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RESUMO 
O perfil epidemiológico da AIDS passou por grandes mudanças desde a primeira descrição da 

doença. No Brasil o primeiro caso foi datado em São Paulo no ano de 1980 e apenas em 1982 

foi considerada uma síndrome de caráter elevado quanto à sua patogenia e fisiopatologia. Esta 

pesquisa buscou traçar o perfil epidemiológico dos indivíduos diagnosticados com AIDS no 

Brasil, no período de 01 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2015. Foram utilizados os 

dados do SINAN disponibilizados no Boletim Epidemiológico HIV/AIDS que são de domínio 

público, não sendo necessária aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa. Verificou-se que o 

maior número de casos ocorreu em homens de 20 a 49 anos com nível de escolaridade baixo, 

brancos e heterossexuais. Concluiu-se que o número de casos obteve uma considerável 

diminuição durante o período pesquisado e que novos estudos devem ser realizados para 

complementar as pesquisas no país. 

Palavras-chave: AIDS. Epidemiologia. Saúde Pública. 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Histórico e vírus 

Os primeiros casos da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (na sigla em inglês, 

AIDS) foram relatados entre os anos de 1977 e 1978, sendo estes registrados no Haiti, 

Estados Unidos e África Central. No Brasil o primeiro caso foi registrado na cidade de São 

Paulo no ano de 1980 e, apesar dos primeiros registros ocorrerem no final da década de 70, a 

AIDS foi considerada uma nova síndrome somente no ano de 1982 e atualmente é 

considerada uma pandemia que apresenta caráter emergente, além de ser considerada um dos 

maiores problemas de Saúde Pública (JUNG, 2011). 

A AIDS é causada por um retrovírus, o Vírus da Imunodeficiência Humana (na sigla 

em inglês, HIV), que atua nos linfócitos do tipo TCD4+, atacando-os e destruindo-os, 

diminuindo assim a imunidade e aumentando a vulnerabilidade do organismo a infecções 

oportunistas. O vírus pode ser transmitido de diferentes modos: através do compartilhamento 

de agulhas e seringas, do contato com o sangue contaminado, de relações sexuais onde não há 

a utilização de preservativo e através do parto e amamentação (JUNG, 2011). 
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O AZT (azidotimidina) foi o primeiro medicamento utilizado para atuar contra o HIV. 

O mesmo foi criado em 1986, enquanto que a distribuição gratuita de retrovirais para 

portadores do vírus e pacientes com AIDS foi autorizada no ano de 1992 pelo Governo 

Federal. Na década de 90 foi disponibilizado apenas zidovudina, já atualmente são 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde cerca de 16 tipos de antirretrovirais. O uso dos 

medicamentos possibilitou a redução da mortalidade por essa doença em cerca de 50% e 

também houve o aumento de 80% do tratamento para as doenças oportunistas. Tais avanços 

possibilitaram a melhora da qualidade de vida e do prognóstico dos pacientes acometidos por 

tal patologia (PINTO et al, 2007). 

 

1.2. Epidemiologia e saúde pública 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) o número de pacientes com 

AIDS ou que fazia uso de terapia antirretroviral para o HIV chegou a 36,7 milhões no ano de 

2015. Dentre estes, 02 milhões pertenciam a países da América Latina e Caribe, localidades 

onde o número de óbitos relacionados a AIDS ficou entre 41 e 59 mil (WHO, 2016). Os 

maiores números de indivíduos que vivem com a doença encontram-se na África Subsaariana 

e no Oriente Médio, fator que está relacionado ao pouco investimento em saúde pública, a 

proibição cultural ou a criminalização do relacionamento homossexual, o baixo número e a 

pouca abrangência de pesquisas relacionadas à AIDS, etc. (GÖKENGIN, 2016) 

O perfil epidemiológico relacionado à AIDS passou por grandes mudanças desde a 

primeira descrição da doença. Naquela época, a mesma encontrava-se vinculada a grupos 

específicos (usuários de drogas injetáveis, homossexuais, profissionais do sexo e 

hemofílicos), e, de modo geral, a indivíduos em idade adulta (BOKAZHANOVA et al, 2006; 

GÖKENGIN et al, 2016; NAKAMURA et al, 2013). Nos dias atuais, muitos autores relatam 

crescimento dos casos de AIDS entre certos grupos, como adultos, jovens e mulheres 

(GÖKENGIN, 2016; WHO, 2016). Outros grupos, a exemplo o dos idosos, também são 

citados em pesquisas epidemiológicas como uma classe de indivíduos mais vulnerável a 

infecção pelo HIV. Uma das maiores problemáticas relacionadas ao aumento dos registros de 

novos casos da doença tem sido a redução do uso de preservativos – alguns autores apontam 

ainda que o melhor acesso ao diagnóstico e ao tratamento tenha contribuído para o aumento 

de novos casos registrados de AIDS (NAKAMURA et al, 2013; WHO, 2016). 
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No Brasil, tal como ocorreu no restante do globo, os grupos de risco para a AIDS não 

mais se restringem àqueles da pandemia (homossexuais, usuários de drogas injetáveis, 

profissionais do sexo, etc.), mas sim englobam a população como um todo (NAKAMURA et 

al, 2013). Dentro do SUS (Sistema Único de Saúde) o programa de maior destaque para a 

AIDS é o Programa Nacional de DST/AIDS, que preconiza, entre outros fatores, o acesso ao 

diagnóstico, tratamento, educação sexual e o enfrentamento do preconceito. Apesar disso, a 

saúde pública brasileira ainda possui diversos desafios no que diz respeito a AIDS, tais como 

o diagnóstico tardio, o preconceito, o número insuficiente de pesquisas científicas e a errônea 

percepção da população de que a epidemia está controlada (GRECO, 2016). 

Apesar dos avanços alcançados, tanto no diagnóstico quanto no tratamento, a AIDS 

ainda configura uma doença de interesse global, de modo que um trabalho que vise investigar 

mudanças no perfil epidemiológico da mesma e verificar as flutuações no número de casos 

notificados a nível nacional faz-se de suma importância, uma vez que os resultados obtidos 

poderão auxiliar os órgãos de saúde competentes na elaboração de campanhas de combate a 

AIDS. 

O objetivo é traçar o perfil epidemiológico dos indivíduos diagnosticados com AIDS 

no Brasil, no período de 01 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2015. E os objetivos 

específicos: descrever as variáveis: faixa etária, sexo, escolaridade, raça/cor e Categoria de 

Exposição Hierarquizada; apontar grupos de risco para a AIDS; investigar as flutuações no 

número de casos de AIDS notificados. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo é de caráter epidemiológico, transversal, retrospectivo e analítico. Para a 

realização do mesmo, foram utilizados os dados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde, disponibilizados no Boletim Epidemiológico 

HIV/AIDS onde constam casos de AIDS notificados em todo território brasileiro entre os 

anos de 2006 a 2015. Foram analisadas as seguintes variáveis: número de casos por região 

brasileira, faixa etária, sexo, escolaridade, raça/cor e Categoria de Exposição Hierarquizada. 

Devido ao projeto utilizar dados secundários, de domínio público, não houve 

necessidade de aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa. 

A análise dos dados foi feita utilizando o programa Biostat, versão 5.0, de 2007. Os 

testes utilizados para a realização da análise foram os seguintes: ANOVA um critério, 



VII Semana Acadêmica da UEPA Marabá 
Ambiente, Saúde e Sustentabilidade na Amazônia Oriental: desafios e perspectivas. 

28 a 30 de Setembro/2016 

 

ANOVA dois critérios, teste T de Student e estatística descritiva. Tendo como grau de 

significância p<0,05. Os gráficos foram confeccionados no programa Microsoft Excel 2010. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Gráfico 1: Total de casos de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) segundo região de 

residência por ano de diagnóstico no Brasil, no período de 2006 a 2015. 

 

 

 

Os dados contidos no Gráfico 1 referem-se ao total de casos de AIDS de acordo com a 

região de residência e o ano de diagnóstico. Entre os anos de 2006 e 2015, 372.469 novos 

casos de AIDS foram notificados no SINAN, a maior parte, 163.204 ou 43% dos casos, na 

região Sudeste. As outras regiões alcançaram, respectivamente, 22% (Sul), 19% (Nordeste), 

8% (Norte) e 6% (Centro-Oeste) dos casos. Os casos atingiram picos nos anos de 2011 e 

2013. O número de notificações caiu de 39.947, em 2014, para 15.181, em 2015, diminuição 

que pode ser atribuída aos esforços do SUS (Sistema Único de Saúde) e da sociedade civil 

para diminuir o número de casos da doença – tais esforços são demonstrados sob a forma de 

campanhas de conscientização voltadas para os grupos de risco, diagnóstico em tempo 

oportuno e acesso gratuito a terapia antirretroviral logo após o diagnóstico de infecção por 

HIV, de acordo com a contagem de linfócitos CD4. A participação das Universidades e 

Secretarias de Saúde também caracteriza fator importante para a diminuição de casos de 

AIDS no Brasil, visto que estas instituições estão envolvidas em pesquisas e serviços de apoio 

que fornecem suporte ao controle da doença no país (GRECO, 2016). Faz-se de extrema 

importância citar os avanços alcançados na região Centro Oeste, que registrou apenas 959 

casos de AIDS no ano de 2015, o que provavelmente está ligado à maior efetividade das 
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políticas de saúde pública e ao compromisso financeiro dos Governos desta região em acabar 

com a epidemia da doença (WHO, 2016). 

 

Gráfico 2: Total de casos de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) segundo faixa etária e 

gênero no Brasil, no período de 2006 a 2015. 

 

 

 

O Gráfico 2 apresenta dados referentes aos casos de AIDS registrados de acordo com a 

faixa etária de indivíduos do sexo masculino. De acordo com o encontrado por Soares et al 

(2014), na presente pesquisa verificou-se que a maior parte dos casos  foram registrados em 

homens, com idades entre 20 a 34 anos e 35 a 49 anos que representam, juntos, 80% do total 

(40% cada faixa etária). Estes números provavelmente relacionam-se ao comportamento 

social esperado dos homens adultos, onde a virilidade e a prontidão sexual estão diretamente 

vinculadas ao maior número de parceiras sexuais e ao sexo sem uso de preservativo, 

comportamentos de alto risco para a infecção com o HIV (NAKAMURA et al, 2013; PIRES 

et al, 2012). Os dados analisados estão em desacordo com Jung (2011), que verificou 

equiparação entre os gêneros dos pacientes de AIDS, bem como confrontam os achados de 

Santos et al (2002), que relataram certo envelhecimento nos pacientes de AIDS do sexo 

masculino. 

 

 

 

Gráfico 3: Total de casos de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) segundo faixa etária e 

gênero no Brasil, no período de 2006 a 2015. 
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O Gráfico 3 é referente ao total de casos de AIDS registrados de acordo com a faixa 

etária e o sexo feminino. Os casos de AIDS registrados em mulheres contabilizaram 139.219 

em dez anos. A faixa etária predominante dentre as pacientes de AIDS da última década foi de 

35 a 49, que totalizaram 39% dos casos. Os casos notificados em mulheres costumam estar 

atrelados as diferenças antropológicas entre os gêneros, onde a dominação masculina fornece 

pouco poder de negociação sexual, o que as torna mais susceptíveis a prática sexual sem uso 

de preservativo e aumenta os riscos de infecção pelo HIV (SILVA et al, 2013; SOARES et al, 

2014). A baixa percepção do risco de infecção também pode ser relevante para compreender 

os casos de AIDS em mulheres (NAKAMURA et al, 2013). Em contraposição a Sousa 

(2014), verificou-se diminuição no número de casos notificados em mulheres, o que contesta 

a feminização da doença, defendida por Nakamura et al (2013). Ressalta-se ainda que, apesar 

de não possuir a maior incidência, a AIDS feminina gera aumento no número de crianças HIV 

positivas, que contraem a doença pela via materno-infantil (transmissão vertical) (SOARES, 

2014). 

Gráfico 4: Total de casos de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) segundo raça/cor e ano 

de diagnóstico no Brasil, no período de 2006 a 2015.
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O Gráfico 4 refere-se ao total de casos de AIDS segundo a raça/cor por ano de 

diagnóstico. A raça/cor mais atingida pela AIDS no Brasil no período de 2006 a 2015 foi a 

branca, que totalizou 44% dos casos, embora a literatura afirme ser esta a população com 

maior acesso a informações sobre a AIDS (SOARES et al, 2014). Este número pode tanto 

evidenciar a presença de racismo no serviço de saúde brasileiro quanto ser resultado do 

número de indivíduos que se autodeclaram brancos, que, de acordo com Sousa (2014) 

caracterizam o segundo maior grupo populacional. A raça indígena foi a menos predominante, 

sendo apresentados como 0,2% dos casos totais registrados. 

 

Gráfico 5: Total de casos de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) segundo escolaridade e 

ano de diagnóstico no Brasil, no período de 2006 a 2015. 

 

 

O Gráfico 5 refere-se aos casos de AIDS classificados de acordo com o nível de 

escolaridade e ano de diagnóstico dos casos totais registrados na última década. A maioria dos 

indivíduos com AIDS possuía Nível Fundamental (5ª a 8ª série) incompleto – no total, 18% 

dos casos notificados correspondem a este padrão educacional. Estes dados corroboram com 

Silva et al (2013) e ratificaram a pauperização da doença, uma vez que o baixo nível 

educacional tende a estar associado a baixo poderio econômico (SOARES et al, 2014). O 

baixo nível socioeconômico expõe os indivíduos a maiores riscos de contaminação, 

proporcionados pelo difícil acesso a informações e educação em saúde (sobretudo no que diz 

respeito a sexo seguro e riscos envolvidos no compartilhamento de seringas), ao diagnóstico\ 

precoce e a serviços médicos de modo geral (GÖKENGIN et al, 2016). Os dados encontrados 

da década diferem de Sousa (2014), cuja maioria dos indivíduos encontrava-se cursando ou já 
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havia terminado o Ensino Fundamental e Médio. Ressalta-se o grande número de casos nos 

quais esta variável foi ignorada, que, de fato, totalizaram a maioria dos casos (24%) o que 

pode implicar em análises distorcidas e indica um sério problema de registros no sistema de 

saúde do país. 

Gráfico 6: Total de casos de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) em indivíduos de 13 

anos ou mais, segundo Categoria de Exposição Hierarquizada e ano de diagnóstico no Brasil, no período de 2006 

a 2015.

 
 

O Gráfico 6 por sua vez, refere-se aos casos totais de AIDS em indivíduos de 13 anos 

ou mais, por Categoria de Exposição Hierarquizada e ano de diagnóstico. Nesse gráfico, 

observa-se que houve predomínio da via de transmissão sexual, tal como ocorreu em Sousa 

(2014). Em todos os anos, o maior número de indivíduos infectados pela AIDS declarou ser 

heterossexual, totalizando 58% dos diagnósticos em 10 anos, o que corrobora com Silva et al 

(2013), que verificou a heterossexualização da doença. Os homossexuais e bissexuais 

representam, respectivamente, 15% e 5% dos casos de AIDS notificados no SINAN. O 

Boletim Epidemiológico HIV/AIDS utilizado como fonte de dados ignora o grupo de homens 

que fazem sexo com homens e não se identificam como homossexuais, o que talvez tenha 

aumentado o número de pacientes que informaram ser heterossexuais, uma vez que este grupo 

é citado como uma das preocupações para a AIDS na América Latina (BOKAZHANOVA et 

al, 2006). Além disso, questões culturais e morais do Brasil podem ter levado indivíduos 

bissexuais a se autodeclararem heterossexuais (SANTOS et al, 2002). Os usuários de drogas 

injetáveis (UDI) configuram o maior grupo de risco dentro da transmissão sanguínea, com 4% 

do total de casos. Faz-se importante mencionar a grande redução no número de casos 

originados da transmissão vertical, bem como da ausência, desde 2014, de casos de AIDS 
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ocasionados por acidentes de trabalho. No ano de 2015, apenas um caso de AIDS foi 

notificado como gerado por transfusão de sangue, fator que indica o sucesso das políticas de 

controle de sangue e hemoderivados no país (SOARES et al, 2014; SANTOS et al, 2002). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos dados levantados, verificou-se que o perfil epidemiológico de AIDS no 

Brasil é de indivíduos do sexo masculino, com idade entre 20 a 49 anos e nível de 

escolaridade baixo, o que indica baixo poderio socioeconômico. A população branca 

representa o maior número dentre os pacientes de AIDS. A maioria dos casos foi registrada 

em indivíduos heterossexuais, contudo este número pode ser exacerbado. Apesar do número 

geral de indivíduos atingidos pela AIDS ter diminuído consideravelmente durante a década 

abrangida pela pesquisa, alguns problemas ainda são persistentes, a exemplo do grande 

número de informações “ignoradas” pelos registros do SINAN, que podem conduzir a 

subnotificação e a não identificação de certos grupos de risco.  

Problemas socioeconômicos do Brasil, como a desigualdade econômica e de gênero e 

o preconceito, parecem ser importantes para a persistência da AIDS no país, apesar dos 

avanços alcançados e da grande redução do número de novos casos da doença, que 

comprovam o correto enfretamento brasileiro frente à antiga expansão da doença. Ressalta-se 

ainda que, novos estudos são necessários para verificar as mais diversas variáveis a respeito 

da AIDS, de modo a fornecer aos órgãos públicos de saúde maiores informações acerca desta 

patologia.  
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