGE para o ano de 2014 foi de 

3.408.510 habitantes, distribuídos em 167 municípios que ocupam uma área de 

52.810,699 km², resultando em uma densidade de 64,5 hab./km². Esse contingente 

populacional corresponde a 1,7% da população brasileira e 6% da população 

nordestina (IBGE, 2014). 

Geograficamente, o Rio Grande do Norte é subdivido em quatro mesorregiões 

(Figura 1), são estas: 

1. Mesorregião Oeste Potiguar - formada por 62 municípios, é a segunda mais 

populosa e mais importante do Estado, limita-se com o Ceará, a Paraíba e a 

Mesorregião Central Potiguar. Os principais municípios são Mossoró, Assu, 

Apodi e Pau dos Ferros.  

2. Mesorregião Central Potiguar - possui 37 municípios é a menos populosa e 

limita entre as Mesorregiões Oeste, Agreste e Leste, como também o Estado 

da Paraíba. Os principais municípios são Caicó, Currais Novos, Macau e 

Angicos. 

3. Mesorregião Agreste Potiguar - formada por 43 municípios, sendo a terceira 

mais populosa e limita-se entre as Mesorregiões Central e Leste e com o 

Estado da Paraíba. Os principais municípios são João Câmara, Santa Cruz, 

Nova Cruz e São Paulo do Potengi. 

4. Mesorregião Leste Potiguar - possui 25 municípios é a mais populosa por 

estar a capital do Estado Natal e Região Metropolitana, limitando-se entre o 

oceano atlântico e as Mesorregiões Agreste e Central, como também o 

Estado da Paraíba. Os municípios mais importantes são Natal, 

Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Ceará-Mirim, Touros, São 

Miguel do Gostoso, Canguaretama e Tibau do Sul. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Oeste_Potiguar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_Central_Potiguar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Agreste_Potiguar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Leste_Potiguar
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gon%C3%A7alo_do_Amarante_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maca%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1-Mirim
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Miguel_do_Gostoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Miguel_do_Gostoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canguaretama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tibau_do_Sul
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Figura 1: Subdivisões Geográficas do Estado do Rio Grande do Norte. 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Para o setor saúde o Estado encontra-se dividido em oito Regiões de Saúde 

(RS), em consonância ao Plano Diretor de Regionalização – PDR/RN (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2013), conforme ilustra a Figura 2. 

 

 

Figura 2: Divisão do Estado do Rio Grande do Norte por Regiões de Saúde. 

Fonte: PDR/SESAP-RN 

Mesorregião 

Oeste 

Potiguar 

Mesorregião 

Central 

Potiguar 
Mesorregião 

Agreste 

Potiguar 

Mesorregião 

Leste 

Potiguar 



47 
 

A distribuição populacional por Regiões de Saúde (RS) está apresentada no 

Quadro 1. A 7ª RS (Metropolitana) é constituída por cinco municípios, sendo a 

capital Natal, Extremoz, Macaíba, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, é a que 

reúne o maior contingente populacional, equivalente a 1.187.899 hab., 

correspondendo a 37,5% da população total do Estado.  

A 2ª RS (Oeste), que reúne 15 municípios, caracteriza-se como a segunda 

mais populosa do Estado, com 448.904 hab., concentrando 14,17% do total de 

habitantes do Rio Grande do Norte. Em seguida tem-se a 1ª RS (Litoral Sul e 

Agreste), com 351.502 hab. distribuídos pelos 27 municípios que a compõem; na 

sequência vem a 3ª RS (Mato Grande e Salineira), com 25 municípios e 312.919 

hab.; a 4ª RS (Seridó), formada por 25 municípios, com 295.726 hab.; a 6ª RS (Alto 

Oeste) que aglutina 36 municípios, com 230.042 hab.; a 5ª RS (Trairi e Potengi), 

com 21 municípios e 185.719 hab.; e a 8ª RS (Vale do Assú), composta por 13 

municípios, com 155.316 hab. 

Região de Saúde Sede População Nº de municípios 

I (Litoral Sul e Agreste) 

II (Oeste) 

III (Mato Grande e Salineira) 

IV (Seridó) 

V (Trairí e Potengí) 

VI (Alto Oeste) 

VII (Metropolitana) 

VIII (Vale do Assú) 

S. José Mipibú 

Mossoró 

João Câmara 

Caicó 

Santa Cruz 

Pau dos Ferros 

Natal 

Assú 

351.502 

448.904 

312.919 

295.726 

185.719 

230.042 

1.187.899 

155.316 

27 

15 

25 

25 

21 

36 

5 

13 

Quadro 1 - Regiões de saúde por população residente e número de 

municípios existentes, Rio Grande do Norte, 2010.  

Fonte: IBGE- Censo Demográfico 2010. 

No período mais recente, pode-se apontar um movimento de interiorização do 

desenvolvimento, sobretudo na direção da 2ª Região de Saúde, denominada de 

Região Oeste, configurando-se como o segundo maior pólo do Estado. 

Com relação aos serviços de atendimentos especializados em AIDS, os 

principais no Estado do Rio Grande do Norte são: o Hospital Giselda Trigueiro 
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localizado no município de Natal, capital do Estado, e o Hospital Rafael Fernandes 

em Mossoró, município pólo da região Oeste e segundo maior do Estado.  

3.1.2 DELINEAMENTO DE ESTUDO     

Trata-se de um estudo epidemiológico com delineamento descritivo, o qual se 

propõe a caracterizar os aspectos epidemiológicos e sociodemográficos dos casos e 

óbitos por AIDS no Estado do Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 2012.  

A pesquisa também compreendeu um estudo analítico do tipo seccional ou 

transversal em que foram avaliadas associações entre as variáveis presentes na 

amostra dos casos e óbitos por AIDS no período estudado.  

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Para o universo populacional deste estudo, tomou-se por base todos os casos 

de AIDS em maiores de 13 anos de idade registrados no Sistema de Informação de 

Agravo de Notificação (SINAN), e os óbitos notificados no Sistema de Informações 

sobre Mortalidade (SIM) do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 

2012.  

Para o cálculo amostral foi considerado o intervalo de confiança de 95%. 

Tendo em vista uma população de 2.900 casos registrados no período, seria 

necessário uma amostra mínima de 340 casos. E considerando um total de 929 

óbitos registrados, a amostra mínima seria de 272. No entanto, optou-se por 

trabalhar todo o universo populacional disponível.         

Foram excluídos os casos de AIDS de pessoas com menos de 13 anos de 

idade, os casos e óbitos de pacientes que não residiam no Estado do Rio Grande do 

Norte e aqueles em que as fichas estavam com dados incompletos ou que 

inviabilizasse a análise.  

Foi realizada uma análise de detecção da duplicidade (conceito utilizado para 

situações em que o mesmo paciente foi notificado mais de uma vez pela mesma ou 

outra unidade de saúde). Como na AIDS o individuo só pode ter uma notificação 

para esta doença, desta forma quando identificada duplicidade foram retirados os 

registros duplicados, deixando apenas aquele referente a data mais antiga. 
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Após a exclusão dos casos e óbitos pelos critérios acima citados, a nossa 

amostra final compreendeu um total de 2.785 casos e 802 óbitos.  

3.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 Para coleta e análise dos dados foram utilizados bancos de dados do Sistema 

de Informação de Agravo de Notificação (SINAN) e do Sistema de Informações 

sobre Mortalidade (SIM), referentes ao período 2000 a 2012, ambos pertencentes ao 

Ministério da Saúde e oficialmente cedidos pela Coordenação Estadual de 

DST/AIDS, da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. 

Os dados populacionais utilizados para os cálculos dos indicadores foram 

provenientes de censos demográficos ou projeções e estimativas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2000-2012). 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), com parecer de número 

454.026, cumprindo assim, os princípios éticos preconizados pela Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012).  

 

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Todos os dados coletados foram digitados em planilha eletrônica do Excel e, 

após checagem, tabulados e analisados pela estatística descritiva, apresentados em 

tabelas e gráficos. Foi calculada a taxa de detecção estadual da doença (o 

equivalente ao coeficiente de incidência) e o coeficiente de mortalidade por AIDS 

para cada 100.000 habitantes, segundo o ano de diagnóstico, sexo e faixa etária. 

Também foi calculada a razão de sexos (número de casos em homens dividido pelo 

número de casos em mulheres). 

Os dados também foram transferidos para os softwares estatísticos SPSS 21. 

(Statistical Package for the Social Sciences) e GraphPad Prisma versão 6.0, sendo 

posteriormente codificados para realização das análises.  

Para verificar a relação entre as características epidemiológicas e sócio 

demográficas com a presença das principais co–infecções (critério de ocorrência e 

gravidade) que caracterizam a AIDS (tuberculose, toxoplasmose e sarcoma de 
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Kaposi), utilizou-se odds ratio (OR), intervalos de confiança de 95%, e significância 

determinada através do teste do Qui-Quadrado (χ2) e exato de Fisher. Este último, 

por sua vez, foi utilizado sempre que se verificou valores com frequência esperada 

inferior a 05. Valores ajustados foram obtidos por regressão logística. As variáveis 

independentes analisadas foram: sexo, escolaridade, mesorregião, forma de 

transmissão e orientação sexual. 

Já para os óbitos, curvas de sobrevida dos pacientes com AIDS nas variáveis 

faixa etária, sexo e Mesorregião do Estado foram promovidas através da técnica de 

Kaplan-Meier e comparadas por teste Log-Rank. Quando possível, modelos de 

regressão linear foram feitos para elucidar a relação das variáveis com o tempo 

(anos) da doença. O nível de significância estabelecida foi de p <0,05.  

Os casos e óbitos por AIDS foram geoprocessados através de ferramentas do 

programa MapInfo 10.0 e apresentados em forma de mapas, possibilitando o 

tratamento e exibição de informações que permitem a identificação de dados 

importantes como a compreensão da situação e o comportamento dos casos e 

óbitos, através de suas distribuições espaciais e evolução temporal no Estado do Rio 

Grande do Norte, fornecendo referencial para projeções e inferências setoriais do 

problema. 
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IV RESULTADOS 

4.1 MORBIDADE DA AIDS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 No período de 2000 a 2012 o Estado do Rio Grande do Norte registrou um 

total de 2.785 casos de AIDS. Sua distribuição anual está apresentada no Gráfico 1 

e na Tabela 1.  

Analisando o comportamento da série histórica para a estimação de sua 

tendência, a apresentação no gráfico de regressão linear simples mostrou uma 

tendência de direção ascendente com o valor de R2 (coeficiente de determinação 

múltipla) > 0,7, o que significa que há uma tendência de aumento do número de 

casos novos com o passar dos anos, demonstrando que a situação do estado é 

preocupante uma vez que as políticas públicas não estão conseguindo controlar este 

aumento.  

Quanto à distribuição dos casos por gênero, a Tabela 2 mostra que, 

considerando o acumulado no período estudado, 1.881 casos (67,5%) ocorreram em 

pessoas do sexo masculino e 904 (32,5%) em pessoas do sexo feminino, 

apresentando uma razão de gêneros de 2,1 homens para cada mulher.  

 

Gráfico 1: Distribuição anual e tendência do número absoluto de casos novos 

de AIDS no Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 2012. 
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Tabela 1: Distribuição anual dos casos de AIDS de acordo com o sexo e a 

razão de gênero (masculino/feminino) no Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 

2012. 

Ano Masculino Feminino Total Razão M/F 

2000 94 67 161 1,4 

2001 126 51 177 2,5 

2002 88 57 145 1,5 

2003 122 74 196 1,6 

2004 102 41 143 2,5 

2005 106 71 177 1,5 

2006 78 63 141 1,2 

2007 181 70 251 2,6 

2008 151 77 228 2,0 

2009 183 85 268 2,2 

2010 178 82 260 2,2 

2011 235 83 318 2,8 

2012 237 83 320 2,9 

Total 1881 904 2.785 2,1 

 

Os percentuais da distribuição por gênero dos casos de AIDS no Rio Grande 

do Norte foram próximos aos do Brasil, pois segundo o Ministério da Saúde, desde 

1980 até junho de 2014, 65,0% dos casos de AIDS registrados no país foram em 

homens e 35,0% em mulheres (BRASIL, 2014b).  

A apresentação da razão de gêneros pode ser melhor compreendia no 

Gráfico 2, mostrando que, com o passar dos últimos anos esta razão tem se 

mostrado com uma discreta elevação, indo de 1,4 homens para cada mulher no ano 

2000 para 2,9 homens para cada mulher no ano 2012.  

Os achados diferem da tendência nacional, pois segundo dados do Ministério 

da Saúde, no Brasil, tem-se percebido a feminização da epidemia da AIDS, 

comprovada pela diminuição sistemática na razão de gêneros, passando de 15,3 
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homens para uma mulher em 1986, para 1,7 homens para uma mulher em 2010 

(BRASIL, 2013a). 

No entanto, a razão de sexos no Brasil apresenta diferenças regionais 

importantes. Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, há um predomínio de homens em 

comparação com as demais regiões; a razão de sexo é de 2,1 casos em homens 

para cada caso em mulher, com tendência significativa de crescimento. Nas regiões 

Norte e Nordeste, a razão de sexo é em média 1,7 casos em homens para cada 

caso em mulher, enquanto que na região Sul há uma participação maior das 

mulheres nos casos de AIDS, em que a razão de sexo é de 1,5 homens para cada 

mulher (BRASIL, 2014b). 

A partir do ano de 2008 observou-se uma redução nos casos de AIDS em 

mulheres e aumento nos casos em homens no Rio Grande do Norte, refletindo-se na 

razão de sexos. Em 2012 esta razão foi de 2,9 homens para cada mulher, superior a 

média do Norte e Nordeste que foi de 1,7.  

 

 

Gráfico 2: Distribuição anual da razão de gêneros (masculino/feminino) dos 

casos de AIDS no Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 2012. 

A incidência ou taxa de detecção da AIDS no Rio Grande do Norte passou de 

5,8 em 2000 para 9,9 casos por 100.000 habitantes no ano de 2012, representando 
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um aumento de 70,7% no período estudado, conforme mostram a Tabela 2 e o 

Gráfico 3. 

Os dados referentes à taxa de detecção da AIDS no Rio Grande do Norte 

revelaram uma situação que merece ser investigada, pois estão bem acima do 

aumento da taxa brasileira para o período de 2003 a 2012 que foi de apenas 2%, 

segundo o Ministério da Saúde. No entanto, no âmbito nacional observaram-se 

diferenças significativas nas tendências das taxas nas macrorregiões, como uma 

diminuição de 18,6% na taxa de detecção na Região Sudeste e 0,3% na Sul, 

enquanto nas demais regiões observou-se um aumento, sendo de 92,7% na Região 

Norte, 62,6% na Nordeste e 6,0% na Centro-Oeste (BRASIL, 2013c).  

Convém salientar que, o aumento da taxa de detecção da AIDS no Rio 

Grande do Norte pode ser resultado da melhora dos serviços de vigilância e 

assistência, como também da melhora no diagnóstico.  

Teixeira et al. (2014), estudando a geografia social da AIDS no Brasil, 

destacaram que a tendência ao declínio e estabilização da epidemia de AIDS no 

Brasil deve ser analisada de forma criteriosa, uma vez que, em um país de grande 

extensão territorial e diversidade, dados agregados podem mascarar desigualdades 

regionais ou locais.  

Analisando a distribuição anual da taxa de detecção da AIDS no Estado, de 

acordo com o sexo, percebeu-se que a mesma sempre foi superior na população 

masculina quando comparada com a feminina, no período de estudo. Com o passar 

dos anos, a tendência na população masculina foi de crescimento, principalmente a 

partir de 2006 que teve uma acentuada elevação. No entanto, a taxa de detecção na 

população feminina apresentou certa estagnação com discreta elevação (Gráfico 4). 

No cenário nacional as taxas de detecção de AIDS em homens têm 

apresentado tendência significativa de crescimento, no entanto, entre as mulheres 

as taxas mostram uma queda nos últimos dez anos (BRASIL, 2014b). 
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Tabela 2: Incidência ou taxa de detecção (por 100.000 habitantes) da AIDS no 

Rio Grande do Norte, por ano e sexo no período de 2000 a 2012. 

Ano Masculino Feminino Total 

2000 6,9 4,7 5,8 

2001 9,1 3,6 6,3 

2002 6,3 3,9 5,1 

2003 8,6 5,0 6,8 

2004 7,1 2,7 4,9 

2005 7,2 4,6 5,9 

2006 5,2 4,1 4,6 

2007 12,0 4,4 8,1 

2008 9,9 4,9 7,3 

2009 11,9 5,3 8,5 

2010 11,5 5,1 8,2 

2011 15,0 5,1 9,9 

2012 15,0 5,0 9,9 

 

 

Gráfico 3: Distribuição anual da incidência ou taxa de detecção (por 100.000 

habitantes) e tendência da AIDS no Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 

2012. 
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Gráfico 4: Distribuição anual da incidência ou taxa de detecção (por 100.000 

habitantes) da AIDS por sexo no Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 2012. 

Quanto à distribuição etária dos casos, entre os jovens de 13 a 24 anos do 

Rio Grande do Norte, tem-se observado, nos últimos anos, um aumento nas taxas 

de detecção (Gráfico 5). Chama-se atenção também que, a taxa de detecção em 

mulheres foi bem próxima da taxa em homens, chegando, em alguns anos, a ser 

superior (Gráfico 6).  

 

Gráfico 5: Incidência ou taxa de detecção (por 100.000 habitantes) da AIDS 

na população de 13 a 24 anos no Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 2012. 
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Gráfico 6: Incidência ou taxa de detecção (por 100.000 habitantes) da AIDS 

na população de 13 a 24 anos no Rio Grande do Norte, acordo com o sexo, no 

período de 2000 a 2012. 

Segundo a UNAIDS (2014a), há aproximadamente 4.000.000 jovens de 15-24 

anos vivendo com HIV no mundo. Os resultados da presente pesquisa vai ao 

encontro com o observado em estudos recentes no Brasil que mostraram uma 

tendência de aumento nas taxas de detecção de AIDS entre os jovens de 15 a 24 

anos, o que vem caracterizando uma epidemia concentrada e apontando a 

adolescência e a juventude como grupos com características que podem 

potencializar suas vulnerabilidades, sendo prioritários aos empreendimentos e 

estratégias de proteção e prevenção do HIV, face à alta susceptibilidade às doenças 

sexualmente transmissíveis (PEREIRA et al., 2014; TAQUETTE et al., 2011).  

Para Idele et al. (2014), são necessárias várias intervenções para a redução 

da vulnerabilidade à infecção pelo HIV entre adolescentes, com destaque para os 

compromissos políticos e políticas que tratam das questões de pobreza, baixos 

níveis de educação, marginalização de particular grupos populacionais, estigma e 

discriminação, associados aos grupos ou comportamentos específicos, entre outros. 

Política e os esforços do programa em todos os setores de desenvolvimento, 

juntamente com os da ambiente favorável são fatores que têm influência significativa 
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sobre a eficácia e o sucesso das intervenções que reforcem o conhecimento do HIV 

e melhorar o acesso aos testes, cuidados e serviços de tratamento. 

As maiores taxas de detecção da AIDS no Rio Grande do Norte aconteceram 

na população de 25 a 59 anos. Apresar de ter apresentado queda nos anos de 2004, 

2005 e 2006, a incidência sofreu uma discreta elevação nos anos seguintes (Gráfico 

7). Com relação ao gênero, em todo período estudado a taxa foi superior na 

população masculina quando comparada a feminina (Gráfico 8).  

Os dados acompanham o observado no país, no período de 2003 a 2012, em 

que as maiores taxas de detecção de AIDS foram observadas entre aqueles com 25 

a 49 anos (BRASIL, 2013c). 

 

 

Gráfico 7: Incidência ou taxa de detecção (por 100.000 habitantes)  da AIDS 

na população de 25 a 59 anos no Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 2012. 
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Gráfico 8: Incidência ou taxa de detecção (por 100.000 habitantes) da AIDS 

na população de 25 a 59 anos no Rio Grande do Norte, acordo com o sexo, no 

período de 2000 a 2012. 

A taxa de detecção da AIDS na população de 60 anos ou mais no Rio Grande 

do Norte vem apresentando um aumento considerável, principalmente a partir do 

ano de 2003 que foi de 0,38 para 5,16 por 100.000 em 2012 (Gráfico 9).  

No Brasil, outros estudos também evidenciaram a tendência do aumento do 

número de casos de AIDS na população de idade mais elevada, como acima de 50 

anos (BRITO et al., 2104; NOGUEIRA, et al., 2014; SILVA; VASCONCELOS; 

RIBEIRO, 2013; VIEIRA; ALVES; SOUSA, 2014). 

Chama-se atenção também o aumento da taxa de detecção da AIDS na 

população masculina de 60 anos ou mais no Rio Grande do Norte que foi bem 

superior a feminina (Gráfico 10). Resultado semelhante foi encontrado por Li et al. 

(2014), analisando a epidemiologia do HIV/AIDS na China, também constataram o 

aumento do numero de casos entre os homens com mais de 60 anos de idade. 

Vieira, Alves e Sousa (2012), constataram que o principal meio de 

transmissão do HIV entre os indivíduos acima de 49 anos era através de relações 

sexuais entre heterossexuais.  
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Brito et al. (2014), reforçam que a infecção por HIV está presente entre os 

idosos, podendo refletir um nicho populacional alvo para estratégias de educação 

sexual. 

Para Okuno et al. (2014), pessoas com faixa etária mais elevada começam a 

aparecer no cenário dos que vivem com HIV e AIDS e, diante das condições 

sociodemográficas e econômicas desfavoráveis em que, grande parte se encontra, 

este fato deve ser visto como um grande problema de saúde pública a ser 

enfrentado. O estudo dos autores revelaram que idade, renda e tempo de 

diagnóstico foram as variáveis que mais responderam pela alteração da qualidade 

de vida dos idosos que vivem com HIV/AIDS. 

Nogueira et al. (2014), chamaram atenção para que as equipes de saúde 

fiquem em alerta devido ao impacto que a doença exerce nesses indivíduos, 

destacando que os achados revestem-se de grande importância epidemiológica, não 

pelos números absolutos, mas pela elevação das taxas de incidência, prevalência e 

letalidade nesta faixa etária.   

Para Melo et al. (2012), a parcela de idosos infectados mesmo pequena, pode 

ser reflexo de falta de ações políticas de promoção da saúde e prevenção de 

doenças para este grupo populacional, baseando-se no imaginário popular que este 

perfil etário corresponde a “pessoas idosas assexuadas” ou que não precisam 

receber informações sobre a AIDS.  

O aumento da infecção em idosos tem sido referido a não assimilação/adoção 

por parte desta população das medidas para o sexo seguro, como também devido o 

aumento no uso de medicamentos para reposição hormonal e que inibem a 

impotência sexual, contribuindo para que os idosos passem a ter uma vida sexual 

mais ativa, não utilizando, contudo, medidas preventivas por não se sentirem 

vulneráveis. O diagnóstico nas pessoas idosas é mais difícil de realizar, porque 

nesta faixa etária são muito comuns doenças oportunistas e, consequentemente, os 

sintomas da AIDS podem ser ignorados (NOGUEIRA, et al., 2014; SILVA; 

VASCONCELOS; RIBEIRO, 2013; VIEIRA; ALVES, SOUSA, 2014).  
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Gráfico 9: Incidência ou taxa de detecção (por 100.000 habitantes) e 

tendência da AIDS na população de 60 anos ou mais no Rio Grande do Norte, no 

período de 2000 a 2012. 

 

Gráfico 10: Incidência ou taxa de detecção (por 100.000 habitantes) da AIDS 

na população de 60 anos ou mais no Rio Grande do Norte, acordo com o sexo, no 

período de 2000 a 2012. 

0

2

4

6

8

10

12

2000200120022003200420052006200720082009201020112012

In
c
id

ê
n
c
ia

 

Ano 

Masculino

Feminino



62 
 

 Quanto à categoria de exposição dos pacientes com AIDS no Rio Grande do 

Norte, na maioria dos casos, a forma de exposição ao vírus se deu pela via sexual 

(96,1%), seguida da via drogas injetáveis (3,0%).  

Brito et al. (2014), estudando o perfil epidemiológico dos portadores de HIV e 

AIDS no Estado de Sergipe, também encontraram a via sexual como principal 

categoria de exposição, uma vez que a maioria dos casos não fazia uso de drogas 

injetáveis. 

Os dados vão ao encontro com a tendência nacional que, segundo o 

Ministério da Saúde, entre os indivíduos com 13 anos ou mais de idade, a principal 

via de transmissão nos pacientes com AIDS é a sexual, enquanto que a proporção 

de usuários de drogas injetáveis vem diminuindo ao longo dos anos, com tendência 

estatisticamente significativa de queda (BRASIL, 2014b). 

Nos grupos populacionais em situação de maior vulnerabilidade, as taxas de 

prevalência de HIV encontradas em estudos realizados pelo Departamento de DST, 

AIDS e Hepatites Virais foram de 10,5% entre homens que fazem sexo com 

homens, 4,9% entre mulheres profissionais do sexo e 5,9% entre usuários de drogas 

(BRASIL, 2014b). Em estudo realizado mediante uma parceria entre o Ministério da 

Justiça e o Ministério da Saúde/Fiocruz com usuários de crack em 2013, encontrou-

se uma prevalência de 5,0% (BASTOS, BERTONI, 2014). 

Apesar da proporção de usuários de drogas injetáveis estar diminuindo 

quanto à exposição ao vírus do HIV no Brasil, o uso de drogas representa um 

importante problema de saúde pública, pois as políticas de atenção ao usuário têm-

se mostrado ainda pouco integradas e com baixa cobertura. As principais 

fragilidades das políticas de redução de danos se referem à precarização do 

trabalho dos profissionais que trabalham na área (agentes redutores), 

monitoramento deficiente de suas práticas e da capacidade de vincularem os 

usuários aos serviços de saúde, baixa adesão dos participantes acessados aos 

programas, financiamento fragmentado e precária sustentabilidade (INGLEZ-DIAS et 

al., 2014). 

 Dentre a categoria de exposição sexual, 18,9% dos pacientes não declararam 

a sua orientação sexual, compreendendo 526 pessoas. O exposto demonstra que 
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boa parte dos pacientes com AIDS no Rio Grande do Norte ainda não se sentiam a 

vontade para expor sua opção sexual, quando no momento do preenchimento da 

ficha do SINAN que, em geral, se dá logo no momento do diagnóstico. 

 A categoria de exposição sexual está representada no Gráfico 11, mostrando 

que a maioria dos casos no Rio Grande do Norte ocorreu em heterossexuais. No 

período de estudo, a média de casos por ano foi de 117,3 em heterossexuais, 39,3 

em homossexuais e 16,4 em bissexuais.   

No Brasil,  também tem se observado um predomínio da categoria de 

exposição heterossexual para os casos de AIDS (BRASIL, 2014b). Boa parte da 

predominância deste tipo de exposição se dá pela participação das mulheres neste 

contexto. 

Brito et al. (2014), estudando o perfil epidemiológico dos portadores de HIV e 

AIDS no Estado de Sergipe destacaram que a expressiva maioria das mulheres 

referiram relações heterossexuais, enquanto que entre os homens prevaleceram as 

relações homossexuais.  

Nos EUA as tendências recentes revelaram que os casos de AIDS 

transmitidos homem-homem pelo contato sexual e os casos entre usuários de 

drogas injetáveis diminuíram, enquanto que a transmissão heterossexual aumentou, 

sendo as mulheres responsáveis por grande parte deste aumento. Segundo 

Watkins-Hayes (2014),  as dimensões sociais e hierárquicas dos papéis de gênero 

são motores essenciais ao aumento da prevalência do HIV entre as mulheres.   

Os estudos apontam que quase a totalidade das mulheres são infectadas por 

relações heterossexuais. As mesmas conviverem com situações que as conduzem à 

precariedade econômica e social. Ao viver com HIV as mulheres deparam-se com 

situações de discriminação, segregação, falta de recursos sociais e financeiros, 

ruptura nas relações afetivas e problemas com a sexualidade (BRITO et al., 2014; 

PIERI; LAURENTI, 2012).  

O crescente aumento no número de mulheres portadoras pode estar 

relacionado ao envolvimento destas com parceiros de maior experiência sexual 

anterior e o reduzido poder de negociação das mulheres para o uso de preservativo, 
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principalmente na união conjugal estável (BRITO et al., 2014; PIERI; LAURENTI, 

2012). 

 

 

Gráfico 11: Categoria de exposição sexual dos pacientes com AIDS no Rio 

Grande do Norte, no período de 2000 a 2012. 

Com relação aos indicadores socioeconômicos, o grau de escolaridade dos 

pacientes com AIDS no Rio Grande do Norte, no período estudado, foi considerado 

baixo, sendo que 32,8% do total eram analfabetos e 48,1% possuíam apenas o 

ensino fundamental, totalizando portanto 80,9% dos casos em pessoas com até o 

ensino fundamental (Gráfico 12).  

Segundo Miranda-Ribeiro et al. (2010), os indicadores socioeconômicos 

correlacionam-se diretamente com o aumento da incidência de AIDS, ao passo que 

a escolaridade também se encontra inserida neste contexto, apresentando-se como 

um bom indicador do impacto sobre a saúde dos indivíduos com AIDS, pois desde o 

início da década de 1990, os casos passaram a ser mais frequentes entre indivíduos 

com menor escolaridade.  

Bastiani e Padilha (2012), também estudando a escolaridade entre as 

pessoas com 13 anos e mais, doentes de AIDS e residentes em Florianópolis, 

encontraram o ensino fundamental como o grau de escolaridade predominante, 

reforçando que há uma relação entre baixa escolaridade e baixo nível 
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socioeconômico e, consequentemente, menos chances de acessibilidade à 

educação e às orientações de proteção à saúde. 

Lopes et al. (2014), delineando o perfil de uma amostra de 301 indivíduos que 

viviam com AIDS e estavam em acompanhamento no Município de Ribeirão Preto-

SP, identificaram também baixa escolaridade dentre estes, com o predomínio da 

classe econômica C.  

Na China, Xu et al. (2015), descreveram as características dos casos de AIDS 

naquele país e encontraram que 48,12% dos casos eram de pessoas com baixo 

nível socioeconômico, representando o grupo mais afetado pelo HIV / AIDS. 

Também nos EUA, Watkins-Hayes (2014) destaca que quanto maior a desigualdade 

de renda em um Estado, maior a taxa de casos de AIDS.  

Para Pieri e Laurenti (2012), a conscientização da enfermidade requer um 

nível satisfatório de escolaridade porque os grupos populacionais com maior grau de 

instrução têm maior acesso à informação, métodos de prevenção e consciência do 

impacto positivo do tratamento na evolução clínica da doença. 

 

 

Gráfico 12: Escolaridade dos pacientes com AIDS no Rio Grande do Norte, no 

total do período de 2000 a 2012. 
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O número de municípios do Estado no Rio Grande do Norte com registro de 

casos novos de AIDS tem apresentado tendência significativa de aumento (R2 = 

0,7000) com o passar dos anos, conforme mostra o Gráfico 13.  

A distribuição espaço - temporal do número absoluto dos casos de AIDS no 

Rio Grande do Norte está apresentada nos mapas geoprocessados através das 

Figuras 3, 4 e 5, onde, com o passar dos anos, pode-se confirmar o aumento 

gradativo do número de casos e de municípios com registro de casos. Em 2000 

foram 34 municípios, em 2006 foram 37 e em 2012 foram 62, representando um 

aumento de 82,4% no número de municípios, no período de estudo. 

 

 

Gráfico 13: Distribuição anual e tendência do número de municípios do Rio 

Grande do Norte com registro de casos novos de AIDS, no período de 2000 a 2012. 
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Figura 3: Distribuição espacial do número de casos de AIDS no ano 2000, no 

Rio Grande do Norte. 

 

 

Figura 4: Distribuição espacial do número de casos de AIDS no ano 2006, no 

Rio Grande do Norte. 
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Figura 5: Distribuição espacial do número de casos de AIDS no ano 2012, no 

Rio Grande do Norte. 

No que se refere à distribuição do número de casos de AIDS de acordo com a 

Mesorregião do Rio Grande do Norte (Gráfico 14), o acumulado no período revelou 

que a maioria dos casos (62,7 %) se concentrou na Mesorregião Leste onde está a 

capital do Estado Natal e região Metropolitana, seguida da Mesorregião Oeste com 

25% dos casos e onde se encontra o município de Mossoró, o maior em extensão 

territorial e o segundo mais populoso do Estado. 

A UNAIDS destaca que uma importante característica de mudança no perfil 

epidemiológico da AIDS no mundo é quanto a sua distribuição geográfica, pois 

historicamente, a epidemia esteve concentrada nos grandes centros urbanos, onde 

também estão as maiores proporções de casos nas populações em situação de 

maior vulnerabilidade. No entanto, a epidemia tem se disseminado dos grandes 

centros para municípios de médios e pequenos portes (UNAIDS, 2013). 

No Brasil, inicialmente a AIDS era restrita aos grandes centros urbanos, em 

geral, localizados ao longo do litoral, contudo, atualmente depara-se com um quadro 

marcado por processo de interiorização para municípios de médio e pequeno porte 

do interior do país (SOUZA, et al. 2013).  
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Gráfico 14: Distribuição do acumulado de casos de AIDS de acordo com a 

Mesorregião do Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 2012. 

Os achados do presente estudo corroboram com o exposto por Teixeira et al. 

(2014), que destacaram a difusão geográfica da doença como indo dos grandes 

centros, que funcionam como pólo econômico, tecnológico e educacional, 

demandando intensa circulação de pessoas, em direção aos municípios de pequeno 

porte, com população inferior a 30 mil habitantes, o que reforça a dinâmica de 

interiorização da doença. Neste sentido, no Rio Grande do Norte, indo das grandes 

cidades como Natal e Mossoró para os municípios de menor porte do Estado.  

Ao longo da trajetória da AIDS no país, não só um maior número de 

municípios é atingido, como esse processo abrange, de forma crescente, municípios 

de menor porte, que podem dispor de menos recursos sociais e no âmbito da saúde 

para enfrentamento do agravo. Esse fato revela novos desafios direcionados à 

necessidade de elaboração de políticas públicas e à ação da sociedade civil para 

novas estratégias de prevenção e controle da infecção pelo HIV (LI et al., 2014; 

PRADO; CASTILHO, 2009; SOUZA, et al. 2013). 

Para De Souza, Santos e De Oliveira (2014), as estatísticas tem comprovado 

que, apesar dos avanços significativos no enfrentamento da epidemia no País, esta 

continua também a avançar, adotando um perfil que caracteriza nossas diferenças 

sociais, econômicas e culturais, entre outras. Como outros problemas de saúde 

pública presentes no Brasil, a AIDS assumiu o papel de denunciar essa 

desigualdade regional, necessitando de implementações de propostas que levam 
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em consideração como a epidemia se desenrola em cada local e em cada subgrupo 

populacional. 

Para se verificar a associação entre as características epidemiológicas e 

sócio demográficas com o desfecho elencado na presente pesquisa que foi o 

agravamento do quadro sindrômico, representado pela presença de co–infecções, 

foram realizadas análises estatísticas. Para tanto, elegeu-se as principais co-

infecções por critério de maior importância, como maior ocorrência e gravidade, o 

que compreendeu a tuberculose, a toxoplasmose e o sarcoma de Kaposi, este 

último dentre os cânceres definidores de AIDS.  

Assim sendo, tuberculose, toxoplasmose e sarcoma de Kaposi 

compreenderam as variáveis dependentes. Estas foram analisadas com cada uma 

das seguintes variáveis independentes: sexo, escolaridade, mesorregião, forma de 

transmissão e orientação sexual. 

 Na análise univariada dos fatores que contribuem para a ocorrência da 

tuberculose em pacientes com AIDS no Rio Grande do Norte, foram encontradas 

associação (p  0,05) com a escolaridade, a Mesorregião Agreste do Estado, 

transmissão não vertical e transmissão por drogas injetáveis (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Resultados dos fatores associados para tuberculose em pacientes 

com AIDS do Rio Grande do Norte (2000 a 2012), de acordo com as variáveis 

pesquisadas, e os respectivos valores do odds ratio, intervalo de confiança e 

significância estatística. 

Variável 
Tuberculose 

OR IC95% Valor de p 
Positivo (%) Negativo 

Sexo      

     Feminino 87 (27,2) 701 0,786 
0,60-1,02 0,071 

     Masculino 233 (72,8) 1475 1 

Escolaridade      

    Analfabeto 133 (47,7) 634 6,55 2,380-18,06 <0,0001* 

    Fundamental 113 (40,5) 897 3,937 1,427-10,86 0,003* 

    Médio 29 (10,4) 260 3,486 1,199-10,13 0,0172* 

    Superior 04 (1,4) 125 1 - - 
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Mesorregiões      

    1 17 (5,3) 134 0,927 0,548-1,56 0,89 

    2 67 (21,0) 421 1,164 0,864-1,566 0,355 

    3 33 (10,3) 143 1,687 1,124-2,533 0,016* 

    4 202 (63,3) 1477 1 - - 

Transmissão vertical      

    Sim 0 (0,0) 03 - - 1,0 

    Não 265 (90,1) 1718 1,819 1,219-2,715 0,004* 

    Aplicada 29 (9,9) 342 1 - - 

Transmissão Sexual      

    Heterossexual 215 (92,7) 1628 1,251 
0,743-2,10 0,47 

    Outros 17 (7,3) 161 1 

Trans por droga      

    Sim 13 (5,9) 45 2,361 
1,25 – 4,45 0,011* 

    Não 208 (94,1) 1700 1 

Trans paciente 
hemolf 

     

    Sim 0 (0,0) 01 - 
- 1,0 

    Não 252 (100) 1898 1 

Transm sanguinea      

    Sim 01( 0,5) 09 1 
0,156-9,84 1,0 

    Não 198 (99,5) 1437 1,240 

Trans acid mat bio      

    2 222 (91,4) 1675 0,997 
0,619-1,60 1,0 

    3 21 (8,6) 158 1 

 

Percebeu-se que, a medida que a escolaridade diminui, a chance de 

acontecimento aumenta. Os valores do odds ratio foram de 3,486 para ensino 

médio, 3,937 para ensino fundamental e 6,55 para analfabeto, ou seja, o paciente 

com AIDS que é analfabeto tem 6,55 vezes mais chances de desenvolver a 

tuberculose quando comparado com aqueles de escolaridade superior. Os dados 

reforçam o exposto na literatura que explicita a baixa escolaridade correlacionando-

se diretamente com o aumento da incidência de AIDS, possivelmente pela pouca 

acessibilidade às orientações de proteção à saúde (BASTIANI; PADILHA, 2012; 

DUARTE; PARADA; SOUZA, 2014; LOPES et al., 2014; MIRANDA-RIBEIRO et al., 

2010; XU et al., 2015). 

Entretanto, quando realizada análise de regressão logística, a única variável 

que permaneceu no modelo foi “drogas injetáveis” (Tabela 4). O valor do odds ratio 
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revelou que os pacientes com AIDS que são usuários de drogas injetáveis têm 2,35 

vezes mais chance de ter a tuberculose.  

Tabela 4: Variáveis que permaneceram no modelo final da análise 

multivariada para tuberculose, dentre os casos de AIDS do Rio Grande do Norte 

(2000 a 2012). 

Variável ORAjust. IC- 95% p 

Drogas injetáveis  2,35 1,24 – 4,44 <0,001 

ORAdjust.- OddsRatio ajustado; Hosmer e Lemeshow (χ
2 

= 0,059 ; gl = 03 p= 
0,996); IC- 95 – Intervalo de confiança de 95%. 

Os achados corroboram com o encontrado por PIRES NETO et al. (2102), 

pesquisando as características clínicas e epidemiológicas de pacientes com a co-

infecção AIDS/tuberculose no Ceará. Os autores descreveram o perfil do paciente 

com a co-infecção como sendo caracterizado por adultos jovens, de baixa 

escolaridade, sendo comuns os hábitos de etilismo (42,00%), tabagismo (46,30%) e 

uso de drogas ilícitas (26,46%). 

Na análise dos fatores que contribuem para a ocorrência da toxoplasmose em 

pacientes com AIDS no Rio Grande do Norte, também foram encontradas 

associação (p  0,05) com a escolaridade, a Mesorregião Agreste do Estado, 

transmissão não vertical e transmissão por drogas injetáveis, conforme mostra a 

Tabela 5. Os valores do odds ratio também foram semelhantes aos encontrados 

para a ocorrência da tuberculose, exceto para a escolaridade que o odds ratio foi 

menor (analfabeto 2,811 e fundamental 1,688). 

Em ambas análises os pacientes residentes na Mesorregião Agreste do 

Estado mostraram associação positiva para Tuberculose e Toxoplasmose, quando 

comparados aos pacientes residentes nas outras três Mesorregiões do Estado, com 

chance de acontecimento 1,687 vezes maior. 

Também os pacientes com HIV/AIDS que se infectaram através do uso de 

drogas injetáveis mostraram associação com a Tuberculose e Toxoplasmose, 

quando comparados aos pacientes com outras formas de infecção, apresentando 

2,36 vezes mais chance de ocorrer.  
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Tabela 5: Resultados dos fatores associados para toxoplasmose em 

pacientes com AIDS do Rio Grande do Norte (2000 a 2012), de acordo com as 

variáveis pesquisadas, e os respectivos valores do odds ratio, intervalo de confiança 

e significância estatística. 

Variável 
Toxoplasmose 

OR IC95% Valor de p 
Positivo (%) Negativo 

Idade      

    13 a 23 anos 20 (6,3) 162 1,0   

    24 a 34 131 (40,9) 805 1,318 0,799-2,173 0,277 

    35 a 45 121 (37,8) 749 1,309 0,791-2,16 0,293 

    Acima de 45 48 (15,0) 461 0,843 0,48-1,464 0,544 

Sexo      

    Masculino 233 (72,8) 1475 1,273 
0,979-1,654 0,071 

    Feminino 87 (27,2) 701 1,0 

Escolaridade      

    Analfabeto 133 (47,7) 634 2,811 1,72-4,595 <0,001* 

    Fundamental 113 (40,5) 897 1,688 1,029-2,769 0,003* 

    Médio 13 (4,7) 117 1,489 0,716-3,094 0,327 

    Superior 20 (7,2) 268 1,0   

Mesorregião      

    1 17 (5,3) 135 0,920 0,544-1,557 0,896 

    2 67 (21,0) 421 1,164 0,864-1,566 0,316 

    3 33 (10,3) 143 1,687 1,124-2,533 0,010* 

    4 202 (63,3) 1477 1,0   

Transmissão vert      

    Sim 0 (0,0) 03 - - - 

    Não 265 (90,1) 1719 1,818 1,218-2,714 0,003* 

    Aplicada 29 (9,9) 342 1,0   

Transmissão Sexual      

    Hoterossexual 215 (92,7) 1629 1,250 
0,743-2,102 0,471 

    Outros 17 (7,3) 161 1,0 

Drogas Injetáveis      

    Sim 13 (5,9) 45 2,36 
1,25-4,45 0,006* 

    Não 208 (94,1) 1701 1,0 

Trans Paci Hemo      

    Sim 0 (0,0) 1 - 
- 1,0 

    Não 252 (100) 1899 - 

Trans Sanguinea      

    Sim 01 (1,0) 09 1,0 0,156-9,845 1,0 
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    Não 198 (99,0) 1437 1,240 

Transm Aci Mat bio      

    2 222 (91,4) 1676 
0,997 0,619-1,605 0,989 

    3 21 (8,6) 158 

 

Quando realizada análise de regressão logística para a toxoplasmose, as 

variáveis que permaneceram no modelo final foram “escolaridade” e “drogas 

injetáveis” (Tabela 6). Os fatores que mais contribuíram (odds ratio ajustado) foram o 

uso de drogas injetáveis, com chance de 3,13 vezes maior e o grau de escolaridade 

analfabeto, com chance de 2,14 vezes maior de desenvolver a toxoplasmose.  

Tabela 6: Variáveis que permaneceram no modelo final da análise 

multivariada para toxoplasmose, dentre os casos de AIDS do Rio Grande do Norte 

(2000 a 2012). 

Variável ORAjust. IC- 95% p 

Escolaridade    

    Analfabeto 2,14 1,43 – 3,20 <0,001 

    Fundamental 0,91 0,59 – 1,41 0,699 

    Médio 1,32 0,84 – 2,07 0,216 

    Superior 1   

Drogas injetáveis  3,16 1,59 – 6,28 <0,001 

ORAdjust.- OddsRatio ajustado; Hosmer e Lemeshow (χ
2 

= 0,059 ; gl =     

03 p= 0,996); IC- 95 – Intervalo de confiança de 95%. 

 

Quanto à análise dos riscos para ocorrência do sarcoma de Kaposi em 

pacientes com AIDS no Rio Grande do Norte, não foi encontrada associação 

estatística com as variáveis pesquisadas (p > 0,05), conforme mostra a Tabela 7. 

Tabela 7: Resultados dos fatores associados para Sarcoma de Kaposi em 

pacientes com AIDS do Rio Grande do Norte (2000 a 2012), de acordo com as 

variáveis pesquisadas, e os respectivos valores do odds ratio, intervalo de confiança 

e significância estatística. 

Variável Sarcoma OR IC Valor de p 
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Positivo (%) Negativo 

Idade      

    13 a 23 anos 0 (0,0) 190 - - - 

    24 a 34 10 (33,3) 975 0,928 0,335-2,568 1,0 

    35 a 45 14 (46,7) 915 1,385 0,528-3,62 0,643 

    Acima de 45 06 (20,0) 543 1   

Sexo      

    Masculino 25 (83,3) 1772 2,398 
0,915-6,287 0,066 

    Feminino 05 (16,7) 850 1 

Escolaridade      

    Analfabeto 01 (4,5) 63 1   

    Fundamental 21 (95,5) 1485 0,890 0,117-6,73 0,602 

    Médio 0 (0,0) 58 - - - 

    Superior 0 (0,0) 0  - - - 

Mesorregião      

    1 0 (0,0) 152 - - - 

    2 09 (30,0) 625 1,198 0,542-2,64 0,811 

    3 01 (3,3) 180  0,46 0,06-3,4 0,714 

    4 20 (66,7) 1664 1   

Transmissão vert      

    Sim 0 (0,0) 03 - - - 

    Não 27 (90,0) 2039 1,810 0,546-5,99 0,460 

    Aplicada 03 (10,0) 410 1   

Transmissão Sexual      

    Heterossexual 24  (88,9) 1945 1 
0,372-4,17 0,731 

    Outros 03 (11,1) 195 1,247 

Drogas Injetáveis      

    Sim 0 (0,0) 63 1 
- 1,0 

    Não 24 (100,0) 2027 - 

TransPaciHemo      

    Sim 0 (0,0) 01 1 
- 1,0 

    Não 28 (100,0) 2279 - 

TransSanguinea      

    Sim 01 (4,0) 14 5,137 
0,649-40,64 0,193 

    Não 24 (96,0) 1726 1 

TransmAciMat      

    2 27 (96,4) 1977 3,059 
0,413-22,63 0,249 

    3 01 (3,6) 224 1 
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4.2 MORTALIDADE DA AIDS NO RIO GRANDE DO NORTE 

 Desde o ano 2000 até dezembro de 2012, foram identificados 802 óbitos que 

tiveram como causa básica a AIDS no Rio Grande do Norte, apresentando uma 

distribuição ascendente a partir do ano de 2007 (Tabela 8 e Gráfico 15).  

A distribuição proporcional dos óbitos no total do período foi 68% (545) em 

pacientes do sexo masculino e 32% (257) no feminino. Os dados se aproximam dos 

percentuais nacionais em que, do total de óbitos por AIDS ocorridos no Brasil até 

2012, 71,6% ocorreram entre homens e 28,4% entre mulheres (BRASIL, 2013c). 

Tabela 8: Distribuição anual dos óbitos por AIDS de acordo com o sexo e a 

razão de gênero (masculino/feminino) no Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 

2012. 

Ano Masculino Feminino Total Razão M/F 

2000 30 08 38 3,8 

2001 33 15 48 2,2 

2002 27 12 39 2,3 

2003 27 16 43 1,7 

2004 25 11 36 2,3 

2005 29 11 40 2,6 

2006 30 15 45 2,0 

2007 25 14 39 1,8 

2008 55 27 82 2,0 

2009 56 32 88 1,8 

2010 62 34 96 1,8 

2011 66 33 99 2,0 

2012 80 29 109 2,8 

Total 545 257 802 2,1 
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Gráfico 15: Distribuição anual do número de óbitos no Rio Grande do Norte, 

no período de 2000 a 2012. 

Quando avaliada a razão de sexos, nos primeiros quatro anos de estudo 

(2000 a 2003) houve uma redução da relação do número de óbitos em homens para 

cada óbito em mulheres, já nos quatro últimos anos do período (1999 a 2012) esta 

relação vem se apresentando crescente, chegando a ser de 2,8 em 2012, superior a 

razão nacional, o que significa dizer que o número de óbitos em pacientes do sexo 

feminino tem diminuído quando comparado ao sexo masculino, como mostra a 

Tabela 8 e o Gráfico 16. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil a razão de sexos 

dos óbitos por AIDS vem se mantendo constante desde 2008 em 1,9 óbitos em 

homens para cada um óbito em mulheres (BRASIL, 2013c). 

A distribuição do total de óbitos por AIDS, de acordo com a faixa etária, no 

Rio Grande do Norte, se deu principalmente entre 30 e 49 anos (Gráfico 17), ou 

seja, na faixa etária considerada mais produtiva, acarretando inúmeros prejuízos em 

virtude dos anos potenciais de vida perdidos e do que se deixou de produzir 

economicamente. 
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Gráfico 16: Distribuição anual da razão de sexos (masculino/feminino) dos 

óbitos por AIDS no Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 2012. 

 

 

Gráfico 17: Distribuição do total de óbitos por AIDS no Rio Grande do Norte, 

de acordo com a faixa etária, no período de 2000 a 2012. 

 

Assim como aconteceu com a distribuição espaço - temporal dos casos, os 

óbitos por AIDS no Rio Grande do Norte, com o passar dos anos, tiveram um 

aumento gradativo do seu número, assim como do número de municípios com 

registro dos mesmos (Figuras 6, 7 e 8). Em 2000 foram 10 municípios, em 2006 
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foram 19 e em 2012 foram 33, representando um aumento de 230% no número de 

municípios com registro de óbitos no Estado.  

 

Figura 6: Distribuição espacial do número de óbitos por AIDS no ano 2000, no 

Rio Grande do Norte. 

 

 

Figura 7: Distribuição espacial do número de óbitos por AIDS no ano 2006, no 

Rio Grande do Norte. 
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Figura 8: Distribuição espacial do número de óbitos por AIDS no ano 2012, no 

Rio Grande do Norte. 

Avaliando o coeficiente de mortalidade do Rio Grande do Norte, observou-se 

importante aumento nos últimos anos, o qual passou de 1,4 óbitos para cada 100 mil 

habitantes em 2000 para 3,4 em 2012, representando uma elevação de 146,72% 

(Tabela 9). O modelo de regressão linear mostrou que existe uma tendência 

ascendente do coeficiente com o passar dos anos (Gráfico 18). 

Tabela 9: Coeficiente de Mortalidade (por 100.000 habitantes) da AIDS no Rio 

Grande do Norte, por ano e sexo no período de 2000 a 2012. 

Ano Masculino Feminino Total 

2000 2,2 0,6 1,4 

2001 2,4 1,0 1,7 

2002 1,9 0,8 1,4 

2003 1,9 1,1 1,5 

2004 1,7 0,7 1,2 

2005 2,0 0,7 1,3 

2006 2,0 1,0 1,5 

2007 1,7 0,9 1,3 

2008 3,6 1,7 2,6 
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2009 3,6 2,0 2,8 

2010 4,0 2,1 3,0 

2011 4,2 2,0 3,1 

2012 5,1 1,8 3,4 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Distribuição anual do coeficiente de mortalidade por AIDS (por 100 

mil habitantes) e tendência no Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 2012. 

 

Desde o início da década de 1990, os casos de AIDS passaram a ser mais 

frequentes entre indivíduos com menor escolaridade, principalmente homens com 

ensino fundamental incompleto. O nível educacional influencia nas características 

sociodemográficas, como renda, emprego e tipo de acesso aos cuidados de saúde, 

e fatores como a qualidade de vida, impactando de forma significativa no próprio 

enfrentamento da condição de saúde. Isto se deve ao fato que, via de regra, quanto 

menor a escolaridade do indivíduo menor o acesso às informações sobre a infecção 

por AIDS, o que proporciona menos recursos internos e externos para se conviver 

com a doença, elevando a chance de óbito (FRAQUETI et al., 2014; GARCIA; 

SOUZA, 2010;).  
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Apesar de em 2012 o Rio Grande do Norte ter apresentado um coeficiente de 

mortalidade de 3,4 por 100.000 habitantes, inferior a média nacional do mesmo ano 

que foi de 5,5 óbitos para cada 100.000 habitantes, a série histórica tem mostrado 

uma curva de tendência ascendente, com o passar dos anos, divergindo da 

tendência nacional que vem mostrando uma significativa queda nos últimos dez 

anos, assim como divergindo das regiões Sudeste e Sul do país que também vem 

em queda (BRASIL, 2014b; FAQUETI et al., 2014).  

Os achados podem ser reflexos da melhora no registro de óbitos, no entanto, 

indicam a necessidade de avaliar a formulação e implementação das políticas 

públicas no Estado, bem como suas ações programáticas, se estas estão 

desenhadas para o perfil e/ou a realidade social, econômica e organizacional da 

região.  

Segundo Teixeira et al. (2014), a aparente estabilização da mortalidade por 

AIDS no Brasil tende a mascarar disparidades regionais. Os determinantes sociais 

da saúde e disparidades regionais devem ser levadas em conta na formulação de 

programas e políticas. 

O coeficiente de mortalidade foi maior no sexo masculino do que no feminino, 

mantendo-se relativamente constante de 2000 a 2007 em ambos os sexos. No 

entanto, a partir de 2007 o coeficiente vem apresentando aumento considerável, 

principalmente entre os homens que foi de 1,7 em 2007 para 5,1 em 2012 (Gráfico 

19). Os achados diferem dos dados nacionais, uma vez que no Brasil tem sendo 

verificado uma estabilização do coeficiente de mortalidade entre os homens, 

enquanto entre as mulheres há uma elevação significativa (BRASIL, 2014b). 

Li et al. (2014), estudando a epidemiologia do HIV/AIDS na China também 

constataram que a taxa de mortalidade HIV / AIDS entre os homens foi maior do que 

no sexo feminino.  

A maior mortalidade por AIDS no sexo masculino pode ser explicada devido 

às relações de valor desiguais entre homens e mulheres, principalmente no que 

concerne ao corpo biológico e seus determinantes, uma vez que, os valores e 

modos de viver a saúde e a doença encontram-se como eventos bastante distintos 

entre estes (COSTA; MENANDRO, 2014; SCHRAIBER et al., 2010).  
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Situações de maior vulnerabilidade dos homens acabam por contribuir para 

maior longevidade feminina. Em geral, os homens têm mais dificuldade que as 

mulheres para se cuidarem, a maioria se considera imune às doenças, priorizando 

os prazeres da vida em detrimento à saúde. Os homens vão menos ao médico e, 

por consequência, têm mais problemas de saúde e vivem menos. Barreiras culturais 

talvez sejam os principais motivos para essa diferença de comportamento (COSTA; 

MENANDRO, 2014; SCHRAIBER et al., 2010).  

 

 

 

Gráfico 19: Distribuição anual do coeficiente de mortalidade de AIDS (por 100 

mil habitantes) segundo o sexo no Rio grande do Norte, 2000 a 2012. 

 

Correlacionando-se os dados dos óbitos do Sistema de Informação de 

Mortalidade (SIM) com os dados do mesmo paciente no Sistema de Informação de 

Agravo de Notificação (SINAN), foi possível se chegar a duração média da AIDS, ou 

seja, subtraiu-se a data do óbito da data do diagnóstico. Os resultados mostraram 

que a duração média da doença tem aumentado com o passar dos anos, ou seja, a 

sobrevida dos pacientes com HIV/AIDS tem aumentado no Rio Grande do Norte 

(Tabela 10).  
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No ano 2000 a duração média da doença nos pacientes que evoluíram para 

óbito foi de um ano, variando de menos de um até quatro anos, o que demonstra 

falhas nas políticas de controle da doença, como exemplo o diagnóstico tardio, 

caracterizado pelo curto espaço de tempo entre o diagnóstico e o óbito. Já no ano 

de 2012 a duração média da doença aumentou consideravelmente quando 

comparada ao inicio do período estudado, tendo sido de quase 11 anos, variando de 

seis até 16 anos, confirmando a tendência de cronicidade da AIDS.  

Tabela 10: Duração média com os valores mínino e máximo de duração da 

AIDS dentre os pacientes que evoluíram a óbito no Rio Grande do Norte, no período 

de 2000 a 2012. 

Ano Duração Média  Mínimo - Máximo 

(Anos) 

2000 1 0 – 4 

2001 1,5 0 – 6 

2002 2,7 0 – 6 

2003 2,3 0 – 11 

2004 2,1 0 – 8 

2005 2,8 0 – 11 

2006 4,0 0 – 10 

2007 5,5 1 – 10 

2008 6,7 3 – 12 

2009 7,6 3 – 13 

2010 8,5 5 – 16 

2011 9,1 4 – 14 

2012 10,9 6 – 16 

 

A apresentação do gráfico de regressão linear simples (Gráfico 20) 

comprovou que a duração média da doença, com o passar dos anos, apresenta uma 

tendência significativa de direção ascendente (R2 = 0,9392).  

Esta propensão do aumento da sobrevida segue a tendência nacional e 

mundial, fruto do avanço das políticas públicas que tem influenciado para o 
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diagnóstico precoce da infecção e para as melhores condições de vida das pessoas 

vivendo com HIV/AIDS, que quando manejadas e tratadas adequadamente, diminui, 

consideravelmente, a possibilidade de adoecimento e morte (PEREIRA; NICHIATA, 

2011; VILLARINHO; PADILHA, 2014).  

Neste contexto, o Brasil vem apresentando uma das políticas de 

enfrentamento à AIDS mais modernas do mundo, destacando-se a forte organização 

social para a formulação desta e o acesso às drogas terapêuticas (SOUSA, 2012). 

Convém destacar que a substantiva elevação no tempo de vida das pessoas 

que vivem com o agravo, observado na atualidade, trouxe à baila a necessidade de 

inclusão de outros aspectos além daqueles eminentemente biomédicos da relação 

dos sujeitos com o HIV/AIDS em seu cotidiano. Faz-se mister, assim, a assunção de 

perspectivas teóricas e atitudinais, incluindo amplamente as múltiplas facetas que 

configuram a vida com o agravo, sendo a qualidade de vida uma questão com 

importante potencial de contribuição para a prática de cuidados em saúde, bem 

como para o delineamento de políticas públicas na área (COSTA et al., 2014). 

 

Gráfico 20: Duração média da doença dentre os pacientes que evoluíam a 

óbito e tendência no Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 2012. 

Ao se empregar a técnica de Kaplan-Meier para análise de sobrevida (Gráfico 

21), foi observada diferença estatisticamente significante (p<0,001) em relação à 
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faixa etária. Os dados revelaram uma tendência de que, quanto maior a faixa etária, 

maior o tempo de sobrevida (Log-rank for trend = 26,99; p <0,001).  

A sobrevida foi maior na faixa etária com mais de 50 anos que apresentou 

mediana de 8,5 anos, quando comparada com o extrato de 31 a 50 anos que teve 

mediana de 6 anos (Log-rank = 14,58; p=0,001), e quando comparada com a faixa 

de 10 a 30 anos com mediana de 4 anos (Log-rank = 21,22; p0,001).  

Quando quantificado o Hazard Ratio, a faixa etária de 10 a 30 anos 

apresentou quatro vezes mais mortes e o extrato de 31 a 50 anos aproximadamente 

duas vezes mais mortes, em comparação com a faixa dos maiores de 50 anos 

(Tabela 11). 

Acredita-se que a explicação para o achado seja a questão das pessoas de 

mais idade apresentarem melhores indicadores de autopercepção da saúde e do 

uso dos serviços, uma vez que, pela própria condição fisiológica da idade elas são 

apontadas como portadoras de mais problemas de saúde, por isso ficam mais 

atentas na busca por atenção à saúde, com práticas de autocuidado e adesão às 

ações de saúde. 

Neste sentido, a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

mostrou melhora na autoavaliação da saúde, na capacidade funcional, no aumento 

do número de consultas médicas e diminuição das hospitalizações por parte dos 

idosos, mostrando tendências positivas nas condições de saúde da população idosa 

brasileira em várias dimensões (IBGE, 2010). As causas que justificam o avanço são 

multifatoriais, como a melhoria da tecnologia médica, maior acesso aos serviços de 

saúde, mudanças comportamentais, aumento do nível educacional e do status 

socioeconômico dos idosos. 

A percepção de saúde boa é um dos indicadores mais relatados entre os 

idosos, sendo um forte indicador do estado de saúde porque prediz, de forma 

consistente, a sobrevida dessa população (PILGER; MENON; MATHIAS, 2011). 

A maior procura dos idosos por serviços de saúde é resultado da dinâmica do 

envelhecimento populacional, e as tendências das condições de saúde dessa 

população vêm recebendo atenção crescente. Para tanto, as políticas de saúde na 
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área de envelhecimento devem levar em consideração os determinantes de saúde 

ao longo de todo o curso de vida (sociais, econômicos, comportamentais, pessoais, 

culturais, além do ambiente físico e acesso a serviços), com particular ênfase sobre 

as questões de gênero e as desigualdades sociais (PILGER; MENON; MATHIAS, 

2011; VERAS, 2009). 

O advento dos medicamentos que melhoram o desempenho sexual e 

possibilitam o estabelecimento de novas e múltiplas parcerias sexuais, e a 

disponibilidade da terapia antiretroviral altamente ativa anteriormente não existente, 

têm favorecido a infecção pelo HIV de pessoas com mais idade, porém, com 

possibilidade de sobrevida maior quando tratadas adequadamente (OKUNO et al., 

2014; VIEIRA; ALVES; SOUSA, 2014).  

Pessoas com maior tempo de diagnóstico, embora vejam o HIV/AIDS como 

problema, possuem elementos ligados à orientação e conformação que as beneficia. 

A doença passa a ser encarada como situação de aprendizagem, a cura é esperada 

e a adaptação considerada possível (OKUNO et al., 2014). 

Entender a dinâmica da AIDS, bem como controlar a sua expansão na 

população de idade avançada constitui um importante desafio de saúde pública. O 

conhecimento de suas necessidades são essenciais para o planejamento da 

atenção à saúde. 

Para tanto, estudos complementares a este são necessários para traçar um 

perfil epidemiológico do idoso com AIDS mais completo e abrangente, em todo o Rio 

Grande o Norte, e que sejam esclarecidas as causas desse grupo etário apresentar 

maior sobrevida, dada a relevância da questão para o Estado. 

Entende-se também que a necessidade de investigações sobre essa 

temática, ainda pouco explorada em nosso meio, poderá contribuir para a 

implementação das políticas públicas objetivando uma melhor intervenção, no 

sentido de disseminação de informações tanto para idosos como para os 

profissionais e para as famílias. 
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Gráfico 21: Apresentação da sobrevida relacionada à faixa etária, dentre os 

casos de AIDS que evoluíam a óbito no Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 

2012.  

  

Tabela 11: Razão de riscos para óbitos de acordo  com a faixa etária dentre 

os casos de AIDS no Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 2012. 

Variável Idade Hazard Ratio IC 95% Valor de p 

10 a 30 anos 4,093 2,247-7,456 <0,0001 

31 a 50 1,785 1,326-2,403 0,0001 

> 50 anos 1,0   

 

 

Quanto às variáveis sexo e Mesorregião, o teste de sobrevida dentre os casos 

de AIDS que evoluíam a óbito no Rio Grande do Norte, no período estudado, não 

apresentou significância (p>0,05), como mostram os Gráficos 22 e 23.  
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Gráfico 22: Apresentação da sobrevida relacionada ao sexo, dentre os casos 

de AIDS que evoluíam a óbito no Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 2012.  

 

 

 

 

Gráfico 23: Apresentação da sobrevida relacionada à Mesorregião, dentre os 

casos de AIDS que evoluíam a óbito no Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 

2012.  
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V CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

 

No período estudado, o Estado do Rio Grande do Norte mostrou uma 

tendência significativa de aumento no número de casos novos de AIDS, com 

incidência superior ao observado no país.  

Os casos ocorreram principalmente em pessoas do sexo masculino e, com 

elevação da razão de gênero (homem/mulher), sendo a faixa etária de 60 anos ou 

mais a que apresentou maior tendência de aumento. A maioria dos pacientes 

apresentou baixo grau de escolaridade, predominando a via sexual como principal 

forma de exposição ao vírus e a maior concentração dos casos se deu entre 

heterossexuais.  

 Ainda diferindo da tendência nacional, o número de óbitos e o coeficiente de 

mortalidade apresentou curva ascendente ao longo dos anos observados. O maior 

registro de óbitos ocorreu em pessoas do sexo masculino e na faixa-etária produtiva. 

O intervalo de tempo entre o diagnóstico e o óbito apresentou tendência 

significativa de aumento e a sobrevida esteve diretamente relacionada à faixa etária. 

Os pacientes acima de 60 anos apresentaram sobrevida superior às demais faixas 

etárias.  

A análise da associação entre as características epidemiológicas e 

sociodemográficas demonstrou que a escolaridade, o uso de drogas injetáveis e a 

faixa etária estavam influenciando na morbimortalidade da AIDS no Estado do Rio 

Grande do Norte.  

A evolução espaço temporal indicou um aumento gradativo da 

morbimortalidade e do número de municípios com registro de AIDS no Estado, 

concentrados principalmente nas Mesorregiões Leste e Oeste. 

Em síntese, a análise da associação entre as características epidemiológicas 

e sociodemográficas da AIDS, bem como sua evolução espaço temporal apontou 

para um aumento progressivo da morbimortalidade no Estado do Rio Grande do 

Norte, no período de 2000 a 2012. 
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Os dados revelaram que a situação no Rio Grande do Norte requer uma 

atenção especial. Para tanto, sugere-se que sejam desenvolvidas políticas públicas 

e ações regionalizadas, considerando a realidade da epidemia no Rio Grande do 

Norte em suas diferentes vertentes, assim como direcionadas às populações de 

maior vulnerabilidade e aos fatores de risco de agravamento da doença. 

Os usuários de droga merecem uma atenção especial, portanto torna-se 

necessário também a implementação de políticas públicas e intersetoriais para esse 

grupo no Estado do Rio Grande do Norte. 

Faz-se imprescindível o desenvolvimento de estudos e pesquisas científicas, 

utilizando as ferramentas epidemiológicas para melhor conhecimento e 

caracterização da AIDS no estado do Rio Grande do Norte, para melhor intervenção 

frente a este problema de saúde pública, sendo os achados aqui expostos uma 

importante fonte de informação e embasamento para o desenvolvimento de políticas 

públicas de âmbito individual e coletivo, principalmente no que se refere às questões 

relacionadas às drogas que têm contribuído de forma significativa para o aumento 

do número de casos desta síndrome, além de dificultar a adesão à terapia 

antirretroviral e, consequentemente ao aumento do número de óbitos. 
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