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Resumo

Objetivo: O presente estudo buscou, analisar espaço-temporalmente os casos de 

aids adquiridos por transmissão vertical do HIV, no Brasil, entre 1989 e 1997, bem 

como analisar as falhas na detecção da infecção pelo HIV na gestação

Métodos: Esta dissertação é apresentada sob a forma de dois artigos. O primeiro 

aborda a análise espaço-temporal dos casos de aids adquiridos por transmissão 

vertical  no  Brasil,  sendo  utilizados  dados  do  Sistema  Nacional  de  Agravo  de 

Notificação (SINAN). Foi proposto um método de correção do número de casos 

notificados, levando em consideração o atraso de notificação. O segundo artigo 

tem enfoque nas oportunidades perdidas de detecção da infecção pelo HIV em 

gestantes, expressas pelas falhas do sistema de saúde em solicitar o teste de HIV 

na gestação e fornecer o resultado antes do parto. Grau de instrução da mãe, 

região  geográfica,  e  tamanho  do  município  de  realização  do  parto  foram  as 

variáveis  utilizadas  para  estabelecer  as  desigualdades  regionais  e 

socioeconômicas. Para o segundo artigo foram utilizados os dados coletados no 

Estudo Sentinela-Parturiente,  realizado em 2002.  Os dados utilizados nos dois 

artigos foram cedidos pelo Programa Nacional de DST e Aids.

Resultados:  No primeiro artigo, estimou-se que somente 37,1% dos casos são 

notificados em até dois anos após o nascimento, para o Brasil. Após a correção, 

análise das séries temporais no período 1989-97 mostrou tendência de aumento 

até 1996 e uma queda no número de casos, no ano de 1997, para o Brasil  e 

Grandes Regiões, com exceção da Região Nordeste, que apresentou aumento 

continuado.  No segundo artigo,  a cobertura efetiva do teste de HIV durante a 

gestação foi estimada em 52%. As enormes desigualdades sócio-espaciais ficam 

evidenciadas na comparação entre as Grandes Regiões, o grau de escolaridade e 

tamanho  do  município  (em  número  de  habitantes).   As  recomendações  do 

Ministério  da  Saúde  foram  atendidas,  completamente,  por  somente  27% 

parturientes 

Conclusões:  Os  resultados  mostram  que  é  preciso  otimizar  o  processo  de 

notificação dos casos. A cobertura baixa de teste de HIV na gestação indica a 
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necessidade de medidas voltadas para uma maior cobertura da detecção do HIV 

na gestação.

Descritores:  Infecção  pelo  HIV;  Transmissão  materno-infantil;  atraso  na 

notificação; cobertura efetiva; Brasil.
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I - Introdução

1.1 – A infecção pelo HIV e aids

A síndrome da imunodeficiência humana (ou aids) é uma doença infecciosa 

cujo agente etiológico é o vírus da imunodeficiência humana (HIV). 

A infecção pelo HIV,  pode ser  dividida em quatro fases clínicas.  A fase 

inicial  é  a  síndrome  retroviral  aguda  que  é  acompanhada  por  uma  súbita 

diminuição  na  contagem  de  linfócitos  T  CD4+ e  altos  níveis  de  carga  viral 

plasmática. Após esta fase, ocorre um aumento do número de linfócitos T CD4+ 

que, na maioria dos indivíduos, não retorna aos níveis pré-infecção, e a carga viral  

plasmática diminui para um ponto de equilíbrio, ou  set point, como resultado da 

soroconversão  e  do  desenvolvimento  de  uma  resposta  imunológica, 

caracterizando  a  segunda  fase  da  infecção,  ou  fase  assintomática,  também 

conhecida como latência  clínica  (Bartlett  &  Gallant,  2002).  A terceira  é  a fase 

sintomática  precoce,  caracterizada  pela  ocorrência  de  manifestações  que  são 

mais  freqüentes  em indivíduos com imunodeficiência  em fase inicial,  mas que 

podem acontecer em pacientes imunocompetentes, como, por exemplo, sudorese 

noturna,  adenite tuberculosa, sinusopatias,  candidiáse oral  e vaginal  (Rachid & 

Schechter,  2003).  A  fase  sintomática  tardia  (última  fase),  caracteriza-se  pela 

contagem de linfócitos T CD4+ < 200 cels/mm3 e pelo aparecimento de doenças 

oportunistas, definindo assim o quadro de aids.

As principais formas de transmissão do HIV são:

-  Sexual: homossexual, bissexual e heterossexual;
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- Sanguínea: em receptores de sangue ou hemoderivados e em 

usuários de drogas injetáveis (UDI), no compartilhamento de seringas;

- Vertical: da mãe para o filho durante a gestação, o parto ou a 

amamentação.

Os testes mais comuns utilizados para a detecção da infecção pelo HIV 

são: ELISA, imunofluorescência e Western-blot.

1.2 – A situação da aids no mundo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que existiam ao final de 

2003, 40 milhões (34 - 46 milhões) de pessoas vivendo com HIV/aids em todo o 

mundo, sendo 2,5 milhões (2,1 – 2,9 milhões) de crianças menores de 15 anos. 

Em 2003, a estimativa é de que 5 milhões (4,2 – 5,8 milhões) de pessoas 

foram  infectadas  pelo  HIV,  dos  quais,  700  mil  (590  –  810  mil)  são  crianças 

menores de 15 anos de idade.  Estima-se também, que 3 milhões de pessoas 

morreram vítimas da aids no mundo durante o mesmo ano, sendo quase 17% 

crianças (UNAIDS, Dezembro de 2003).

A África Sub-Sahariana é a região do mundo mais afetada pela epidemia,  

com um número entre 25 e 28,2 milhões de pessoas vivendo com HIV/aids. Uma 

pequena parcela destas pessoas recebe o tratamento anti-retroviral e a maioria 

não dispõe sequer  de  medicamentos  para  tratar  as  doenças oportunistas.  Em 

2003, a estimativa da UNAIDS foi entre 2,2 e 2,4 milhões de óbitos por aids nesta 

região. 
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A epidemia também está se expandindo rapidamente em alguns países da 

Europa Oriental e da Ásia Central, onde existem entre 1,2 e 1,8 milhões pessoas 

com HIV.  Este quadro se repete na Ásia e no Pacífico,  onde 7,4 milhões de 

pessoas  vivem  atualmente  com  HIV/aids.  Na  Índia,  existiam  entre  3,8  e  4,5 

milhões de pessoas vivendo com a infecção pelo HIV, no final de 2002 e com 

previsão  de  crescimento  considerável.  Na  China,  na  Indonésia  e  no  Vietnam, 

existem atualmente mais de um milhão e meio de pessoas portadoras do HIV, 

sendo  que,  mediante  estimativas  da OMS,  pode-se prever  multiplicação  deste 

número na próxima década. Adicionalmente, mudanças significativas no quadro 

econômico e social de diversos países que estão na fase inicial da epidemia estão 

gerando  condições  favoráveis  para  a  rápida  propagação  do  HIV  (UNAIDS, 

Dezembro de 2002).

1.3 – Dinâmica da epidemia de aids no Brasil

No começo da década de 80, surgiram os primeiros casos de aids no Brasil, 

sendo  notificados  até  dezembro  de  2002,  257.771  casos,  segundo  dados  do 

Programa Nacional de DST e Aids do Ministério da Saúde.

A taxa de incidência de aids, em 1991, foi de 8/100000 hab (1/100000 hab 

em  crianças  até  12  anos  e  11/100000  hab  entres  os  maiores  de  12  anos), 

atingindo 15,9 em 1998 (2,1/100000 hab em crianças e 21/100000 hab entres os 

maiores de 12 anos). Em 2001, a taxa de incidência foi de 12,3/100000, sendo 

uma  das  possíveis  causas  deste  declínio,  o  atraso  na  notificação  dos  casos 

(Ministério da Saúde, PN-DST/AIDS, 2002a).
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Entre os indivíduos maiores de 12 anos de idade, a taxa de incidência, para 

o ano de 1998, foi de 29,1/100000 entre os homens e de 13,4/100000 entre as 

mulheres.

A  dinâmica  espaço-temporal  da  epidemia  de  aids  no  Brasil  tem  sido 

subdividida  em  três  fases.  A  primeira,  no  inicio  dos  anos  80,  restringiu-se, 

principalmente,  ao  eixo  Rio  de  Janeiro  -  São  Paulo  e  outras  metrópoles 

localizadas no Sudeste e Sul do País. Esta fase teve como principal categoria de 

exposição os homens que se relacionam sexualmente com outros homens (HSH) 

e as pessoas que receberam sangue e hemoderivados.

No final da década de 80 até o início da década de 90, houve um aumento 

significativo dos casos de aids entre os usuários de drogas injetáveis (UDI), assim 

como na categoria de exposição heterossexual, principalmente entre as mulheres 

parceiras  de  homens  UDI,  podendo,  este  período,  ser  considerado  como  a 

segunda fase da epidemia de aids. Este período foi marcado também pelo inicio  

da expansão da epidemia para todos os estados brasileiros, embora abrangendo, 

basicamente, os municípios das regiões metropolitanas e as cidades de tamanho 

médio  (200  a  500  mil  habitantes),  localizadas,  sobretudo,  nas  regiões  Sul  e 

Centro-Oeste (Barcellos & Bastos, 1996).

A terceira  fase da  epidemia  se  caracteriza  pelo  aumento  dos casos na 

categoria de exposição heterossexual, principalmente entra as mulheres, e pela 

grande expansão para os municípios de menor porte. A proporção de casos de 

aids, do sexo masculino, adquiridos por transmissão heterossexual do HIV, que 

até 1992 era de 13%, aumenta para 25% dos casos, em 1997. Entre as mulheres, 

esta proporção, que era de 50% em 1992, atinge 69% em 1998 (Szwarcwald et 
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al.,  1998).  Houve  um  substancial  decréscimo  no  número  de  casos  de  aids 

adquiridos por transfusão sanguínea ou uso de hemoderivados.

Este  processo,  denominado  de  “heterossexualização”,  implicou  na 

expansão da epidemia de aids no Brasil, disseminando-se por praticamente todos 

os segmentos populacionais (Szwarcwald et al., 2000). Uma característica deste 

processo  foi  o  aumento  importante  dos  casos  entre  a  mulheres.  Dados  do 

Ministério da Saúde mostram que no período de 1980-1990 a razão de casos 

entre homens e mulheres foi, em média, de 6,5 casos entre homens para cada 

caso entre mulheres, chegando a 1,7 no ano de 2001 (Ministério da Saúde, PN-

DST/AIDS, 2002a). A expansão da epidemia na população feminina acarretou, por 

sua vez, o aumento dos casos de aids em crianças adquiridos pela transmissão 

materno-infantil do HIV. 

O período após 1996 é marcado pelo início da terapia anti-retroviral (ARV), 

em  caráter  universal,  por  decreto  lei,  o  que  significa  que,  no  Brasil,  os 

medicamentos anti-retrovirais necessários para o tratamento de todos que deles 

precisam devem ser  distribuídos de maneira  gratuita  e  universal,  por  meio  do 

Sistema  Único  de  Saúde.  A  disponibilidade  da  terapia  anti-retroviral  universal 

resultou na melhora na qualidade de vida dos pacientes, assim como no aumento 

da  sobrevida  e  em grande  redução  nas  hospitalizações  (Levi  &  Vitória,  2002; 

Matida et al., 2002; Marins et al., 2002).

Se por  um lado,  estados como São Paulo  já  demonstram tendência de 

desaceleração da epidemia, por outro, alguns segmentos populacionais mostram 

aumentos  em  ritmo  até  mais  acentuado  que  no  passado.  Evidências  de  um 

processo de empobrecimento da epidemia, no sentido do aumento da incidência 

13



de casos na população de menor nível sócioeconômico, já são encontradas na 

literatura  recente.  Fonseca  et  al.  (2000,  2002)  mostraram que  indivíduos  com 

menor  grau  de  instrução  têm  mostrado  ritmo  mais  acelerado  nas  taxas  de 

incidência de aids. Os Autores concluíram ainda que a epidemia tem se expandido 

em  ritmo  mais  acelerado  entre  os  segmentos  populacionais  de  menor  nível 

socioeconômico, principalmente entre as mulheres residentes em municípios de 

pequeno porte.

1.4 – Transmissão vertical

A transmissão materno-infantil  do HIV, também denominada transmissão 

vertical, pode ocorrer durante a gestação, parto e amamentação, sendo que, cerca 

de 65% dos casos ocorrem durante o trabalho de parto e o restante durante a 

gestação, principalmente nas últimas semanas, ou no período de amamentação 

(Ministério da Saúde, PN-DST/AIDS, 2003). A alta carga viral materna é um dos 

principais  fatores  associados à transmissão vertical.  Outros  fatores associados 

são: a ruptura prolongada das membranas amnióticas, a presença de infecção 

sexualmente transmissível, o tipo de parto, a prematuridade e o uso de drogas 

(Ceballos et al., 2002; Cooper et al., 2002; Khun et al., 1999; Ministério da Saúde, 

PN-DST/AIDS, 2003; Rutstein, 2001; Tess et al., 1998).

Desde 1994, depois da divulgação do protocolo 076 do Aids Clinical Trial  

Group  (PACTG  076),  sabe-se  que  o  uso  da  zidovudina  (AZT)  pela  gestante 

infectada  e  pelo  recém-nascido,  durante  as  primeiras  semanas  de  vida,  pode 

reduzir  em cerca  de  70% o  risco  de infecção  na criança,  sendo que este  foi 
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considerado um dos principais avanços no conhecimento sobre a aids desde a 

década de 80 (Veloso et al., 1999). 

Atualmente,  sabe-se  que  o  uso  de  terapia  anti-retroviral  combinada,  ou 

seja, a utilização simultânea de duas ou mais drogas ARV, é capaz de reduzir 

significativamente a carga viral plasmática para níveis não detectáveis, reduzindo, 

assim, o risco de transmissão do HIV para o recém-nascido. 

Dado  que  a  alta  carga  viral  materna  está  fortemente  associada  à 

transmissão materno-infantil,  alguns pesquisadores atribuem ao uso da terapia 

anti-retroviral altamente potente (highly active antiretroviral therapy - HAART), ou 

seja, um esquema de tratamento do qual se pode esperar que reduza a carga viral 

para  menos  de  50  cópias/ml  em  pacientes  virgens  de  tratamento  (Bartlett  & 

Gallant, 2002), a redução na taxa de transmissão vertical do HIV, principalmente 

quando é administrada em gestantes com alta carga viral e que desconheciam o 

seu estado sorológico até o inicio do pré-natal.

Cooper, et al.  (2002), analisando dados de um estudo multicêntrico para 

avaliar  fatores  de  risco  associados  à  transmissão  vertical  do  HIV  nos  EUA, 

compreendendo informações de 2549 mulheres entre 1990 e 2000, verificaram 

dois grandes declínios na taxa de transmissão vertical durante esse período. O 

primeiro grande declínio ocorreu em 1994, quando a taxa, que era de 23,6% em 

1993,  reduziu-se  para  9,1%.  Esta  redução  foi  atribuída  à  ampla  divulgação  e 

utilização da zidovudina de acordo com as três partes da profilaxia preconizada no 

protocolo PACTG 076 (durante a gestação, parto e no recém-nascido durante as 

primeiras  semanas de vida).  Os  Autores  evidenciaram ainda a  importância  da 

intervenção com o AZT durante o parto e no período neonatal, já que 25% das 
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mulheres  pesquisadas  até  o  inicio  de  1994  fizeram o  uso  do  AZT  durante  a 

gestação, sem que se tenha notado declínio tão acentuado. 

O  segundo  grande  declínio  observado  foi  em  1996  quando  a  taxa  de 

transmissão  vertical  chegou  a  3,5%,  sendo  esta  redução  atribuída  ao  uso  da 

terapia ARV combinada e da terapia combinada potente (HAART) pela gestante, 

definido como o uso de um esquema contendo três ou mais drogas ARV, incluindo 

pelo menos um medicamento entre os inibidores de protease (IP) e/ou inibidores 

de  transcriptase  reversa  não-nucleosídeos  (ITRNN).   A  taxa  de  transmissão 

vertical do HIV durante todo o período estudado foi de 20% (IC 95%: 16,1-23,9) 

entre as mulheres que não receberam a terapia ARV durante o pré-natal; 10,4% 

(IC 95%: 8,2-12,6) entre as que receberam a monoterapia com o AZT; 3,8% (IC 

95%: 1,1-6,5) entre as que receberam a terapia ARV combinada; e 1,2% (IC 95%: 

0-2,5) entre as que receberam HAART (Cooper et al., 2002).

O  governo  brasileiro  vem  se  esforçando  para  reduzir  as  taxas  de 

transmissão vertical no País. Entre as medidas, encontram-se o aconselhamento e 

a realização de sorologia para HIV no pré-natal, a administração da zidovudina 

combinada  a  outros  anti-retrovirais  para  as  gestantes,  a  administração  da 

zidovudina durante o trabalho de parto e no pós-parto para os recém-nascidos e a 

substituição do aleitamento materno. Estes procedimentos estão disponíveis para 

toda a população de forma universal e gratuita.

O  Ministério  da  Saúde  também  recomenda  a  realização  do  parto  por 

operação cesariana eletiva (realizada antes do início do trabalho de parto, ou seja,  

com as membranas amnióticas íntegras) para as gestantes com pelo menos 34 
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semanas de gestação e carga viral maior ou igual a 1000 cópias/ml (ou quando a 

carga viral for desconhecida).

No  sentido  de  incrementar  estas  ações  de  controle,  encontra-se  em 

implantação o Projeto Nascer-Maternidades, que visa proporcionar a um número 

de  maternidades  selecionadas,  localizadas  em  cidades  de  importância 

epidemiológica quanto à infecção pelo HIV, a melhor atenção ao binômio mãe-

filho,  disponibilizando  elementos  necessários  para  a  profilaxia  da  transmissão 

vertical  do HIV, além de proporcionar o diagnóstico da sífilis e seu tratamento, 

evitando a evolução da doença materna e o desenvolvimento de seqüelas tardias 

da infecção congênita (Ministério da Saúde, PN-DST/AIDS, 2002b).

Em estudo único,  no  Brasil,  realizado antes  da divulgação do protocolo 

PACTG  076,  no  Estado  de  São  Paulo,  com  gestantes  infectadas  pelo  HIV, 

mostrou-se uma taxa de transmissão vertical de 16%, com um intervalo de 95% de 

confiança variando de 13% a 20% (Tess et al., 1998). Comprovando a importância 

das intervenções, em estudo realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(Nogueira et al., 2001), após a divulgação do protocolo, com a intenção de avaliar  

o impacto de algumas ações (como a utilização do AZT e a substituição do leite 

materno) na redução da taxa de transmissão vertical,  mostrou-se uma taxa de 

2,75% (IC 95%: 0,1% a 5,4%). 

Vários fatores podem estar dificultando a redução na taxa de transmissão 

vertical, no Brasil, ainda muito aquém da esperada. Embora ganhos tenham sido 

obtidos no período 1996-2000, com aumentos expressivos na cobertura das ações 

profiláticas na gestação, estimativas do PN-DST/AIDS revelam que apenas 35% 

das gestantes infectadas tiveram acesso à terapia anti-retroviral, no ano de 2001. 
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 Estes fatores estão diretamente ligados à infecção pelo HIV na população 

feminina, geralmente associada à transmissão heterossexual. Entre eles, o fato de 

que grande parte das mulheres heterossexuais e com parceiro fixo não se sente 

vulnerável. Em um estudo realizado em três grandes centros de referência para 

pacientes com HIV/aids no Estado de São Paulo, 67% das 1068 mulheres que 

foram analisadas declararam que jamais pensaram que podiam estar infectadas 

no  momento  que  receberam  o  diagnóstico,  sendo  a  maioria  diagnosticada 

somente quando ela própria adoeceu ou por causa da doença do parceiro. Já 3% 

fizeram  o  teste  porque  o  filho  adoeceu,  9%  durante  o  pré-natal  e  1%  na 

maternidade (Paiva et al. 2002).

Entre outros fatores que também dificultam as intervenções, destacam-se: a 

dificuldade de acesso e a baixa qualidade da assistência pré-natal;  a  falta  de 

informação tanto da equipe de saúde quanto da população sobre o avanço da 

epidemia na população feminina e a disponibilidade de intervenções eficazes na 

redução deste tipo de transmissão; a disponibilidade insuficiente de exames na 

rede  e  as  dificuldades  para  obter  o  resultado  após  a  solicitação  (Veloso  et 

al.,1999). 

Este cenário dificulta a detecção precoce da infecção do HIV em gestantes, 

o  que  faz  da  assistência  pré-natal  um  elemento  de  extrema  importância  na 

redução da transmissão vertical.

Em um estudo sobre a disponibilidade de realização de sorologia para a 

infecção pelo HIV na gestação, em unidades básicas de saúde no Município de 

Ribeirão Preto, SP, os resultados mostraram que somente 62,3% das gestantes 

atendidas  no  pré-natal  nas  unidades  onde  o  exame  encontrava-se  disponível,  
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concordaram com a realização dos testes, com um total de 0,76% de resultados 

positivos (Neves et al., 1999). Esta proporção de gestantes testadas ainda é muito 

baixa.  Vale  ressaltar  que  o  ideal  seria  a  realização  do  exame  em  todas  as 

gestantes, inclusive as assintomáticas, de modo a iniciar o tratamento, no caso de 

sorologia positiva, o mais breve possível.
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II - Objetivo

2.1 - Objetivo Geral

Este estudo tem como objetivos, analisar espaço-temporalmente os casos 

de aids adquiridos por transmissão vertical do HIV, no Brasil, bem como analisar 

as falhas na detecção da infecção pelo HIV na gestação.

2.2 - Objetivo Específicos

- Caracterizar a dinâmica espaço-temporal da epidemia de aids 

por transmissão vertical no Brasil;

- Caracterizar as oportunidades perdidas de teste do HIV durante 

a gestação;

- Analisar as desigualdades sócioespaciais das falhas do sistema 

de saúde na detecção do HIV na gestação;
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III - Material e métodos

Esta dissertação é apresentada sob a forma de dois artigos. O primeiro 

aborda a análise espaço-temporal dos casos de aids adquiridos por transmissão 

vertical  no  Brasil.  Foram utilizados  dados  do  Sistema  Nacional  de  Agravo  de 

Notificação de Aids (SINAN/AIDS), cedido pelo PN-DST/AIDS 

O segundo artigo tem enfoque nas oportunidades perdidas de detecção da 

infecção pelo HIV em gestantes, expressas pelas falhas do sistema de saúde em 

solicitar o teste de HIV na gestação e fornecer o resultado antes do parto. Grau de 

instrução da mãe, região geográfica e tamanho do município  de realização do 

parto  foram  utilizados  para  estabelecer  as  desigualdades  regionais  e 

socioeconômicas.  Para  este  trabalho,  foram  utilizados  os  dados  coletados  no 

Estudo Sentinela-Parturiente, realizado em 2002.
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Resumo

Objetivo:  No  Brasil,  o  Sistema  Nacional  de  Agravo  de  Notificação  é  uma 

importante  fonte  de  informação para  analisar  a  evolução espaço-temporal  dos 

casos de aids. Entretanto, o atraso na notificação dos casos prejudica as análises 

de dinâmica da epidemia no País. O presente estudo buscou analisar a evolução 

espaço-temporal da incidência de aids adquirida por transmissão vertical do HIV, 

propondo um método de correção do número de casos notificados, levando em 

consideração o atraso de notificação, para o Brasil e Grandes Regiões.

Métodos:  Para efeito de correção do atraso na notificação, o número de casos 

cujo  nascimento  ocorreu  entre  1987  e  1989  foi  considerado  completo,  o  que 

permitiu calcular a proporção de casos que foram notificados com 10 anos ou mais 

depois da  data de nascimento.  Aplicou-se  esta proporção aos casos nascidos 

entre 1990 e 1993, de moda a estimar a proporção de casos que, provavelmente, 

ainda serão notificados ao SINAN. Calculou-se, então, a proporção de casos no 

período 1990-93 que foram notificados até dois anos após a data de nascimento. 

A estimativa desta proporção permitiu corrigir  os casos nascidos entre 1994 e 

1997. Estimou-se a taxa de crescimento anual da incidência de aids por modelos 

de  regressão  exponencial  referente  ao  período  1989-1997,  para  o  Brasil  e 

Grandes Regiões.

Resultados:  Estimou-se que somente 37,1% dos casos são notificados em até 

dois anos após o nascimento, para a totalidade do Brasil. Esta proporção variou 

de 16%, no Nordeste, a 40%, no Sudeste . Após a correção, análise das séries 

temporais no período 1989-97 mostrou uma queda no número de casos, no ano 

de 1997, para o Brasil e Grandes Regiões, com exceção da Região Nordeste, que 

apresentou aumento continuado. A menor taxa de crescimento ocorreu na Região 

Sudeste e a maior na Nordeste.

Conclusões:  Os resultados mostram a necessidade de otimização do processo 

de notificação dos casos. A impossibilidade de utilização de dados de crianças 

nascidas após 1997 restringe o estudo da situação real  da epidemia em anos 

recentes e não permite verificar o impacto das políticas na redução da taxa de 

transmissão vertical no País.
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Estimativa da incidência de aids por transmissão vertical. Brasil, 1987-1997

1. Introdução

O Sistema Nacional de Agravo de Notificação (SINAN) é uma importante 

fonte de informação para analisar a evolução espaço-temporal dos casos de aids, 

possibilitando  o  monitoramento  e  a  vigilância  epidemiológica  dos  casos,  bem 

como subsidiando o planejamento e a alocação de recursos necessários para a 

sua prevenção e controle.

O  acompanhamento  da  incidência  de  aids  em  adultos  mostra  um 

incremento contínuo e bastante relevante de casos decorrentes da transmissão 

heterossexual, especialmente na década de 90. Dados do Ministério da Saúde 

mostram que, no período 1980-90, a taxa de incidência na população masculina 

era 6 vezes maior que na feminina (Ministério da Saúde, 2002). Entretanto, nos 

últimos anos, embora a predominância de casos ainda seja do sexo masculino, a 

razão  entre  as  taxas  de  incidência,  por  sexo,  passou  a  ser  próxima de  2.  O 

aumento  de  casos  de  aids  em  mulheres  foi  acompanhado  de  incremento 

progressivo de casos de aids em crianças adquiridos pela transmissão materno-

infantil do HIV.

Tendo em vista a defasagem temporal entre a infecção pelo HIV e o registro 

de  caso  de  aids,  a  análise  da  evolução  temporal  da  incidência  de  aids  em 

crianças, adquirida por transmissão vertical, se examinada por ano de nascimento 

da  criança,  tem particular  importância  já  que  pode  vir  a  se  constituir  em um 

componente importante para uma avaliação mais adequada da infecção pelo HIV 

em mulheres.
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A  transmissão  do  vírus  ocorre  na  gestação,  no  parto  ou  durante  a 

amamentação. A confirmação de caso de aids pediátrico, segundo o Programa 

Nacional  de  DST e  Aids,  é  dada pela  evidência  laboratorial  da  infecção e  de 

imunodeficiência, sendo esta estabelecida pelo diagnóstico de pelo menos duas 

doenças indicativas de aids de caráter leve ou pelo menos uma doença indicativa 

de aids de caráter moderado ou grave, ou contagem de linfócitos T CD4+ menor 

do que o esperado para a idade da criança (Ministério da saúde, 2004). Os casos 

de aids adquiridos por transmissão vertical do HIV são confirmados, geralmente, 

em até 18 meses da data de nascimento.

Por outro lado, sabe-se que a terapia antiretroviral  (TARV) pode reduzir, 

consideravelmente, a taxa de transmissão vertical do HIV e que o quanto antes for 

diagnosticada a presença do vírus na gestante e iniciada a terapia, menor é o 

risco de infecção do recém-nascido (Ministério da Saúde, 2003). Com o início, em 

1996, da distribuição gratuita da TARV, por parte do Governo Federal, esperava-

se  que  houvesse  uma  redução  no  número  de  casos  de  aids  adquirida  por 

transmissão vertical no período posterior a 1996. Neste sentido, a importância do 

monitoramento  de  casos  pediátricos  de  aids  por  transmissão  vertical  reside 

também na identificação de áreas geográficas  com tendências  persistentes de 

aumento, o que poderá contribuir a uma aplicação mais eficiente de recursos e 

uma cobertura mais efetiva das intervenções necessárias para a redução do risco 

de transmissão vertical do HIV.

Em  estudo  realizado  com  gestantes  infectadas  pelo  HIV  atendidas  no 

Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, verificou-se 

uma taxa de transmissão vertical de 19,4%, no período 1988-93, e de 8,6%, no 
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período 1996-99, sendo esta taxa estimada em 6,6%, quando se consideraram 

somente  as  gestantes  que  receberam a  terapia  completa  com AZT durante  a 

gestação e no parto, bem como os recém nascidos durante o período neonatal 

(Mussi-Pinhata et al., 2003).

Entretanto,  conforme  reconhecido  por  autores  que  analisaram  as 

informações do SINAN/Aids (Barbosa & Struchiner, 1997; Ferreira & Portela, 1999; 

Luiz  &  Costa,  2001),  existe  relevante  atraso  na  notificação  dos  casos,  que 

prejudica  a  análise  das  tendências  espaço-temporais  da  epidemia  no  País, 

tornando-se necessária a correção dos dados de modo a obter estimativas mais 

fidedignas acerca da evolução da epidemia no tempo.

Nos  Estados  Unidos,  desde  a  década  de  80,  pesquisadores  já  vinham 

propondo métodos para a correção do atraso na notificação dos casos, de modo a 

corrigir  as  estimativas  de  incidência  de  aids  (Brookmeyer  &  Damiano,1989). 

Estima-se  que  aproximadamente  80%  dos  casos,  nos  Estados  Unidos,   são 

notificados  até  um  ano  após  o  diagnóstico  (Centers  for  Disease  Control  and 

Prevention, 2000).

No Brasil, foram realizados alguns trabalhos visando identificar ou corrigir 

esta sub-notificação. Barbosa & Struchiner (1997), compararam quatro métodos 

de  correção  diferentes,  utilizando  todos  os  casos  notificados  até  o  primeiro 

semestre de 1996, e consideraram quatro anos como período máximo de atraso. 

Os autores sugeriram que fossem utilizadas, para a finalidade de planejamento, as 

estimativas do modelo que identificou o maior número de casos sub-notificados, 

ou seja, que existiam em junho de 1996, cerca de 23% casos diagnosticados e 

ainda não notificados.
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Já  Ferreira  &  Portela  (1999)  compararam  as  informações  contidas  nos 

bancos de dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS) e do SINAN/

AIDS, no Município do Rio de Janeiro. A diferença no número de casos reflete não 

só  a  sub-enumeração de casos,  ou  seja,  casos que não serão notificados ao 

sistema em nenhum momento, bem como o atraso da notificação. Entre os 1929 

pacientes  atendidos  pelo  SUS,  considerados  para  análise  por  apresentarem 

procedimentos relacionados à aids, apenas 57,3% estavam notificados no SINAN/

AIDS  até  setembro  de  1997.  Esta  sub-notificação  foi  maior  para  as  crianças 

menores  de  13  anos  de  idade,  cujo  percentual  de  casos  notificados  ao 

SINAN/AIDS foi de apenas 46,7%. 

O  presente  estudo  buscou  analisar  a  evolução  espaço-temporal  da 

incidência de aids adquirida por transmissão vertical do HIV, propondo um método 

de correção do número de casos notificados, levando em consideração o atraso 

de notificação em anos anteriores.
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2. Material e métodos

Foi  utilizado  o  banco  de  dados  do  SINAN/AIDS com 8721  registros  de 

crianças até 13 anos de idade, digitados até dezembro de 2002. Destes,  7487 

classificavam-se  na  categoria  de  transmissão  perinatal,  sendo  7478  nascidos 

entre 1987 e 2001. 

A opção pela utilização da base de dados consolidada em dezembro de 

2002 foi feita devido a problemas na migração do SINAN/AIDS da plataforma DOS 

para  WINDOWS,  o  sistema  atual.   Por  conta  destes  problemas,  o  Programa 

Nacional de DST e Aids (PN de DST/AIDS) ainda não tornou pública as bases de 

dados consolidados em 2003 para análises epidemiológicas.

O atraso na notificação foi calculado com base no tempo decorrido entre a 

data de nascimento e a data de notificação, estabelecendo-se o atraso quando o 

tempo era maior do que dois anos.

No método utilizado para correção do atraso na notificação, o número de 

casos cujo nascimento ocorreu entre 1987 e 1989 foi considerado completo, ou 

seja,  todos  os  casos  de  aids,  entre  as  crianças  nascidas  neste  período,  foi 

considerado como notificado e digitado na base de dados, o que permitiu calcular 

a proporção de casos que foram notificados com 10 anos ou mais depois da data 

de nascimento. 

Aplicou-se, então, esta proporção aos casos nascidos entre 1990 e 1993, e 

que foram, portanto, notificados com menos de 10 anos após o nascimento, de 

modo a estimar o número de casos que, provavelmente, ainda serão notificados 

ao SINAN. Desta forma, obteve-se uma estimativa do total  de casos nascidos 

entre 1990 e 1993. Calculou-se, então, para este mesmo período (1990-1993), a 
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proporção  de  casos  que  foram  notificados  até  dois  anos  após  a  data  de 

nascimento.  Apresenta-se a descrição sumarizada do método no Quadro I. 

Quadro 1: Descrição do método de correção do atraso de notificação.

Período Método utilizado

1987-
1989

Calculou-se a proporção de casos notificados com 10 anos ou mais 
após o nascimento.

snotificadocasosdeTotal

nascimentooapósanos10demaiscomsnotificadocasosdeTotal
p1 =

1990-
1993

Aplicou-se a proporção acima (p1)  aos casos nascidos em cada ano 
deste período e notificados até 10 anos após o nascimento.

1-1

10º
1

p

nascimentooapósanosatésnotificadoeianononascidoscasosn
nc i 

, onde i = 1990, ..., 1993, representando o ano de nascimento.

Obteve-se,  assim,  o  número  de  casos  corrigidos  para  este  período 
(nc1i). 

Calculou-se então a proporção de casos que foram notificados  até 2 
anos após o nascimento (p2).

casosdecorrigidoTotal

nascimentooapósanos2atécomsnotificadocasosdecorrigidoTotal
p2 =

1994-
1997

A correção para este período foi feita, considerando que o número de 
casos  notificados  até  2  anos  após  o  nascimento,  representavam  a 
proporção p2 calculada acima. 

2

2º
2

p

nascimentooapósanosatésnotificadoeianononascidoscasosn
nc i 

,

 onde i = 1994,...,1997, representando o ano de nascimento.

A estimativa desta proporção permitiu corrigir os casos nascidos entre 1994 

e 1997, admitindo-se que esta proporção se mantém constante ao longo do tempo 

e que todos os casos cujos nascimentos ocorreram entre os anos de 1994 e 1997 
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e cujas notificações ocorreram no período de até 2 anos após o nascimento foram 

digitados no SINAN.

O processo de correção do atraso de notificação foi aplicado para os dados 

do  Brasil  e  Grandes  Regiões,  com  exceção  da  Região  Norte,  cujo  pequeno 

número de casos notificados restringiu a aplicação do método.

A  tendência  temporal  do  número  corrigido  de  casos,  foi  analisada  por 

Grande Região e para o país como um todo, para o período de 1989 a 1997. A 

taxa anual de crescimento da incidência, em cada região, foi estimada por: 

1)exp(  r

onde  é o coeficiente angular de modelos de regressão exponencial, tendo 

como variável  dependente o número de casos de aids corrigidos e como variável  

independente o ano de nascimento dos casos.
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3. Resultados

A evolução espaço-temporal dos casos de aids por transmissão vertical do 

HIV, sem a correção para o atraso na notificação, pode ser observada na Figura 1. 

Pode-se observar que os casos, concentrados, inicialmente, em municípios das 

regiões Sul e Sudeste, se expandiram para as demais regiões, atingindo todas as 

Unidades da Federação.

Após a utilização do método para correção dos casos notificados, observa-

se que a proporção  de casos notificados 10 anos ou mais depois do nascimento 

(p1), calculada a partir dos casos nascidos entre 1987 e 1989, foi de 12,6%. Já a 

proporção de casos notificados em até 2 anos após o nascimento (p2), calculada a 

partir  dos dados corrigidos para os casos nascidos entre 1990 e 1993,  foi  de 

37,1%.

Considerando  que  os  casos  notificados  no  período  de  2  anos  após  o 

nascimento representem 37,1% dos casos, foi possível corrigir o número de casos 

nascidos entre 1994 e 1997. O número observado de casos e o número corrigido 

de casos, para o Brasil, encontram-se na Tabela 1. No período 1987-1997, o fator 

de correção obtido para a totalidade do Brasil foi de 1,31. Nas regiões, os fatores 

foram: 1,87 no Nordeste; 1,23 no Sudeste; 1,46 no Sul; e 1,49 no Centro-Oeste.

A Figura 2 mostra a evolução temporal da incidência observada e corrigida. 

Constata-se uma tendência de queda do número de casos a partir de 1997. 

Análise das séries temporais de 1989 a 1997 para as Grandes Regiões, 

mostrou uma queda no número de casos, para as Regiões Sul, Sudeste e Centro-

Oeste. Entretanto, a Região Nordeste apresentou aumento continuado (Tabela 2). 

Estimando-se  a  taxa  de  crescimento  por  modelos  de  regressão  exponencial 
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referente ao período 1989-1997, para o Brasil e Grandes Regiões, a menor taxa 

de crescimento ocorreu na Região Sudeste e a maior na Nordeste (Tabela 3), 

sendo este crescimento significativamente diferente de zero em todas as regiões. 

A Figura 3 apresenta a tendência temporal estimada a partir dos modelos 

de  regressão  exponencial  para  o  Brasil  e  as  Grandes  Regiões.  Nota-se  um 

crescimento  acentuado  do  número  de  casos  para  a  Região  Nordeste  e  um 

crescimento mais moderado na Região Sudeste. 
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4. Discussão

Análises do número de casos de aids secundários à transmissão vertical 

fornecem, indiretamente, estimativas da taxa de transmissão vertical do HIV, se 

forem conhecido os seguintes parâmetros: a prevalência da infecção pelo HIV em 

gestantes,  o  número  de  nascidos  vivos  e  o  número  de  casos  de  aids  por 

transmissão vertical.  A taxa de transmissão vertical  é dada pela razão entre o 

número  de  casos  e  o  produto  da  prevalência  de  HIV  entre  as  gestantes  e  o 

número de nascidos vivos. Os dados poderiam, pois, ser melhor utilizados, caso 

corrigidos adequadamente. Por exemplo, para 1996, verificou-se que o número 

corrigido de casos notificados (1430) foi praticamente igual ao número esperado 

de  nascidos  vivos  infectados  (1476),  calculado  por  meio  das  seguintes 

estimativas: a taxa de 0,4% de prevalência de HIV em parturientes (Szwarcwald & 

Castilho, 2000); a taxa estimada de 12,6% de transmissão vertical, resultante da 

interpolação entre  as  estimativas  de 8,8% (Mussi-Pinhata  et  al.,  2003)  e  16% 

(Tess et al., 1998); e o número de nascidos vivos, obtido no SINASC. 

Os resultados indicam tendência de acréscimo em todo o período estudado, 

com exceção do ano de 1997, para o qual foram observados declínios para as 

regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Entretanto, a  redução do número de casos 

em 1997 (para o Brasil e algumas Grandes Regiões), mesmo após a correção, 

deve  ser  observada  com  a  devida  cautela.  Outra  possível  explicação  para  a 

tendência de queda observada está no atraso no processo de envio da ficha de 

notificação, desde o seu preenchimento até a sua digitação e entrada no sistema.

Sob esta perspectiva, enfatiza-se que, no presente trabalho, a correção foi 

realizada para os casos nascidos até 1997, pois o número de casos notificados 
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com ano de nascimento posterior a 1997 na base trabalhada (dados consolidados 

até dezembro de 2002), é muito pequeno, levando a acreditar que tenha havido 

um atraso entre a notificação e a digitação, com casos, que embora tivessem sido 

notificados no SINAN, ainda não constavam na base informatizada.

Barbosa e Struchiner (1997) estimaram que em junho de 1996, cerca de 

12000 casos já diagnosticados ainda não haviam sido notificados, para um total de 

53121 casos já notificados (23%). Este valor é menor do que percentual de atraso 

da notificação em crianças calculado no presente estudo, pois se estimou cerca de 

1980 casos não notificados para um total de 6461 casos observados, cerca de 

30%.   É  interessante  notar,  porém,  que  Barbosa  e  Struchiner  (1997), 

consideraram o  limite  de  4  anos  para  o  atraso  da  notificação.  Entretanto,  ao 

compararmos os dados utilizados pelos autores aos dados constantes no SINAN/

AIDS  (consolidado  até  dezembro  de  2002),  verifica-se  que  6%  dos  casos 

diagnosticados entre 1986 e 1991 foram notificados com 5 anos ou mais de atraso 

e 5% dos casos diagnosticados no mesmo período, mas notificados com até 4 

anos de atraso, ainda não haviam entrado no sistema no momento da análise 

pelos autores, evidenciando um atraso entre a notificação e a entrada dos dados 

no  sistema.  O  total  de  casos  diagnosticados  no  período  1986-91,  que  foi 

considerado  pelos  autores  como completo  era  na  verdade  11% menor  que  o 

número de casos notificados atualmente ao SINAN/AIDS. Este atraso prejudica a 

análise dos dados e a interpretação dos resultados, pois Barbosa e Struchiner 

(1997) estimaram uma queda no número de casos diagnosticados nos anos de 

1995 e 1996, sendo que atualmente verifica-se um crescimento no número de 

casos  diagnosticados nestes anos.
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Em relação ao estudo realizado por Ferreira e Portela (1999), foi estimada 

uma sub-notificação em crianças de mais de 50%, para um período de até 19 

meses  após  a  realização  de  uma  internação  hospitalar  para  tratamento  de 

problemas  relacionados  a  aids  no  município  do  Rio  de  Janeiro.  As  autoras 

destacam que o desconhecimento do número real de casos de aids em menores 

de  13  anos  de  idade,  além  de  prejudicar  o  monitoramento  da  epidemia  e  a 

avaliação  das  ações  preventivas,  inviabiliza  a  correta  alocação  de  recursos 

terapêuticos nas maternidades.

No presente estudo não foi possível estimar o atraso na notificação para a 

Região Norte, devido ao pequeno número de casos notificados, apenas 113, entre 

1987  e  1997.  Para  exemplificar  o  problema  da  sub-notificação  nesta  região, 

utilizando a mesma taxa de transmissão vertical citada anteriormente (12,6%) e 

uma prevalência de HIV em parturientes de 0,19%, estimada para esta Região 

(Szwarcwald & Castilho, 2000), para um total de 240251 nascidos vivos no ano de 

1996, esperam-se cerca de 58 casos, muito além dos 16 casos notificados neste 

ano. Uma possível explicação para a subenumeração de casos nesta região está 

na precariedade do acesso aos serviços de saúde, como indicado pela proporção 

de partos  não hospitalares,  grande sub-enumeração dos óbitos  infantis,  assim 

como dos nascimentos. Victora & Barros (2001) estimaram que 18% dos partos 

ocorridos nas áreas urbanas desta região, no ano de 1996, foram não-hospitalares 

e ressaltam também a grande subenumeração de óbitos e nascimentos, assim 

como a grande proporção de óbitos infantis,  ocorridos entre 1995 e 1997, que 

foram  atribuídos  a  causas  não  especificadas  ou  indefinidas  (16%).  No  caso 
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particular da aids por transmissão materno-infantil, a precariedade no diagnóstico 

pode estar acarretando na maior sub-notificação dos casos.

É preciso enfatizar que este estudo buscou corrigir, apenas, o atraso na 

notificação, ou seja, estimar o número de casos que ainda serão notificados ao 

SINAN, fugindo ao escopo deste trabalho estimar a subenumeração, isto é, os 

casos que não foram e não serão notificados.

Dentre as demais limitações deste estudo, observa-se que um pressuposto 

do  método  de  correção  foi  o  de  considerar  que  as  proporções  de  atraso  de 

notificação permaneceram constantes ao longo do tempo, o que pode resultar em 

incorreções  no  número  estimado  de  casos,  caso  esta  suposição  não  seja 

verdadeira. 

Outra  limitação  refere-se  às  mudanças  no  critério  de  definição  de  caso 

pediátrico de aids no período analisado. Casos diagnosticados retrospectivamente 

a partir de critérios mais sensíveis podem acarretar em maiores proporções de 

atraso na notificação.

Por outro lado, a Região Nordeste apresentou um aumento no número de 

casos para 1997,  podendo este aumento estar  relacionado a uma melhora no 

processo de notificação  e redução da subenumeração de casos, bem como ao 

aumento da incidência de aids entre as mulheres nordestinas ou uma manutenção 

da taxa de transmissão vertical mesmo após o início da política de distribuição 

gratuita de antiretrovirais e das recomendações do Ministério da Saúde para o 

tratamento de gestantes infectadas pelo HIV. Estes resultados estão de acordo 

com  os  resultados  encontrados  por  Brito  (2003)  que  ressalta  o  aumento  da 

incidência de aids em mulheres na Região Nordeste, assim como no número de 
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casos por  transmissão vertical,  cuja  taxa de crescimento foi  bem maior  que a 

encontrada para o estado de São Paulo.

No  presente  estudo,  em comportamento  oposto  ao  Nordeste,  a  Região 

Sudeste apresentou a menor taxa de crescimento dos casos de aids adquiridos 

por transmissão vertical do HIV, mostrando sinais de arrefecimento, que pode ser 

devido  a  uma  diminuição  dos  casos  em  mulheres,  acompanhada  de  uma 

diminuição da taxa de transmissão vertical,  evidência de um possível resultado 

positivo das políticas de prevenção nesta região.

Os  resultados  indicam  a  necessidade  de  uma  melhora  no  sistema  de 

notificação de casos, de modo a agilizar a obtenção de informações para facilitar o 

desenvolvimento e a avaliação das políticas relacionadas à prevenção da aids e 

direcionadas à redução da taxa de transmissão vertical do HIV.
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Figura 1:  Municípios com pelo menos 1 caso de aids por transmissão vertical 

segundo período de nascimento. Brasil, 1979-1997



Tabela  1:  Número  de  casos  de  aids  adquiridos  por  transmissão  vertical  por 

período de tempo entre o nascimento e a notificação e total corrigido segundo ano 

de nascimento. Brasil, 1987-1997

Ano de 
Nascimento

Tempo entre o nascimento e a notificação

Total
Total 

corrigidoaté 2 
anos

2 a 3 
anos

3 a 4 
anos

4 a 5 
anos

5 a 8 
anos

8 a 10 
anos

10 anos 
e mais

1987 57 23 22 23 37 24 37 223 223

1988 101 24 28 24 50 31 32 290 290

1989 115 44 32 25 83 46 45 390 390

1990 182 44 34 30 97 36 26 449 484

1991 248 63 52 60 127 30 15 595 664

1992 233 83 74 49 107 40 3 589 671

1993 331 100 84 72 141 22 750 858

1994 371 120 69 67 89 11 727 999

1995 477 139 98 67 85 866 1285

1996 531 148 93 83 52 907 1430

1997 427 107 69 60 12   675 1150

1998 367 75 52 16 510

1999 153 62 28     243
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Figura 2: Número de casos notificados e corrigidos segundo ano de nascimento.  

Brasil, 1987-1999
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Tabela 2: Número de casos de aids adquiridos por transmissão vertical notificados 

e corrigidos para as Regiões Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste segundo ano 

de nascimento. Brasil, 1987-1997

Ano de 
Nascimento

Região

Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Notificado Corrigido Notificado Corrigido Notificado Corrigido Notificado Corrigido

1987 19 19 164 164 22 22 9 9

1988 18 18 221 221 39 39 11 11

1989 13 13 296 296 67 67 9 9

1990 22 26 340 363 58 62 22 24

1991 31 36 413 454 114 132 30 35

1992 25 30 412 461 107 127 40 47

1993 45 54 476 535 184 218 29 35

1994 41 55 443 612 189 263 38 47

1995 45 79 558 779 205 331 44 81

1996 59 170 535 769 255 449 42 91

1997 51 189 380 569 183 367 44 85

1998 33 296 145 26

1999 13 142 71 13
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Tabela 3:  Taxa anual de crescimento da incidência de aids (%) segundo Grande 

Região. Brasil, 1989-1997

Região r*
Coeficiente 

angular
p-valor

Nordeste 36,21 0,309 0,0000

Sudeste 10,96 0,104 0,0016

Sul 29,05 0,255 0,0000

Centro-Oeste 27,63 0,244 0,0006

Brasil 16,77 0,155 0,0001

* Taxa anual de crescimento da incidência (%)
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Figura 3:  Tendências temporais dos casos de aids adquiridos por transmissão 

vertical, segundo Grande Região. Brasil, 1989-1997 
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Resumo

Objetivo: No Brasil, apesar dos progressos que vêm sendo obtidos recentemente, 

a transmissão materno-infantil do HIV permanece em níveis insatisfatórios devido, 

fundamentalmente, à baixa cobertura das ações recomendadas pelo Ministério da 

Saúde. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a cobertura efetiva da detecção 

da infecção pelo HIV durante a gestação, em âmbito nacional.

Métodos:  A cobertura efetiva do teste de HIV na gestação foi definida como a 

proporção  de  gestantes  que  teve  atendimento  pré-natal  (pelo  menos  uma 

consulta), pedido de teste de HIV e conhecimento do resultado antes do parto, 

sendo  estimada  por  processo  de  amostragem,  utilizando-se  as  informações 

coletadas no Estudo-Sentinela Parturiente, 2002. As desigualdades da cobertura 

efetiva foram analisadas por: Grande Região; tamanho populacional do município 

de ocorrência do parto; e grau de instrução da mãe.

Resultados: A cobertura efetiva do teste de HIV durante a gestação foi estimada 

em  52%.  As  enormes  desigualdades  sócio-espaciais  ficam  evidenciadas  na 

comparação  entre  as  regiões  Nordeste  (24%)  e  Sul  (72%);  das  parturientes 

analfabetas (19%) com as que têm o ensino fundamental completo (64%); das que 

realizaram o parto em municípios pequenos (36%) com as que realizaram o parto 

em municípios com mais de 500 mil  habitantes (66%).  As recomendações do 

Ministério  da  Saúde  foram  atendidas,  completamente,  por  somente  27% 

parturientes. 

Conclusões:  Os  resultados  estabelecem a  necessidade  de  medidas  voltadas 

para uma maior cobertura da detecção do HIV na gestação, e indicam que os 

programas  devem  ser  intensificados,  com  estratégias  conjuntas  entre  os 

programas do PN-DST/AIDS e de saúde da mulher.

Descritores:  Infecção pelo HIV; Transmissão materno-infantil; Cobertura efetiva; 

Brasil
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 Abstract

Objective:  In  Brazil,  although  improvements  have  been  obtained  recently, 

mother-to-child  HIV  transmission  remains  in  unsatisfactory  levels,  mainly 

because of the low coverage of the Ministry of Health recommendations. The 

objective of the present study was to estimate the effective coverage of detection 

of HIV infection during pregnancy, at the national level.

Methods: The effective coverage of HIV testing during pregnancy was defined 

as the proportion of women that had prenatal care (at least one consultation), 

solicitation  of  HIV  testing  and  knowledge  of  the  result  before  delivery.  The 

coverage  was  estimated  by  sampling  procedures,  based  on  Sentinel 

Surveillance Study data. Inequalities of the effective coverage were analyzed by: 

Brazilian macro-regions; population size of the delivery municipality; educational 

level of the mother.

Results: The effective coverage of HIV testing during pregnancy was estimated 

as  52%.  The  huge  socio-spatial  inequalities  are  evidenced  by  comparison 

between  the  Northeast  (24%)  and  the  South  (72%);  between  the  illiterate 

mothers  (19%)  and  mothers  with  complete  fundamental  education  (64%); 

between mothers that had delivery at small  municipalities (36%) and mothers 

that had delivery at municipalities with more than 500,000 population (66%). All 

Health Ministry recommendations were fully attended by only 27% of the women.

Conclusions: The results establish the need of actions aiming at increasing the 

coverage of  HIV detection  during pregnancy,  and indicate that  the programs 

should be intensified, with join strategies between the National AIDS Program 

and the infant-maternal programs.

Key-Words:  HIV  infection;  mother  to  child  transmission;  effective  coverage; 

Brazil
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Detecção da infecção pelo HIV durante a gestação: resultados do 

Estudo-Sentinela Parturiente, Brasil, 2002

1. Introdução

Desde  o  seu  início  na  década  de  1980,  a  dinâmica  da  disseminação 

espaço-temporal da epidemia de aids no Brasil tem sido subdividida em três fases. 

A  primeira,  no  início  dos  anos  80,  caracterizou-se,  principalmente,  pela 

concentração de casos no eixo Rio de Janeiro - São Paulo e outras metrópoles 

localizadas no Sudeste e Sul, sendo restrita a certos grupos populacionais, como 

os homo/bissexuais e os receptores de sangue e hemoderivados. A segunda fase, 

nos primeiros anos da década de 1990, foi caracterizada pelo aumento do número 

de casos  entre  usuários  de  drogas  injetáveis  (UDI),  bem como pelo  início  do 

aumento dos casos por transmissão heterossexual (principalmente entre parceiras 

de  homens  UDI).  Nesta  fase,  a  epidemia  expandiu-se  para  todos  os  estados 

brasileiros, embora ainda atingindo, basicamente, as cidades de porte médio (200 

a 500 mil habitantes), localizadas, sobretudo, nas regiões Sul e Centro-Oeste1. 

A terceira fase da epidemia caracteriza-se, principalmente, pelo expressivo 

número  de  casos  por  transmissão  do  HIV  entre  indivíduos  heterossexuais, 

resultando  no  aumento  acentuado  da  incidência  entre  as  mulheres.  Esse 

processo,  denominado  de  “heterossexualização”,  acelerou  a  disseminação 

geográfica  da  epidemia  de  aids  em  todo  o  território  nacional,  atingindo  os 

municípios de pequeno porte16. 

Como resultado da expansão da epidemia na população heterossexual, as 

mulheres  têm  sido  acentuadamente  afetadas,  acarretando,  por  sua  vez,  o 
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aumento dos casos de crianças infectadas por transmissão materno-infantil (TMI). 

Também  denominada  de  transmissão  vertical,  a  TMI  pode  ocorrer  durante  a 

gestação, o parto e a amamentação, sendo que cerca de 65% dos casos ocorrem 

durante o trabalho de parto9. 

Dentre os fatores associados à transmissão materno-infantil, destacam-se: 

a alta carga viral  materna, a ruptura prolongada das membranas amnióticas, a 

presença de infecção sexualmente transmissível, o tipo de parto, a prematuridade 

e o uso de drogas3,7,14. 

Desde 1994, depois da divulgação do protocolo 076 do Aids Clinical Trial  

Group (PACTG  076),  sabe-se  que  o  uso  da  zidovudina  (AZT)  pela  gestante 

infectada  e  pelo  recém-nascido,  durante  as  primeiras  semanas  de  vida,  pode 

reduzir  em  cerca  de  70%  o  risco  que  a  criança  seja  infectada,  sendo  este 

considerado  um dos  principais  avanços  no  conhecimento  sobre  a  aids4.  Além 

disto,  sabe-se, atualmente, que o uso de terapia anti-retroviral   combinada, ou 

seja, a utilização simultânea de duas ou mais drogas anti-retrovirais, é capaz de 

reduzir  significativamente  a  carga  viral  plasmática  da  mãe  para  níveis  não 

detectáveis,  reduzindo,  assim,  o  risco  de  transmissão  do  HIV  para  o  recém-

nascido2,9. 

O  governo  brasileiro  vem  se  empenhando  para  reduzir  as  taxas  de 

transmissão vertical do HIV no país. Entre as medidas, têm-se o aconselhamento 

e a realização de sorologia para HIV no pré-natal, a administração da zidovudina 

combinada a outros anti-retrovirais para as gestantes infectadas, a administração 

da zidovudina durante o trabalho de parto e no pós-parto para os recém-nascidos 

e a substituição do aleitamento materno. Estes procedimentos estão disponíveis 
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para toda a população de forma universal e gratuita9. É também recomendada a 

realização do parto por operação cesariana eletiva (realizada antes do início do 

trabalho  de  parto,  ou  seja,  com  as  membranas  amnióticas  íntegras)  para  as 

gestantes com pelo menos 34 semanas de gestação e carga viral maior ou igual a 

1000 cópias/ml (ou quando a carga viral for desconhecida).

Em estudo único no Brasil, anterior à introdução da terapia anti-retroviral 

universal, realizado no Estado de São Paulo, a taxa de transmissão vertical foi 

estimada  em  16%19.  Já  estudo  de  acompanhamento  de  gestantes  infectadas 

engajadas em programa de intervenção,  realizado no Rio de Janeiro,  mostrou 

redução  acentuada  da  TMI,  para  3%,  entre  aquelas  que  seguiram  todas  as 

recomendações preconizadas pelo programa12.

Apesar  das intervenções preconizadas terem,  reconhecidamente,  grande 

impacto  na  redução  da  transmissão  vertical  do  HIV5,10,  acrescida  da 

disponibilidade de medicamentos para  a prevenção da TMI  do HIV,  no Brasil, 

ainda é baixa a cobertura das ações recomendadas. Embora ganhos tenham sido 

obtidos no período 1996-2000, com aumentos expressivos na cobertura das ações 

profiláticas na gestação, estimativas do PN-DST/AIDS revelam que apenas 35% 

das gestantes infectadas tiveram acesso à terapia anti-retroviral, no ano de 20018.

Entre as falhas no processo de detecção da infecção pelo HIV durante a 

gestação, destacam-se, pelo menos, as seguintes: ausência de acompanhamento 

pré-natal; início tardio do acompanhamento pré-natal, sem tempo para obter-se o 

resultado da sorologia para o HIV e a devida intervenção; atendimento pré-natal 

adequado, porém sem pedido de teste do HIV; atendimento pré-natal adequado, 
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com realização de teste para o HIV, mas sem resultado do exame laboratorial em 

tempo hábil ou extravio do mesmo.

Utilizando  o  conceito  de  cobertura  efetiva,  conforme  proposição  de 

Tanahashi (1978)18, adaptada, recentemente, pela Organização Mundial da Saúde 

(www.who.int/health-system-performance), o presente trabalho tem o objetivo de 

avaliar a cobertura efetiva da detecção da infecção pelo HIV durante a gestação, 

em  âmbito  nacional.  Teve-se  como  fonte  os  dados  do  Estudo-Sentinela 

Parturiente do ano de 2002, onde foram coletadas, pela primeira vez nesse tipo de 

estudo  no  Brasil,  informações  sobre  o  pré-natal,  incluindo  solicitação  de  teste 

sorológico para a infecção pelo HIV e conhecimento, antes do parto, do resultado 

da  sorologia.  Incorporando  a  dimensão  social  em  sua  abordagem,  o  estudo 

examina, igualmente, as desigualdades das coberturas, considerando não só as 

desigualdades por região geográfica e por tamanho do município, mas também 

pelo nível de escolaridade das gestantes.
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2. Material e métodos

Neste trabalho, foi realizada a estimação, por processo de amostragem, da 

proporção de gestantes que deixam de fazer o teste para a detecção da infecção 

pelo HIV durante a gestação, utilizando-se as informações coletadas no Estudo-

Sentinela Parturiente, no ano 2002. 

O  estudo  foi  um  inquérito  transversal  que  teve  como  objetivo  principal 

estimar  a  prevalência  da  infecção  pelo  HIV  entre  gestantes.  O  estudo 

compreendeu coleta anônima de amostra de sangue para detecção de infecção 

pelo HIV e o preenchimento, por meio de entrevista, de uma cartilha por ocasião 

da internação para o parto,  que incluía informações sobre pré-natal  e grau de 

escolaridade da parturiente. O projeto foi aprovado pela Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde – CONEP. 

A determinação da amostra para o Projeto-Sentinela em parturientes para o 

ano  de  2002  foi  baseada  em  obter  estimativas  da  proporção  de  gestantes 

infectadas  pelo  HIV  em  três  estratos  assim  compostos:  regiões 

Norte/Nordeste/Centro-Oeste; Região Sudeste; Região Sul. Levando em conta a 

estimativa da proporção de gestantes infectadas pelo HIV referente ao ano de 

2000 (de 4,7  por  1000)17,  o  tamanho da amostra  foi  calculado para  estimar  a 

proporção de infecção pelo HIV dentro de um intervalo de 95% de confiança com 

erro bilateral  de 1,2/  1000,  chegando-se a um tamanho aproximado de 12000 

gestantes em cada um dos três estratos, totalizando cerca de 36000 parturientes 

no Brasil.  

As  parturientes  foram  selecionadas  em  um  total  de  250  maternidades, 

escolhidas entre os estabelecimentos de saúde com realização de mais de 500 
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partos em um semestre. A amostra foi selecionada em três estágios: municípios; 

maternidades; e parturientes.

Para a seleção dos municípios em cada um dos três estratos regionais, 

primeiramente, os municípios foram agregados segundo o tamanho populacional 

(1-50000  habitantes;  50001-200000  habitantes;  200001-500000  habitantes; 

500001-1000000 habitantes; mais de 1000000 habitantes), gerando um total de 15 

estratos. 

No primeiro estágio, foram selecionados 150 municípios, em processo de 

amostragem sistemática, proporcionalmente ao número de municípios em cada 

um dos 15 estratos. No segundo estágio, foram selecionadas 250 maternidades. 

Nos municípios com menos de 200000 habitantes, foi selecionada apenas uma 

maternidade em cada município selecionado na amostra; nos municípios de médio 

porte  (200001-500000),  foram  selecionadas  duas  maternidades  em  cada 

município  selecionado  na  amostra;  nos  municípios  com  mais  de  500000 

habitantes, foram selecionadas três maternidades em cada município selecionado 

da amostra. Após a seleção das maternidades, no terceiro e último estágio, foram 

selecionadas, aleatoriamente, cerca de 150 parturientes que se internaram para o 

parto  naquele  estabelecimento  de  saúde  no  período  do  estudo  (agosto  a 

dezembro de 2002).

Analisam-se, no presente estudo, apenas os dados relativos à detecção da 

infecção pelo HIV na gestação, atribuindo-se ponderações em conformidade ao 

plano de amostragem utilizado. 
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As informações coletadas na entrevista referentes ao atendimento pré-natal 

foram  as  seguintes:  o  número  de  consultas  realizadas;  o  trimestre  de  início; 

solicitação de teste de HIV; conhecimento do resultado antes do parto.

A  cobertura  efetiva  do  teste  de  HIV  na  gestação  foi  calculada  como a 

proporção  de  gestantes  que  teve  atendimento  pré-natal  (pelo  menos  uma 

consulta),  teve pedido de teste de HIV e conhecimento do resultado antes  do 

parto. 

As  desigualdades  da  cobertura  efetiva  foram  analisadas  por:  Grande 

Região; tamanho populacional  do município de ocorrência do parto;  e grau de 

instrução da mãe, assim categorizada: analfabetas; elementar (1a a 4a série); 1o 

grau (5a a  8a série);  2o grau/superior  (2o grau incompleto,  2o grau completo  e 

superior).

Para  avaliar  as  falhas  do  sistema  nacional  de  saúde  na  detecção  da 

infecção pelo HIV na gestação, foram estimadas as proporções de parturientes 

nas distintas etapas do processo: início do pré-natal no primeiro trimestre; 6 ou 

mais consultas de pré-natal; pedido de teste para detecção de infecção pelo HIV; 

conhecimento do resultado antes do parto. 

Para a realização da análise estatística,  utilizou-se o  software SUDAAN, 

que considera o plano de amostragem utilizado. Foram feitos testes estatísticos de 

comparação  de  proporções,  utilizando-se  a  estatística  de  2 e  nível  de 

significância do teste de 5%. Para o cálculo da estatística de 2 foram excluídos os 

casos com informação ignorada.
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3. Resultados

Por ocasião da internação para o parto, foram preenchidas as cartilhas de 

31316  parturientes.  Entre  elas,  1163  não  continham  informações  relativas  ao 

número de consultas no pré-natal. 

Os  dados  foram  coletados  em  228  maternidades  distribuídas  em  150 

municípios do Brasil: 43 com menos de 50000 habitantes; 49 com população de 

500001 a 200000 habitantes; 30 com 200001 a 500000 habitantes; e 28 com mais 

de 500 mil habitantes.  

Os resultados relativos ao atendimento pré-natal, apresentados na tabela 1, 

mostram que 4,4% das parturientes não fizeram acompanhamento pré-natal. Entre 

aquelas com pelo menos uma consulta, apenas 58,6% das mulheres iniciaram o 

pré-natal  no primeiro trimestre da gestação. O percentual  variou de 48,0%, na 

Região Norte, a 62,8%, na Região Sul, embora as diferenças não tenham sido 

estatisticamente significativas (2=10,72; p=0,229).  

As  maiores  desigualdades  são  encontradas  quando  se  examinam  os 

percentuais  por  grau  de  escolaridade  das  parturientes  (tabela  1).  Entre  as 

mulheres sem instrução, somente 39% iniciaram o pré-natal no período adequado. 

Em contraste, entre as parturientes de maior grau de escolaridade, o percentual foi 

estimado em 68%. As diferenças entre as proporções por grau de escolaridade 

foram altamente significativas (2=77,62; p<0,001). 

As diferenças não são tão nítidas quando os dados são analisados por 

categoria populacional do município de ocorrência do parto (2=5,06; p=0,539). 

Todavia, pode-se observar que os maiores percentuais de início do pré-natal no 
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terceiro trimestre são encontrados nos municípios de pequeno porte, seguindo um 

gradiente decrescente de 11% a 8%, da primeira à última categoria considerada.  

A tabela 1 revela, ainda, as falhas do acompanhamento pré-natal relativas 

ao  número  de  consultas.  Os  resultados  mostram  que  nas  regiões  Norte  e 

Nordeste,  menos  de  40% das  gestantes  têm 6  ou  mais  consultas,  o  número 

adequado,  conforme  preconizado  pelo  Programa  de  Saúde  da  Mulher do 

Ministério  da  Saúde.  A  comparação  entre  as  regiões  mostra  diferenças 

estatisticamente significativas (2=74,17; p<0,001).

Novamente,  o  gradiente  mais  acentuado  das  desigualdades  sociais  é 

observado pela análise dos dados por grau de instrução (2=83,86; p<0,001). As 

proporções  de  parturientes  que  tiveram  6  ou  mais  consultas  de  pré-natal 

mostraram amplitude de variação de 21 a 59%, sendo tanto maior o percentual  

quanto mais alto o nível de escolaridade (tabela 1). Gradiente menos pronunciado 

é encontrado por  categoria  populacional  do município  do parto:  as proporções 

variaram de 44% a 51%, dos municípios de menor porte populacional aos que têm 

mais de 500 mil habitantes (2=9,43; p=0,405).

Pela  análise  da  tabela  2,  depreendem-se  as  oportunidades  perdidas  de 

detecção  precoce  da  infecção  pelo  HIV  entre  as  gestantes  que  tiveram  pelo 

menos uma consulta pré-natal. No Brasil como um todo, o percentual de pedido de 

teste foi de 65%, variando de 42% nas regiões Norte e Nordeste a 84% no Sul. 

Analisando-se por grau de instrução, os percentuais variaram de 44 a 75%, do 

menor  ao  maior  nível  de  escolaridade.  Já  comparando  as  proporções  por 

categoria populacional do município do parto, a variação foi de 50 a 79%, tanto 
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menor a proporção quanto menor o tamanho do município. A análise estatística 

mostrou diferenças significativas por  região  (2=23,08;  p<0,001)  e  por  grau de 

escolaridade  (2=33,63;  p<0,001).  Adicionalmente,  entre  as  parturientes  que 

relataram realização de teste na gestação, somente 78% tiveram conhecimento do 

resultado antes do parto.

Na  tabela  3,  apresentam-se  os  resultados  relativos  às  gestantes  que 

iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre e tiveram mais de 6 consultas no pré-

natal. Para a totalidade do Brasil, o percentual de solicitação de teste sorológico 

para o HIV, entre as gestantes com pré-natal adequado (em relação ao início do 

atendimento e o número de consultas) foi de 76%, variando de 49% no Nordeste a 

89% no Sul (2=14,25; p=0,009).  Diferenciais marcantes são também encontrados 

por  grau  de  escolaridade:  os  percentuais  variaram  de  48  a  82%  (2=15,67; 

p=0,002).  As  diferenças  por  tamanho  populacional  do  município  do  parto  não 

foram estatisticamente significativas, embora a amplitude de variação tenha sido 

de 60% (municípios com 50000 habitantes e menos) a 87% (municípios com mais 

de 500000 habitantes). 

Entre as gestantes que tiveram início do pré-natal no primeiro trimestre, 6 

ou  mais  consultas  e  pedido  de  teste  de  HIV  no  pré-natal,  87%  tiveram 

conhecimento  do  resultado  antes  do  parto  (tabela  3).  Entretanto,  na  Região 

Nordeste,  apenas  70%  relataram  conhecimento  do  resultado,  proporção  esta 

significativamente  diferente  das  encontradas  nas  demais  regiões  (2=10,80; 

p=0,034).  Percentual  semelhante  foi  encontrado  entre  as  analfabetas  (72%). 

Analisando-se esta informação por categoria populacional do município do parto, 

66



os  contrastes  foram  não  significativos:  o  percentual  mais  baixo  (81%)  foi 

encontrado nos municípios com menos de 50 mil habitantes.

A análise da cobertura efetiva de sorologia para o HIV na gestação pode 

ser realizada mediante apreciação da figura 1. No Brasil, a cobertura efetiva de 

sorologia para o HIV durante a gestação, considerando-se todas as etapas antes 

do  parto  (pelo  menos  uma  consulta  de  pré-natal;  pedido  de  teste  de  HIV;  e 

conhecimento do resultado antes do parto), foi  estimada em 52%. As enormes 

desigualdades  sócio-espaciais  ficam evidenciadas  na  comparação  das  regiões 

Nordeste (24%) e Sul (72%); das parturientes analfabetas (19%) com as que têm, 

pelo menos, o ensino fundamental completo (64%); das mulheres que tiveram o 

parto  em  municípios  pequenos  (36%)  com  as  que  realizaram  o  parto  em 

municípios com mais de 500 mil habitantes (66%).

Quando se analisam as proporções de parturientes que satisfazem a todas 

as  recomendações  do  Ministério  da  Saúde  relativas  à  detecção  precoce  da 

infecção  pelo  HIV (isto  é,  início  do  pré-natal  no  primeiro  trimestre,  6  ou  mais 

consultas, pedido do teste de HIV e conhecimento do resultado do teste antes do 

parto),  os  resultados  são  alarmantes:  apenas  27%  das  parturientes  no  Brasil 

atendem a todas as condições, sendo que esta proporção varia no intervalo de 10 

a 42%, das regiões menos às mais desenvolvidas do País (figura 2).  

Confrontando estes percentuais segundo nível de instrução das mulheres, 

percebe-se  as  enormes  disparidades  sociais,  representadas  pelo  gradiente 

decrescente das proporções por nível de escolaridade (figura 2). Resultado que 

merece atenção particular refere-se ao fato de que entre as parturientes que não 

têm instrução, somente 7% atinge o último degrau do processo. Já os diferenciais 
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por tamanho do município do parto, de 19 a 34%, evidenciam, por sua vez, as 

desigualdades de acesso às ações de saúde nos municípios de pequeno porte.  
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4. Discussão

Embora a terapia anti-retroviral seja de oferta universal no Brasil, ainda é 

grande a proporção de gestantes infectadas pelo HIV que não são sujeitas às 

ações  profiláticas  recomendadas  pelo  PN-DST/AIDS.  Grande  parte  destas 

mulheres não tem acesso ao teste de HIV, seja pela sua condição social, seja por 

falhas no sistema de saúde. A ausência de detecção precoce da infecção pelo HIV 

durante  o  pré-natal  representa  uma  oportunidade  perdida  de  intervenção  na 

gestante infectada, limitando as possibilidades de redução da incidência dos casos 

pediátricos infectados por transmissão materno-infantil.  

Os  resultados  do  presente  trabalho  evidenciaram falhas  importantes  na 

detecção da infecção pelo HIV entre gestantes brasileiras. Os estrangulamentos 

do sistema nacional de saúde se reproduziram em todas as etapas do processo, 

desde a inclusão da gestante para o acompanhamento pré-natal até a ausência de 

pedido do teste sorológico para HIV e falta de conhecimento do resultado do teste 

antes do parto.  

Os problemas ocorrem em todas as regiões brasileiras.  Tomam, porém, 

dimensão preocupante nos segmentos populacionais desfavorecidos socialmente. 

Os achados revelam afunilamento acentuado na cobertura efetiva da detecção 

precoce  da  infecção  pelo  HIV  na  gestação,  tanto  maior  quanto  pior  o  nível 

socioeconômico. As proporções de oportunidades perdidas do teste de HIV na 

gestação atingem valores  alarmantes  entre  as  mulheres  com pouca instrução, 

residentes nas regiões menos desenvolvidas do País e municípios de pequeno 

porte populacional.
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As falhas na detecção precoce da infecção pelo  HIV aqui  evidenciadas 

certamente estão dificultando a redução na taxa de transmissão vertical, no Brasil, 

ainda muito aquém da esperada. Conforme apontado por Veloso et al. (1999)20, 

vários  fatores  dificultam  as  intervenções:  a  dificuldade  de  acesso  e  a  baixa 

qualidade da assistência pré-natal; a falta de informação tanto da equipe de saúde 

quanto da população sobre o avanço da epidemia na população feminina; a falta 

de informação sobre a disponibilidade de intervenções eficazes na redução deste 

tipo  de  transmissão;  a  disponibilidade  insuficiente  de  exames  na  rede;  e  as 

dificuldades para obter o resultado após a solicitação do teste. 

Um outro fator que merece atenção diz respeito à infecção pelo HIV entre 

as mulheres.  Apesar  da grande expansão do número de casos secundários à 

transmissão heterossexual no País, grande parte das mulheres não se sente sob 

risco. Em estudo realizado em três grandes centros de referência para pacientes 

com  HIV/aids  no  Estado  de  São  Paulo,  das  1068  mulheres  estudadas,  67% 

declaram  que  jamais  poderia  pensar  que  estaria  infectada,  sendo  a  maioria 

diagnosticada somente quando ela própria adoeceu ou por causa da doença do 

parceiro. Apenas 9% das pacientes fizeram o teste durante o pré-natal e 1% no 

pré-parto13. 

Evidências de desigualdades socioeconômicas na expansão dos casos 

pediátricos  por  transmissão  vertical,  no  âmbito  do  Brasil,  carecem ainda  de 

investigação  aprofundada.  Porém,  resultados  de  estudos  específicos  já 

evidenciam  aumentos  diferenciados  relacionados  à  condição  social,  como 

estudo  realizado  no  Município  do  Rio  de  Janeiro,  que  mostrou  crescimento 

significativamente maior nos setores mais pobres da cidade, acompanhando a 
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disseminação da epidemia entre as mulheres com menor nível de instrução15. 

As mulheres, particularmente as de menor nível sócio-econômico, se deparam, 

com freqüência,  com a falta  de  acesso  às  ações  preventivas  apropriadas  e 

dificuldades  adicionais  para  sustentar  estas  ações  ao  longo  do  tempo, 

implicando na maior vulnerabilidade destas mulheres e de sua prole6. 

Estes resultados apontam, pois, para a necessidade urgente de medidas 

para a maior cobertura da detecção da infecção do HIV na gestação, e indicam 

que os programas devem ser intensificados e mais abrangentes. Neste sentido, 

estratégias  conjuntas  entre  os  programas  do  PN-DST/AIDS,  os  de  saúde  da 

mulher e os de saúde da família (PACS/PSF) devem ser estabelecidas, visando a 

melhorar a cobertura, o acesso e a qualidade do atendimento pré-natal.

É importante notar ainda que as oportunidades perdidas de diagnóstico de 

infecção pelo HIV ocorrem também entre as mulheres que começaram o pré-natal 

no primeiro trimestre e tiveram 6 ou mais consultas de pré-natal. Estes achados 

mostram que a recomendação de solicitação de teste de HIV durante a gestação 

deve ser reforçada pelo PN-DST/AIDS, em todo o território nacional, e sugerem 

que estudos de avaliação dos serviços de saúde que oferecem pré-natal, dirigidos 

à investigação do cumprimento das recomendações preconizadas pelo Programa 

Brasileiro de Aids, deveriam ser conduzidos periodicamente.

Entre  as  limitações  deste  estudo,  destaca-se  que  as  deficiências  na 

implementação de ações profiláticas entre as gestantes com resultado positivo 

não foram objeto deste trabalho, o que, certamente, traria maior afunilamento 

ainda das proporções de gestantes que satisfazem a todas as recomendações 

preconizadas pelo PN-DST/AIDS. Além disto, tendo em vista que a coleta das 
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informações foi feita nos estabelecimentos de saúde de realização do parto, as 

mulheres que têm parto domiciliar, embora em pequena proporção no Brasil, 

não foram contempladas na presente investigação.

Outro aspecto refere-se à recusa para a realização do teste de HIV na 

gestação,  não  abordada  na  entrevista  e  que  poderia  explicar,  ao  menos 

parcialmente,  as baixas coberturas encontradas.  Dados de um estudo sobre a 

disponibilidade de sorologia para a infecção pelo HIV na gestação, em unidades 

básicas de saúde no Município de Ribeirão Preto, SP, mostraram que somente 

62,3%  das  gestantes  atendidas  no  pré-natal  nas  unidades  onde  o  exame 

encontrava-se disponível, concordaram com a realização dos testes, com um total 

de 0,76% de resultados positivos11.

É  preciso  levar  em  consideração  ainda  que  os  resultados  aqui 

apresentados  referem-se  a  dados  coletados  por  meio  de  entrevistas  com  as 

parturientes,  e,  portanto,  devem  ser  examinados  à  luz  desta  limitação.  Neste 

sentido,  as coberturas estimadas entre as mulheres de baixa instrução podem 

estar subestimadas, já que este grupo é o que detém as maiores proporções de 

informações ignoradas.

Por  último,  vale  a  pena  destacar  que  a  consistência  das  informações 

relativas ao pré-natal  obtida pelo Estudo-Sentinela Parturiente do ano de 2002 

indica  que  estes  dados  deveriam ser  sempre  coletados  neste  tipo  de  estudo, 

servindo como parâmetro de avaliação periódica da detecção do HIV na gestação. 

Poderiam,  entretanto,  ser  aperfeiçoados,  incluindo-se  perguntas  não  só  sobre 

pedido do teste, mas também sobre recusa por parte da gestante. Informações 
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sobre procedimentos realizados entre as gestantes com resultado positivo seriam 

também de grande relevância.
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Tabela 1: Distribuição (%) das parturientes por trimestre de início e número de consultas no pré-natal segundo Grande Região, tamanho do  
município de realização do parto e grau de instrução da mãe. Estudo-Sentinela Parturiente, Brasil, 2002

Fatores considerados
No de Consultas de Pré-Natal Início do pré-natal

Nenhuma 1-3 4-5 6+
Total 1º 

trimestre
2º 

trimestre
3º 

trimestre
Total

N % N %

Região

Norte 6,8 32,8 32,5 27,9 3173 100,0 48,0 43,4 8,6 2933 100,0

Nordeste 5,0 23,2 34,3 37,5 9333 100,0 57,7 31,6 10,7 8720 100,0

Sudeste 4,3 14,1 25,2 56,4 11506 100,0 60,5 31,4 8,1 10661 100,0

Sul 2,5 15,0 21,0 61,6 4062 100,0 62,8 29,7 7,5 3847 100,0

Centro-Oeste 2,2 20,4 27,1 50,3 2078 100,0 59,6 24,6 15,8 1960 100,0

Tamanho do município (hab)

1 - 50000 4,0 21,4 30,4 44,3 10448 100,0 56,9 32,1 11,0 9893 100,0

50001 - 200000 3,3 20,2 29,2 47,3 7267 100,0 59,9 30,7 9,4 6751 100,0

200001 - 500000 3,6 19,5 25,5 51,4 4201 100,0 60,1 30,9 9,0 3902 100,0

500001 ou mais 6,1 16,3 26,6 51,0 8237 100,0 58,9 33,6 7,5 7574 100,0

Grau de Instrução

Analfabetas 15,7 33,1 30,2 21,0 1264 100,0 39,3 39,3 21,4 1008 100,0

1a - 4a série 6,7 24,2 28,8 40,4 8470 100,0 52,8 34,0 13,2 7712 100,0

5a - 8a série 3,3 18,7 29,8 48,2 11825 100,0 57,8 33,7 8,6 11148 100,0

2o grau/Superior 1,8 13,7 25,7 58,8 8464 100,0 67,7 26,9 5,5 8134 100,0

Brasil 4,4 19,4 28,4 47,8 30152 100,0 58,6 32,0 9,4 28121* 100,0

* 704 fizeram o pré-natal mas não tinham informações sobre o início do pré-natal
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Tabela  2:  Distribuição  (%)  das  parturientes  que  tiveram pelo  menos  uma consulta  pré-natal  por  solicitação  de  sorologia  para  o  HIV  e  
conhecimento do resultado antes do parto segundo Grande Região, tamanho do município do local do parto e grau de instrução da parturiente.  
Estudo-Sentinela Parturiente, Brasil, 2002

Fatores considerados
Solicitação de sorologia para o HIV

Conhecimento do resultado da sorologia antes do 
parto

Sim Não
Sem 

informação
Total

Sim Não
Sem 

informação
Total

N % N %

Região

Norte 41,5 53,0 5,5 2958 100,0 56,3 37,8 5,8 1229 100,0

Nordeste 42,5 48,0 9,5 8868 100,0 53,7 44,9 1,4 3766 100,0

Sudeste 80,9 17,8 1,3 11016 100,0 87,4 11,1 1,5 8917 100,0

Sul 84,0 15,5 0,5 3962 100,0 85,7 12,3 2,0 3329 100,0

Centro-Oeste 77,7 18,2 4,1 2033 100,0 84,7 9,4 5,9 1579 100,0

Tamanho do município (hab)

1 - 50000 50,2 40,7 9,1 10031 100,0 67,5 29,0 3,5 5034 100,0

50001 - 200000 67,1 32,0 0,8 7024 100,0 76,6 21,1 2,4 4716 100,0

200001 - 500000 72,7 23,9 3,4 4048 100,0 82,1 16,4 1,6 2945 100,0

500001 ou mais 79,2 19,1 1,7 7734 100,0 86,0 12,5 1,5 6125 100,0

Grau de Instrução

Analfabetas 43,7 50,3 6,1 1066 100,0 48,5 46,5 4,9 465 100,0

1a - 4a série 56,0 38,3 5,7 7903 100,0 71,4 26,1 2,4 4425 100,0

5a - 8a série 66,3 29,4 4,3 11434 100,0 79,9 18,0 2,2 7579 100,0

2o grau/Superior 75,4 21,8 2,8 8314 100,0 82,8 15,2 1,9 6269 100,0

Brasil 65,3 30,4 4,3 28837 100,0 78,1 19,7 2,2 18819 100,0
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Tabela 3:  Distribuição (%) das parturientes que tiveram pré-natal  adequado* por solicitação de sorologia para o HIV e conhecimento do  
resultado antes do parto segundo Grande Região, tamanho do município do local do parto e grau de instrução da parturiente. Estudo-Sentinela 
Parturiente, Brasil, 2002

Fatores considerados
Solicitação de sorologia para o HIV

Conhecimento do resultado da sorologia antes do 
parto

Sim Não
Sem 

informação
Total

Sim Não
Sem 

informação
Total

N % N %

Região

Norte 53,0 46,5 0,5 723 100,0 73,9 25,5 0,5 383 100,0

Nordeste 49,3 42,8 7,9 2726 100,0 69,8 28,3 1,9 1345 100,0

Sudeste 87,4 11,9 0,7 4833 100,0 91,7 7,2 1,0 4223 100,0

Sul 88,6 11,2 0,3 1940 100,0 92,2 6,7 1,1 1718 100,0

Centro-Oeste 84,4 13,4 2,3 728 100,0 88,3 7,1 4,6 614 100,0
 

Tamanho do município (hab)  
1 – 50000 60,1 34,4 5,4 3558 100,0 81,3 16,9 1,8 2139 100,0

50001 – 200000 78,9 20,4 0,6 2629 100,0 89,0 10,2 0,7 2076 100,0

200001 – 500000 81,3 17,0 1,7 1558 100,0 87,6 10,6 1,8 1267 100,0

500001 ou mais 87,4 11,4 1,2 3206 100,0 90,2 8,4 1,5 2802 100,0
 

Grau de Instrução  
Analfabetas 48,5 45,8 5,7 176 100,0 71,6 27,5 0,9 86 100,0

1a - 4a série 67,2 28,6 4,3 2508 100,0 81,3 17,0 1,8 1684 100,0

5a - 8a série 76,0 21,5 2,5 4245 100,0 87,0 11,6 1,5 3228 100,0

2o grau/Superior 81,7 16,9 1,3 3988 100,0 90,8 8,0 1,2 3259 100,0

      
Brasil 75,6 21,8 2,5 10951 100,0 87,2 11,4 1,4 8283 100,0

* Inicio do pré-natal no 1º trimestre e realização de 6 ou mais consultas
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Figura 1: Cobertura (%) efetiva da detecção do HIV durante a gestação segundo 
Grande Região, tamanho do município do local do parto e grau de instrução da 
mãe. Estudo-Sentinela Parturiente, Brasil, 2002
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Figura 2: Cobertura (%) de detecção do HIV durante a gestação segundo Grande 
Região, tamanho do município do local do parto e grau de instrução da mãe entre 
as parturientes que seguiram todas as recomendações do Ministério da Saúde. 
Estudo-Sentinela Parturiente, Brasil, 2002
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VI – Comentários Finais
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VI – Comentários Finais

No  presente  estudo,  analisou-se,  primeiramente,  a  tendência  espaço-

temporal dos casos pediátricos de aids secundária à transmissão materno-infantil. 

Até dezembro de 2002, haviam sido notificados e digitados no SINAN, 7487 casos 

de  aids  adquirida  por  transmissão  vertical  do  HIV.  Entretanto,  diante  das 

evidências de atraso na notificação até 1997, estima-se que o número de casos 

neste período seja consideravelmente maior.

Os  resultados  apresentados  neste  trabalho  mostram  a  necessidade  de 

otimização do processo de notificação dos casos, de modo a reduzir o atraso na 

notificação. A impossibilidade de utilização de dados de crianças nascidas após 

1997 restringe o estudo da situação real da epidemia em anos recentes e não 

permite verificar o impacto da utilização da terapia antiretroviral  na redução da 

taxa de transmissão vertical  no País.  Como se espera que as crianças sejam 

diagnosticadas até 2 anos após o nascimento, e que a notificação ocorra logo 

após o diagnóstico, se o sistema funcionasse de forma adequada, todos os casos 

de crianças nascidas até o primeiro semestre do ano de 2000 poderiam ter sido 

analisados no presente estudo, considerando que a entrada do caso no SINAN 

ocorresse em até seis meses após o diagnóstico.

Um período de seis meses, entre o diagnóstico e a entrada do caso no 

sistema,  poderia  ser  considerado  razoável,  dado  que  a  unidade  de  saúde 

responsável  pelo  atendimento  ao  paciente  no  momento  do  diagnóstico,  deve 

encaminhar semanalmente as fichas de notificação para a Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS). Esta, por sua vez, deve encaminhar semanalmente estas fichas 

(digitadas  ou  não)  para  a  Secretaria  Estadual  de  Saúde  (SES),  que  envia 
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quinzenalmente as fichas digitadas, em forma de arquivo, para a Secretaria de 

Vigilância Epidemiológica (SVE).

Entre os casos com nascimento no período 1990-1993, encontrou-se que 

apenas 37% tinham sido notificados e digitados no SINAN até dois anos após o 

nascimento. É provável que esta proporção, já demasiadamente baixa, seja menor 

ainda nos anos recentes, para os nascimentos após 1998 e diagnosticados no ano 

de 2000 ou mais, quando se agravaram os problemas de entrada de dados no 

SINAN.  Particularmente,  o  processo  de  migração  da  plataforma  DOS  para  a 

Windows,  que  tinha  o  objetivo  de  facilitar  o  usuário,  acabou  por  dificultar  o 

processo de entrada de dados e acarretou o prolongamento do tempo decorrido 

entre o diagnóstico e a digitação das informações no sistema.

É  preciso  ressaltar  a  urgência  em  avaliar  o  SINAN  e  investigar, 

especificamente, as causas do atraso na notificação. Em primeiro lugar, porque o 

sistema não está sendo eficiente. Os esforços de coleta das informações e os 

recursos gastos para dar continuidade ao sistema estão sendo sobrepujados pelas 

suas deficiências, de tal grandeza, atualmente, que não possibilitam alcançar o 

seu  objetivo  principal,  de  monitoramento  da  epidemia  de  aids  no  País.  Em 

segundo  lugar,  porque  se  o  aprimoramento  do  sistema  está  caminhando  em 

sentido inverso ao esperado, isto é, alongando o atraso ao invés de encurtá-lo, é 

preciso buscar as causas, examinando as dificuldades e ouvindo os responsáveis 

locais pela notificação e pela entrada dos dados.

Fato é que, no ano de 2004, os dados do SINAN referentes à aids adquirida 

por  transmissão  vertical  só  permitem  realizar  análises  com  os  casos 
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diagnosticados até 1999, com uma lacuna de pelo menos 4 anos para examinar 

as tendências da epidemia e monitorar a taxa de transmissão vertical. 

Entretanto, apenas a análise dos dados do SINAN/AIDS não nos permite 

identificar  os  pontos  de  estrangulamento  do  sistema.  Mostra,  porém,  a 

necessidade  de  estudos  específicos  para  este  fim,  possibilitando  assim  a 

identificação de falhas no processo de notificação e entrada de dados no sistema 

que estejam causando este atraso.

Afora os problemas acarretados pelo atraso da notificação, a análise dos 

casos com ano de nascimento até 1997 mostrou a precariedade do diagnóstico na 

Região  Norte  que  demonstrou,  claramente,  evidências  de  sub-enumeração  de 

casos. Expressando as desigualdades de acesso à assistência de saúde, estes 

dados  corroboram  os  resultados  relativos  à  mortalidade  nesta  região,  que 

apresenta percentual muito grande de mortes sem definição da causa básica. A 

proporção de óbitos sem causa definida chega a 25,5% na região Nordeste e 

16,0% na região Norte do país (Victora, 2001).  

A análise das tendências temporais para os casos nascidos até o ano de 

1997  mostrou  taxas  de  crescimento  significativamente  diferentes  de  zero  nas 

quatro regiões consideradas. Porém, se o ano de 1997 mostra-se promissor para 

a Região Sudeste, apresentando sinais positivos de arrefecimento da epidemia, 

mostra  razões  de  preocupação  para  a  Região  Nordeste,  onde  não  foram 

encontradas interrupções na tendência temporal de acréscimo. Se levarmos em 

consideração que o percentual de mortes infantis sem definição da causa básica é 

também  muito  elevado  nesta  região,  é  provável  que  esteja  havendo  sub-
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enumeração de casos pediátricos de aids e que o número verdadeiro de casos 

seja ainda maior que o estimado no presente trabalho.

As falhas no diagnóstico durante a gestação, associadas às desigualdades 

sócio-espaciais  brasileiras,  foram evidenciadas no segundo artigo  que compôs 

esta dissertação.

As desigualdades socioeconômicas da cobertura de detecção da infecção 

pelo HIV na gestação, mensuradas por meio do grau de escolaridade, da região 

geográfica  e  do  tamanho  da  população  do  município  de  ocorrência  do  parto, 

evidenciaram  uma  vez  mais  o  forte  gradiente  social  da  saúde  no  País.  As 

coberturas  efetivas  de  detecção  do  HIV  na  gestação  foram  significativamente 

menores para as mães com menor grau de escolaridade e residentes nas regiões 

menos desenvolvidas do País. Estes resultados vão de encontro aos evidenciados 

por Travassos et al. (2000), que encontraram desigualdade social na distribuição 

de  cuidado  médico  favorável  aos  estratos  de  maior  rendimento,  sendo  que  a 

desigualdade foi ainda mais acentuada na Região Nordeste em relação à Região 

Sudeste. 

Apesar  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  oferecer  gratuitamente  a 

assistência pré-natal, o teste para detecção do HIV e o tratamento da aids, bem 

como as intervenções com a Zidovudina (AZT) no momento do parto  para as 

gestantes infectadas, as oportunidades perdidas de detecção da infecção pelo HIV 

no pré-natal dificultam o controle da aids adquirida por transmissão vertical, pondo 

em risco tanto a parturiente quanto seu recém nascido.

Os  resultados  aqui  apresentados  mostram  que  não  é  suficiente 

disponibilizar, no SUS, o teste de detecção da infecção pelo HIV bem como o 
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tratamento ARV para as gestantes infectadas. O nosso maior desafio é assegurar 

que as ações implementadas para melhorar a cobertura da detecção da infecção 

pelo  HIV  na  gestação  tenham  impacto  abrangente,  principalmente  entre  as 

mulheres  que  têm  maior  precariedade  de  acesso  às  medidas  preventivas  e 

programas de saúde. 
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