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RESUMO 

 

LIMA, Walber Antônio. Vigilância em saúde em tempos de HIV/Aids: Sistemas de 

informação no Serviço de Atenção Especializada, 2013. 85p. (Dissertação – Mestrado em 

Saúde, Sociedade e Ambiente) – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 

2013. 

 
O cruzamento das informações advindas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN), com as do Serviço de Atenção Especializada (SAE) onde funciona o Centro de 

Testagem e Aconselhamento (CTA) da Acquired Immunodeficiency Syndrome (Aids), 

juntamente com a construção de mapas temáticos com auxilio do Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), são ainda um desafio para as gestões loco-regionais e demandam estudos 

mais detalhados. Objetivo - Compreender o funcionamento do Centro de Testagem e 

Aconselhamento (CTA) de Diamantina, com ênfase na distribuição espacial dos pacientes 

acompanhados pelo serviço no período de 1996 a 2012. Metodologia - Trata-se de um estudo 

transversal, de caráter avaliativo, com análise descritiva. As microrregiões de saúde de 

Diamantina e de Minas Novas/Turmalina/Capelinha tem como sede Diamantina, no Alto Vale 

do Jequitinhonha (Minas Gerais), referencia para HIV/Aids. Foram utilizados os registros de 

HIV/Aids desde 1996 até 2012. As informações do SINAN e dos prontuários clínicos do 

SAE/CTA foram tabuladas e analisadas utilizando os programas Microsoft Office®, Excel, 

além do ArcGIS® (Versão 9.2) para confecção dos mapas. Resultados - A população da micro 

de Diamantina compõe-se de 166.961 habitantes e da micro Minas Novas/Turmalina/Capelinha 

compõe-se de 119.551 habitantes, totalizando juntas 286.512 habitantes. A prevalência do 

HIV/Aids em relação à população total: no CTA 112 casos com a taxa em 39,09% por 100.000 

habitantes e no SINAN 148 casos com 51,65% / 100.000 habitantes. Os dados para a 

prevalência da doença são discordantes para as duas micros. Na variável raça/cor 

(branca/preto/pardo/ignorado), o mais freqüente foi o ignorado. Discussão - O SAE/CTA de 

forma regionalizada tem que trazer funcionalidade para os moradores da macrorregião. Esse 

tipo de atendimento além de desafogar os grandes centros urbanos permite ao serviço local o 

acolhimento e o acompanhamento humanizado, o que pode ser revertido em indicadores 

confiáveis e a adesão ao tratamento. Quanto à avaliação do funcionamento do SAE/CTA, esses 

centros constituem um conjunto de serviços heterogêneos e as diretrizes que norteiam a 

implantação dos serviços não está plenamente em funcionamento, o que pode refletir nos baixos 

indicadores de resolubilidade e produtividade. Conclusão - A investigação da distribuição 

espacial dos pacientes HIV/Aids revelou que as variáveis faixa etária, sexo e município e 

microrregião de origem são consistentes e permitem esta visualização, enquanto as demais, em 

especial raça/cor, escolaridade e categoria de exposição ainda necessitam de melhorias no 

preenchimento das fichas clínicas e na completude dos campos do SINAN. Quanto à 

concordância entre os dados do SINAN e SAE/CTA, o estudo verificou que esta ocorre 

parcialmente, uma vez que se está trabalhando com bases distintas, cada uma com característica 

peculiar, no decorrer da trajetória de longos anos da doença e do serviço. A qualidade das 

informações precisa ser aprimorada, caso contrário corre-se o risco de implementação de ações 

de controle, sem que o seu impacto sobre a resolução do problema possa ser avaliado com base 

em evidências. A produção dos mapas temáticos contribuiu na visualização dos indicadores 

estudados, o que nos leva a recomendar o uso do SIG na saúde em qualquer região de 

abrangência e cobertura. Para um serviço de boa qualidade no SAE/CTA, são imprescindíveis 

ainda investimentos na educação permanente para gestores e técnicos, como por exemplo, para 

uso de ferramentas modernas. 

 

Palavras-chave: Centro de Testagem e Aconselhamento, Síndrome de Imunodeficiência 

Adquirida, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, Sistema de Informação 

Geográfica, Vigilância em Saúde.  
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ABSTRACT 

 
LIMA, Walber Antônio. Vigilância em saúde em tempos de HIV/Aids: Sistemas de 

informação no Serviço de Atenção Especializada, 2013. 85p. (Dissertação – Mestrado em 

Saúde, Sociedade e Ambiente) – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 

2013. 

 

The crossing of the information from the Information System for Notifiable Diseases (SINAN), 

with the ones from Specialized Care Service (SAE) where the Counseling and Testing Center 

(CTA) of the Acquired Immunodeficiency Syndrome (Aids) operates, with the production of 

thematic maps using the Geographic Information System (GIS), are still a challenge for local 

and regional administrations and require more detailed studies. Objective – To understand how 

works the Testing and Counseling  Center (CTA) of Diamantina, with focus in the spatial 

distribution of patients that were followed by this service during 1996 to 2012 period.  

Methodology - This is a transversal study, which has an evaluative character, with descriptive 

analysis. The health micro-regions of Diamantina and of Minas Novas/Turmalina/Capelinha 

have their seat in Diamantina, located in Alto Vale do Jequitinhonha (Minas Gerais), which is a 

reference to HIV/Aids. We used HIV/Aids records from 1996 to 2012. The information from 

SINAN and from SAE/CTA clinical records were tabulated and analyzed using the Microsoft 

Office®, Excel, and ArcGIS ® (Version 9.2) for maps production. Results - The population of 

micro Diamantina consists of 166 961 inhabitants and of micro Minas 

Novas/Turmalina/Capelinha consists of 119 551 inhabitants, totaling together 286 512 

inhabitants. The prevalence of HIV/Aids in relation to the total population: in CTA 112 cases 

with the rate at 39.09% 100,000 habitants and in SINAN 148 cases with 51.65% /100,000. The 

data for the prevalence of the disease are discordant for the two micro-regions. In the variable 

race/color (white/black/brown/ignored), the most frequent was the ignored. Discussion - The 

SAE/CTA, on a regional way, has to bring functionality to the residents of the macro-region. 

This type of care, in addition to unburden the big urban centers, allows to the local service an 

humanized reception and monitoring, which can be reversed in reliable indicators and adherence 

to treatment. As for the evaluation of the functioning of SAE/CTA, these centers are a set of 

heterogeneous services and the guidelines for implementation of the services are not fully 

functioning, which may reflect in the low resolution and productivity indicators. Conclusion - 

The investigation of the spatial distribution of HIV/Aids patients revealed that the variables age, 

sex and city and micro-region of origin are consistent and allow this view, while the others, 

especially race/color, education and exposure category still require improvements in filling out 

of clinical records and in completing SINAN fields. Regarding the agreement between SINAN 

and SAE/CTA data, the study found that it occurs partly, because different bases are being used, 

each one with a singular characteristic, during the course of long years of the disease and the 

service. The quality of information needs to be improved, otherwise control actions can be 

implemented without their impact on the resolution of the problem can be evaluated based on 

evidence. The production of thematic maps contributed to the view of the indicators studied, 

which leads us to recommend the use of GIS in health in any region of scope and coverage. For 

a good quality service in SAE/CTA, investments in continuing education for managers and 

technicians are still essential, for example, for the use of modern tools. 

 

Key Words: Counseling and Testing Center, Acquired Immunodeficiency Syndrome, 

Information System for Notifiable Diseases, Geographic Information System, Health Vigilance. 
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RESUMEN 
 

LIMA, Walber Antônio. Vigilancia de la Salud en tiempos de VIH/Sida: Sistemas de 

informaciones em el Servicio de Atención Especializada, 2013. 86p. (Dissertação – Mestrado 

em Saúde, Sociedade e Ambiente) – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, 2013. 

 

La junción de la información proveniente del Sistema de Información de Enfermedades de 

Declaración Obligatoria (SINAN), con el Servicio de Atención Especializada (SAE), donde 

funciona el Centro de Consejería y Pruebas (CTA) del Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA), junto con la construcción de mapas temáticos con la ayuda de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), siguen siendo un reto para las administraciones locales y 

regionales y que requieren estudios más detallados. Objetivos -  Como comprender el 

funcionamiento del centro de pruebas y aconsejamiento (CTA) de Diamantina, con énfasis en la 

distribución especial de los pacientes acompañados por el servicio en el período de 1996 a 2012. 

Metodología - Se trata de un estudio transversal, de carácter evaluativo, con el análisis 

descriptivo. El microrregión de salud Diamantina y de Minas Novas/Turmalina/Capelinha 

tienen como sede Diamantina, en el Alto Valle del Jequitinhonha (Minas Gerais), como la 

referencia al VIH/SIDA. Se utilizaron los registros de VIH/SIDA desde 1996 hasta 2012. La 

información y la historia clínica SINAN SAE/CTA fueron tabulados y analizados utilizando el 

Microsoft Office® Excel y ArcGIS® (versión 9.2) para hacer los mapas. Resultados - La 

población de micro Diamantina consta de 166 961 habitantes y micro Minas Novas/Turmalina 

/Capelinha consta de 119 551 habitantes, en conjunto un total de 286 512 habitantes. La 

prevalencia del VIH/SIDA en relación con la población total: CTA en 112 casos con 39,09%  y 

SINAN 148 casos con 51,65% . Los datos de la prevalencia de la enfermedad son discordantes 

para las dos fuentes de informaciones. En la raza/color (blanco/negro/marrón/ignorado), fue 

ignorado la más frecuente información. Discusión - El SAE/CTA a nivel regional tiene que traer 

la funcionalidad para los residentes de la macrorregión. Este tipo de atención, además de 

descongestionar a los grandes centros urbanos permite la recepción y el servicio local de control 

humanizado, que se puede invertir en indicadores fiables y adherencia al tratamiento. En cuanto 

a la evaluación del funcionamiento del SAE/CTA, estos centros son un conjunto de servicios y 

directrices heterogéneos que rigen la aplicación de los servicios que no están en pleno 

funcionamiento, lo que puede reflejar los indicadores de productividad y baja resolución. 

Conclusión - La investigación de la distribución espacial de los pacientes con VIH/SIDA reveló 

que las variables edad, sexo y el ciudad y micro-región de origen son consistentes y permiten 

que este punto de vista, mientras que los otros, especialmente raza/color, la educación y 

categoría de exposición todavía requieren mejoras en la realización de la historia clínica y la 

integridad de los campos del SINAN. En cuanto al acuerdo entre los datos y SINAN SAE/CTA, 

el estudio encontró que esto es en parte porque se estan trabajando con diferentes bases, cada 

uno con una característica única, en el transcurso de largos años de enfermedad y de servicios. 

La calidad de la información es necesario mejorar, de lo contrario se corre el riesgo de aplicar 

las medidas de control, sin el impacto de la resolución del problema puede ser evaluada con 

base en la evidencia. La producción de mapas temáticos contribuyó a la visualización de los 

indicadores, lo que nos lleva a recomendar el uso de los SIG en la salud de cualquier cubierta 

región y cobertura. Para un servicio de buena calidad en la norma SAE/CTA, pero son 

inversiones esenciales en la formación continua de directivos y técnicos, por ejemplo, para 

utilizar las herramientas modernas. 

 

Palabras clave: Asesoría y Centro de Pruebas, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, 

Sistema de Información de Enfermedades de Declaración Obligatoria, Sistema de Información 

Geográfica, Vigilancia de la Salud. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 Interdisciplinaridade  

Foi-se o tempo em que disciplina era uma área única do conhecimento 

acadêmico, hoje se percebe a fusão dessas áreas, uma ampliação da forma e do modo de 

se observar um objeto em estudo. Há de haver um dialogo entre as partes de tal forma 

que as disciplinas saiam enriquecidas em nível de metas e perspectivas (GOMES e 

DESLANDES, 1994). 

Essa dinâmica veio por um fim ou pelo menos para questionar a forma como a 

ciência era vista e trabalhada até os dias atuais, como resume Almeida-Filho (2005), 

“[...] no sentido cartesiano, conhecer implicava necessariamente uma etapa inicial de 

fragmentação (destruição) da coisa a ser transformada em objeto de conhecimento. Este 

seria o preço mínimo que se deveria pagar para ascender ao conhecimento racional”. 

Luz (2009) acrescenta por sua vez que a interdisciplinaridade advém de novo modo de 

produção discursiva no campo das ciências, caracterizada pela emergência de 

subdisciplinas densas conceitualmente, especializadas em novos objetos, com novos 

métodos de investigação e novas perspectivas teóricas. Para as autoras Mangini e Mioto 

(2009) é evidente a importância da disciplina quando o assunto é interdisciplinaridade e 

estimulam a discussão relatando que: “Com a difusão do conceito de 

interdisciplinaridade, as exigências do trabalho em equipe, competência, polivalência, 

multifuncionalidade, desespecialização ganham respaldo acadêmico/cientifico e base 

teórico-metodológica”. Para haver interdisciplinaridade, são então necessárias duas ou 

mais pessoas com seus diferentes saberes querendo interagir, comunicar seu 

conhecimento (STAUDT, 2008; GATTÁS, 2006). 

A interdisciplinaridade, como um enfoque teórico-metodológico, surgiu na 

segunda metade do século passado, em resposta a necessidade verificada principalmente 

nos campos das ciências humanas e da educação: a de superar a fragmentação e o 

caráter de especialização do conhecimento, causados por uma epistemologia de cunho 

eminentemente positivista. Sobretudo com Descartes e Galileu, as ciências foram se 

dividindo em muitos ramos e a interdisciplinaridade buscou restabelecer, pelo menos, 

um diálogo entre elas, embora não resgatasse ainda a unidade e a totalidade. Com a 

interdisciplinaridade tratou-se de entender melhor a relação entre o todo e as partes 

(THIESEN, 2007). 
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Para Rocha (2001) e Gattás (2006), cientistas oriundos das mais diversas 

especialidades, necessitam ultrapassar o reducionismo de seu nicho particular e restrito 

e atingir um patamar de não competitividade e sim de complementaridade cientifica. 

Para eles faz-se necessária a aproximação entre áreas cientificas, somando a 

simplicidade discernível e finita de uma realidade mecânica e calculável a uma infinita 

complexidade de sistema biológico, ambiental e social.  

 

1.2 HIV/Aids contexto 

A Acquired Immunodeficiency Syndrome (Aids) é uma doença infecciosa que se 

destaca em função de sua magnitude e danos causados, o que representa um dos maiores 

problemas de saúde na atualidade (GLATT, 2005). A epidemia decorre principalmente 

da forma como o vírus da Aids é transmitido, por sua elevada mutagenicidade, pela 

inexistência de vacinas eficazes e pelo fato da infecção promover a degradação 

imunológica (CAMPOS e RIBEIRO, 2011; QUIÑONES-MATEU e ARTS, 2001). 

A doença caracteriza-se pela manifestação clínica avançada da infecção pelo 

vírus da imunodeficiência humana (HIV) e também pela depleção das células com 

marcador fenotípico CD4+, principalmente os linfócitos T, o que leva à imunodepressão 

e ao consequente desenvolvimento de doenças oportunistas e outras complicações, tais 

como complicações no sistema nervoso central. A via sexual constitui a principal forma 

de transmissão e representa entre 75% e 85% do total de casos de Aids no mundo 

(LAZZAROTTO et al., 2010). O quadro 1 a seguir apresenta sinteticamente a 

temporalidade da doença. 

 

     Quadro 1 - Linha do tempo contextualizada para a ocorrência do HIV/Aids. 

 

1977 e 1978 - Primeiros casos nos EUA, Haiti e África Central, descobertos e 

definidos como Aids, em 1982. 

1980 - Primeiro caso no Brasil, em São Paulo, também só classificado em 1982. 

1981 - Primeiras preocupações das autoridades de saúde pública nos EUA com 

uma nova e misteriosa doença. 

1982 - Adoção temporária do nome Doença dos 5 H, (homossexuais, hemofílicos, 

haitianos, heroinômanos e hookers).Primeiro caso diagnosticado no Brasil, em São 

Paulo. 

1983 - Primeira notificação de caso de Aids em crianças, gays e Haitianos são 

considerados principais vítimas. 

1984 - A equipe de Luc Montagnier, do Instituto Pasteur, na França, isola e 

caracteriza um retrovírus como o causador da Aids. Início da disputa, entre os 
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grupos do médico americano Robert Gallo e do francês Luc Montagnier, pela 

primazia da descoberta do HIV. 

1985 - O primeiro teste anti-HIV é disponibilizado para diagnóstico. Descoberta 

que a Aids é a fase final da doença, causada por um retrovírus, agora denominado 

HIV (Human Immunodeficiency Virus). 

1986 - Criação do Programa Nacional de DST e Aids.  

1987 - Início da utilização do AZT, medicamento para pacientes com câncer e o 

primeiro que reduz a multiplicação do HIV. 

1988 - Criação do Sistema Único de Saúde. Primeiro caso diagnosticado na 

população indígena. 

1989 - Ativistas forçam o fabricante do AZT a reduzir em 20% o preço do remédio. 

O Brasil registra 6.295 casos.  

1990 - O cantor e compositor Cazuza morre, aos 32 anos, em decorrência da Aids.  

1991 - Inicia-se o processo para a aquisição e distribuição gratuita de 

antirretrovirais. Já são 11.805 casos.  

1992 - Inclusão, no código internacional de doenças, da infecção pelo HIV. O nº de 

casos chega a 14.924.  

1993 - Início da notificação da Aids no Sistema Nacional de Notificação de 

Doenças. O Brasil passa a produzir o AZT (Zidovudina). Total de casos notificados 

no Brasil: 16.760. 

1994 - Brasil registra 18.224 casos de Aids. 

1995 - Os números de casos no Brasil somam 19.980. 

1996 - Casos da doença no Brasil somam 22.343. 

1997 - Já são 22.593 casos de Aids no Brasil  

1998 – A rede pública de saúde disponibiliza, gratuitamente, onze medicamentos. 

1999 - Medicamentos disponibilizados pelo Ministério da Saúde já são quinze. 

Marylin, um chimpanzé fêmea, ajuda a confirmar que o SIV (vírus da 

imunodeficiência dos símios) foi transmitido para seres humanos e sofreu 

mutações, transformando-se no HIV. 

2000 - No Brasil, aumenta a incidência em mulheres. 

2001 - Brasil ameaça quebrar patentes e consegue negociar com a indústria 

farmacêutica internacional a redução no preço dos medicamentos para Aids. 

2002 - O número de casos de Aids notificados no país, desde 1980, é de 258.000 

2003 - Os registros de Aids no Brasil são 310.310.  

2004 - Já é de 362.364 o total de casos de Aids até junho. 

2005 - Até junho, são 371.827 registros de Aids no Brasil. 

2006 - Os registros de Aids no Brasil ultrapassam 433.000 

2007 – O Brasil registra 474.273 casos de infecção pelo HIV até junho. 

2008 – O Brasil investe US$ 10 milhões na instalação de uma fábrica de 

medicamentos antirretrovirais em Moçambique na Àfrica. Prêmio Nobel de 

Medicina é entregue aos franceses Françoise Barré-Sinoussi e Luc Montagnier. 

2009 - Desde o início da epidemia, são notificados 544.846 casos de Aids no país. 

2010 - Desde o início da epidemia, são notificados 592.914 casos de Aids no país. 

2011 - Brasil anuncia produção nacional de dois novos medicamentos para Aids - 

atazanavir e raltegravir. 

       

Fonte: <http://www.Aids.gov.br/pagina/historia-da-aids> Acesso em 26/03/2012 (modificado pelo autor).  

http://www.aids.gov.br/pagina/historia-da-aids%3E%20Acesso%20em%2026/03/2012
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Desde o início da epidemia, em 1980, até junho de 2012, no Brasil, foram 

notificados 656.701 casos de Aids (condição em que a doença já se manifestou). De 

1980 a 2010, no país, ocorreram 241.469 óbitos tendo como causa básica a Aids, de 

acordo com o último Boletim Epidemiológico – Aids e DST (2012). Em 2011, foram 

notificados 38.776 casos da doença e a taxa de incidência de Aids no Brasil foi de 20,2 

casos por 100 mil habitantes
1
.  

 Parece que está ocorrendo estabilização nos números da epidemia, o que, para 

Sobreira, Vasconcellos e Portela (2012), é resultado de algumas ações essenciais, para 

que o Brasil se tornasse referência no enfrentamento da epidemia, principalmente no 

campo da assistência e da prevenção.  

No estudo de Dias e Nobre (2001), assim como no de Bastos e Barcellos (1995), 

a epidemia de Aids no Brasil era representada pela maioria dos casos na região sudeste, 

com maior prevalência na camada jovem do sexo masculino (com características 

homossexuais) e de boas condições socioeconômicas. 

Atualmente esse perfil apresenta-se em transformação com o aumento dos casos 

na região sul além da sudeste, tanto no sexo masculino como no feminino. Com maior 

número de casos em indivíduos heterossexuais e estabilização do número de casos em 

homossexuais, o que está de acordo com o estudo de Reis et al. (2008), que pontua que 

no Brasil o perfil epidemiológico da Aids sofreu muitas transformações desde o registro 

dos primeiros casos no início da década de 1980.  

 Os documentos das Nações Unidas (2010) salientam que no Brasil a região 

Sudeste ainda concentra o maior percentual de casos identificados no país, com 59,3%, 

a região Sul com 19,2%, a Nordeste com 11,9%, a Centro-Oeste com 5,7%; e a Norte 

com 3,9%. 

Comportamentos decorrentes da migração rural-urbana são prováveis 

facilitadores da disseminação do vírus. Guimarães, Martin e Quirino (2007) perceberam 

que os participantes do seu estudo, portadores de Aids (soroconvertidos), transitavam 

entre várias cidades do país em busca de emprego, sendo o Estado de São Paulo, o local 

de destino da maioria. Este ponto é reafirmado por Bastos e Barcellos (1995), posto que 

no Brasil há uma relação permanente da epidemia com áreas geográficas, devido ao 

fluxo de deslocamentos de mão de obra, transporte de cargas ou migrações. Efeitos 

semelhantes também foram relatados no estudo de Rodrigues-Jr, Ruffino-Netto e 

                                                           
1
 Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pagina/aids-no-brasil> Acesso em: 09/07/2013  

http://www.aids.gov.br/publicacao/boletim-epidemiologico-2010
http://www.aids.gov.br/pagina/aids-no-brasil
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Castilho (2006), que trata dos fluxos migratórios das atividades de mercado, formal e 

informal e pela rota de escoamento do tráfico de mercadorias em paralelo com a doença.  

 

1.3 Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

Para Bastos (2002) a Aids teve efeito de curto-circuito, redefinindo prioridades, 

impondo ritmos e agendas de urgência, promovendo interações, cruzando campos de 

conhecimento, interligando cenários de ação e atores sociais de diferentes formações. A 

notificação de casos tem sido a principal estratégia de vigilância da epidemia no Brasil 

(GLATT, 2005). Desde 1986 o Ministério da Saúde (2002) considera a Aids uma 

doença de notificação compulsória. A sua vigilância é descentralizada, utilizando, 

principalmente, os dados das notificações/investigações registradas no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A análise desses dados possibilita o 

monitoramento espaço temporal da epidemia no país, bem como o acompanhamento da 

disseminação da doença por categoria de exposição, com geração de subsídios para as 

ações de prevenção e controle (BRASIL, 2002). 

 As informações dos dados da Aids do SINAN tem sido utilizados para análise e 

monitoramento da tendência espaço temporal da epidemia da doença; realização de 

análises sociodemográficas da dinâmica da epidemia; análise da tendência de doenças 

associadas; estudo da sobrevida dos casos notificados; avaliação e monitoramento dos 

resultados e impactos das ações de controle da epidemia, além de subsídios para a 

formulação e avaliação do planejamento estratégico para o controle da epidemia nas três 

instâncias de governo (Federal, Estadual e Municipal). Desde 1994, quando o SINAN 

foi implantado, passou por várias modificações para o aprimoramento da qualidade dos 

dados e a agilização de sua análise. A informação em saúde deve ser o suporte para a 

gestão dos serviços, pois orienta a implantação, o acompanhamento e a avaliação dos 

modelos de atenção à saúde e as ações de prevenção/controle de doenças (MOREIRA et 

al., 2010). Sua qualidade precisa ser aprimorada, caso contrário corre-se o risco de 

implementação de ações de controle sem que o seu impacto sobre a resolução do 

problema possa ser avaliado com base em evidências. 

Atualmente as fontes para a obtenção dos dados da Aids são: a notificação 

compulsória dos casos da doença, gestantes infectadas pelo HIV, sífilis em gestante e 

sífilis congênita, utilizando o SINAN, o Sistema de Informações sobre Mortalidade 

(SIM), o Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL) e o Sistema de 

Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM). Os procedimentos de relacionamento 
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de bases de dados entre todos os sistemas de informação supracitados, empregados 

desde o ano 2000, têm proporcionado a apuração do número de casos de Aids no país 

(Boletim Epidemiológico, 2010).  

 

1.4 Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) 

Os CTA são serviços de saúde que realizam ações de diagnóstico e prevenção de 

DST (BRASIL, 2012). Nesses serviços é possível realizar testes para HIV, sífilis e 

hepatites B e C gratuitamente, além de atividades educativas. O atendimento nestes 

centros é inteiramente sigiloso e oferece a quem se submete aos testes a possibilidade de 

ser acompanhado por uma equipe de profissionais de saúde, que orienta sobre os 

resultados finais dos exames numa atividade chamada de aconselhamento pré e pós-

teste, independente do resultado ser positivo ou negativo. Quando os resultados são 

positivos, os CTA são responsáveis pelo encaminhamento das pessoas para tratamento 

nos serviços de referência
2
.  

 O teste mais estimulado é o teste rápido, que consiste em um ensaio 

imunocromatográfico que se utiliza para a detecção qualitativa de anticorpos HIV-1 e 

HIV-2 em sangue total, soro ou plasma humano, com facilidade de apresentar o 

diagnóstico em até 15 minutos, com simples coleta e fácil interpretação (LEMOS, 

GURGEL, FABBRO, 2005). Todos os testes são realizados de acordo com a norma 

definida pelo Ministério da Saúde e com produtos registrados na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) e por ela controlados. 

No caso específico de Diamantina, a equipe do CTA é também a equipe que 

acompanha os pacientes com HIV-positivo e sem Aids e pacientes com Aids 

(soroconvertidos). Temos, portanto, um SAE e um CTA, que são serviços distintos 

funcionando no mesmo local. Para a viabilização das atividades realizadas nestes 

serviços, o município de Diamantina recebe, diretamente do Ministério da Saúde, um 

incentivo financeiro, o qual é garantido a partir da formulação e execução de um Plano 

de Ações e Metas (PAM), de vigência e monitoramento anuais. Além disso, há uma 

parcela do recurso que deve ser investida pelo município, como contrapartida, bem 

como a alocação dos recursos humanos envolvidos nas atividades planejadas que 

também são da responsabilidade do município. O SAE/CTA para HIV/Aids do 

                                                           
2
 Disponível em: < http://www.aids.gov.br/tipo_endereco/centro-de-testagem-e-aconselhamento> Acesso 

em: 13/07/2013 

http://www.aids.gov.br/tipo_endereco/centro-de-testagem-e-aconselhamento
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município de Diamantina (MG), conta com vários profissionais de diversas áreas de 

atuação, sem contudo desenvolver um trabalho interdisciplinar. 

Uma vez que Diamantina é sede de uma macrorregião, tanto o SAE quanto o 

CTA, atendem à população de 23 municípios da jurisdição da Superintendência 

Regional de Saúde de Diamantina (SRSD), pertencentes a duas microrregiões, a 

microrregião de Diamantina e a microrregião de Minas Novas/Turmalina/Capelinha.  

Na rede ampliada de assistência ao portador de HIV ou ao soroconvertido a 

SRSD conta com sete hospitais que fazem parte do Projeto Nascer, cujas equipes foram 

capacitadas e possuem insumos (testes rápidos e medicamentos) para que as atividades 

voltadas à prevenção da transmissão vertical do HIV e da sífilis sejam desenvolvidas. 

As gestantes encaminhadas e atendidas nestas maternidades terão acesso, ainda no pré-

parto, a testes rápidos para o HIV e sífilis e, havendo positividade nestes testes, medidas 

preventivas são desencadeadas. Os hospitais que fazem parte do Projeto Nascer são os 

Hospitais de Araçuaí (que embora faça parte da SRSD, não se inclui neste estudo), 

Capelinha, Itamarandiba, Hospital Nossa Senhora da Saúde de Diamantina, Minas 

Novas, Turmalina e Serro.  

Todos estes hospitais também desenvolvem atividades voltadas à biossegurança, 

sendo, ao mesmo tempo, portas de entrada para usuários vítimas de acidentes com 

material biológico potencialmente contaminado. Em Diamantina, a Santa Casa de 

Caridade também é porta de entrada para biossegurança. Assim, em casos de exposição 

de um profissional a material biológico potencialmente contaminado – na maioria dos 

casos sendo acidente de trabalho, tanto o profissional acidentado quanto o paciente-

fonte (caso este seja conhecido) devem ser encaminhados para um dos hospitais 

mencionados, para a adoção de medidas normatizadas de biossegurança.  

Quanto à notificação de casos de Aids, devido à maior experiência dos serviços 

de referência, todos os casos diagnosticados pelos 23 municípios da macro região 

Jequitinhonha devem ser encaminhados ao SAE/CTA para a confirmação do 

diagnóstico e a notificação no SINAN pelo médico, em ficha própria. A equipe do 

SAE/CTA é a responsável pelo tratamento e acompanhamento desses pacientes. Cabe 

ao município de residência resguardar a identidade do paciente, garantindo o sigilo 

quanto ao diagnóstico, mas também garantindo a ele o acesso mensal a este serviço para 

os retornos, consultas, exames e ajustes de doses e medicamentos, quando necessários. 

Também os casos de HIV positivo, em fases que o sistema imunológico ainda 

está atuante e, portanto, não há evidências de Aids, devem ser encaminhados ao 
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SAE/CTA, pois serão acompanhados por esta equipe visando a identificação precoce da 

falência do sistema imunológico através de exames próprios e a indicação de introdução 

da Terapia Antirretroviral (ARV). Os modelos de fichas de notificação encontram-se no 

anexo deste trabalho.  

 

1.5 Terapia antirretroviral 

Segundo Carneiro e Coelho (2010) o aconselhamento na testagem e na terapia 

antirretroviral deverá apresentar práticas orientadas pela integralidade, qualificando os 

cuidados, mostrando a compressão das necessidades desse sujeito e incorporação de 

atitudes que permitam a aproximação das ações profissionais, que essa pessoa espera 

encontrar na resolução dos seus problemas de saúde. Mas para tal, os profissionais de 

saúde terão que constantemente atualizar e ampliar a visão do mundo e compreender o 

sujeito como um todo. Esses autores realçam ainda a importância da autonomia das 

mulheres no aconselhamento antirretroviral, uma vez que elas são sujeito participativo 

na decisão do seu processo de saúde e doença e não apenas um objeto, devendo ser 

informada sobre qualquer tipo de procedimento. A lista de medicamentos 

disponibilizados para os usuários do SUS, segundo o Sistema de Controle Logístico de 

Medicamentos (Siclom) Gerencial
3
 encontra-se a seguir:  

 

Quadro 3 – Relação de medicamentos ARV dispensados pelo SUS, segundo o Siclom 

gerencial. Fonte: Siclom Gerencial (2013). 

 

Abacavir  
Comp 300mg-Fr. c/ 60 Comps 

Sol. Oral 20mg/ml-Fr. c/ 240ml  

Atazanavir 
Cápsula 200mg-Fr. c/ 60 cápsulas 

Cápsula 300mg-Fr. c/ 30 cápsulas 

Darunavir  

Comp 150mg-Fr. c/ 240 Comps 

Comp 300mg-Fr. c/ 120 Comps 

Comp 75mg-Fr. c/ 480 Comps 

Didanosina Pó p/sol.oral 4g-Fr. 4g + susp. Antiácida 

Didanosina Entérica 
Cápsula 250mg-Fr. c/ 30 cápsulas 

Cápsula 400mg-Fr. c/ 30 cápsulas 

Efavirenz 

Cáp/Comp 200-Fr. c/90 Cáp/Comp  

Comp 600 mg-Fr. c/ 30 cápsulas  

Sol. oral 30mg/ml-Fr. c/ 180ml  

Enfuvirtida Pó Liófilo Injetável 90mg/ml-Fr. ampola 90mg  

Estavudina 
Cápsula 30mg-Fr. c/ 60 cápsulas  

Pó p/sol. oral 1mg/ml-Fr. c/ 200ml  

                                                           
3
 Disponível em: <http://www.aids.gov.br/tags/tags-do-portal/siclom> Acesso em: 24/06/2013 

 

http://www.aids.gov.br/tags/tags-do-portal/siclom
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Etravirina Comp 100mg-Fr. c/ 120 Comps  

Fosamprenavir 
Comp 700mg-Fr. c/ 60 Comps  

Suspensão oral 50mg/ml-Fr. c/ 225 ml  

Indinavir 
Cápsula 400mg-Fr. c/ 180 cápsulas  

Cápsula 400mg-Fr. c/ 90 cápsulas  

Lamivudina 
Comp 150mg-Fr. c/ 60 Comps  

Sol. oral 10mg/ml-Fr. c/ 240ml  

Lopinavir + Ritonavir 

Comp 100mg + 25mg-Fr. c/ 60 Comps  

Comp 200mg + 50mg-Fr. c/ 120 Comps  

Sol. oral 80 + 20mg/ml-Fr. c/ 160ml  

Maraviroque Comp 150mg-Fr. c/ 60 Comps  

Nevirapina 
Comp 200mg-Fr. c/ 60 Comps  

Suspensão Oral 10mg/ml-Fr. c/ 240ml  

Raltegravir Comp 400mg-Fr. c/ 60 Comps  

Ritonavir 
Cápsula 100mg-Fr. c/ 30 cápsulas  

Sol. Oral 80mg/ml - 25ºC-Fr. c/ 240ml 

Saquinavir  
cápsula gelatinosa mole. Cápsula 200mg-Fr. c/ 

180 cápsulas  

Talidomida Comp 100mg-Caixa c/ 30 Comps  

Tenofovir Comp 300mg-Fr. c/ 30 Comps  

Tipranavir 
Cápsula 250mg-Fr. c/ 120 Comps  

Sol.oral 100mg/ml-Fr. c/ 95 ml  

Zidovudina 

Cápsula 100mg-Fr. c/ 100 cápsulas  

Cápsula 100mg-Fr. c/ 90 cápsulas  

Sol. injetável 10mg/ml-Fr.-ampola c/ 20ml  

Sol. oral 10mg/ml-Fr. c/ 200ml  

Zidovudina + Lamivudina Comp 300mg+150mg-Fr. c/ 60 Comps 

 

 

 

Grangeiro et al. (2006) em seu estudo sobre a sustentabilidade da política de 

acesso a medicamentos antiretrovirais no Brasil, detalham importantes aspectos que 

devem ser abordados para que as pessoas que vivem com o HIV e Aids possam ter 

acesso aos medicamentos. Os autores destacam que o início da implantação de acesso a 

medicamentos antirretrovirais no Brasil ocorreu em 1991, com o medicamento 

Zidovudina (AZT). Atualmente existem mais de 21 medicamentos antirretrovirais 

distribuídos pelo SUS. Esses remédios combatem a multiplicação do HIV e fortalecem 

o sistema imunológico. A seriedade do tratamento com os remédios reduz 

significativamente a mortalidade e o número de internações e infecções por doenças 

oportunistas, que aproveitam a fraqueza do sistema imunológico para atacar o 

organismo.
4
 O aumento na disponibilidade do número de fármacos ofertado eleva os 

                                                           
4
 Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pagina/medicamentos-antirretrovirais> Acesso em: 25/05/2013 

http://www.aids.gov.br/pagina/medicamentos-antirretrovirais
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gastos do programa nacional de DST/Aids. Granjeiro et al. (2006) ainda concluem que 

deve ser adotado de forma efetiva e eficiente, um conjunto de estratégias para a redução 

de preços de medicamentos, e cita para isso a negociação com empresas farmacêuticas, 

a existência de indústria nacional apta ao desenvolvimento de drogas genéricas e a 

determinação governamental para utilização das prerrogativas da lei de propriedade 

intelectual.  

 

1.6 Organização Mundial de Saúde (OMS), Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS), Ministério da Saúde (MS) e Sistema Único de Saúde (SUS) 

Os países membros da Organização das Nações Unidas assumiram, no ano 2000, a 

resposta a epidemia da Aids como tema prioritário, incluindo-a entre os oito Objetivos 

do Milênio (ODM). Os ODMs estabeleceram como meta a reversão da tendência de 

crescimento em todas as populações até o ano de 2015 (ONU, 2010). Nas diretrizes 

traçadas no documento das Nações Unidas, a resposta a Aids no Brasil é revelada como 

a abordagem inter-setorial e a mobilização de diferentes atores, essenciais para o 

enfrentamento de uma questão tão complexa quanto o HIV. O documento ressalta a 

experiência da resposta brasileira à epidemia, a qual tem sido reconhecida em todo o 

mundo pelo seu embasamento nos direitos humanos, pelo compromisso das autoridades 

governamentais e pelo envolvimento de atores sociais dos mais diferentes matizes como 

o setor privado, ONGs e grupos de pessoas vivendo com HIV. Neste informe a ONU 

diz empregar seus esforços na defesa dos Direitos humanos das pessoas que vivem com 

HIV e na garantia ao acesso universal à prevenção, tratamento, assistência e apoio ao 

portador de HIV. 

O perfil epidemiológico da epidemia de Aids na região do Mercosul, como na 

grande maioria dos países do mundo, vem se alterando ao longo do tempo. De um perfil 

quase concentrado em homens homossexuais e receptores de sangue e hemoderivados 

no início dos anos 80, a epidemia na região hoje, ainda que continue sendo classificada 

como concentrada, cada vez mais se estende aos diversos segmentos da população. A 

transmissão sanguínea, devido ao uso compartilhado de seringas e agulhas (por usuários 

de drogas), ocupa lugar de destaque na Argentina, Brasil e Uruguai. Por outro lado, a 

epidemia avança em direção aos segmentos mais vulneráveis da população, tendência 

esta constatada pela pauperização e feminização, ademais da interiorização e 

perspectivas potenciais de ruralização. Esse perfil determina esforços especiais tanto no 



11 

 

campo da prevenção como na assistência aos infectados e enfermos (BOLETIM 

MERCOSUL, 2012).  

Com o intuito de enfrentar em conjunto a pandemia de Aids, estão sendo criados 

processos em parceria para incentivar a capacidade dos países do Mercosul em articular 

ações de vigilância epidemiológica e as respostas nacionais com base em informação 

estratégica compartilhada. Esse trabalho visa a cooperação, integração e fortalecimento 

regional que deu origem ao primeiro Boletim Epidemiológico da Comissão 

Intergovernamental de HIV/Aids. A primeira oficina para construção dos indicadores 

comuns em vigilância epidemiológica para o Mercosul ocorreu em março de 2009. 

Naquele momento, foi acordada a elaboração de um documento para definição dos 

indicadores, para evidenciar a relevância e mostrar como são calculados nos países do 

Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai). 

O Boletim Epidemiológico da Comissão Intergovernamental de HIV/Aids
5
 

inclui os indicadores que os países consideram importantes, e que foram discutidos e 

acordados na Reunião Extraordinária da Comissão Intergovernamental de HIV/Aids 

(CIVIH/Aids) e na Oficina de Vigilância Epidemiológica, realizadas conjuntamente 

com a OPAS/OMS, no mês de outubro de 2011, em Montevidéu, Uruguai. 

Esse tipo de articulação latino americana é estimulado pelo SUS, que de acordo com 

o Plano Nacional de Saúde, é pautado nas diretrizes da política externa brasileira, a 

atuação internacional em saúde por parte do Ministério da Saúde (MS) e tem por 

finalidade promover, articular e orientar a interlocução do governo com outros países e 

com organismos multilaterais, assim como em foros internacionais de interesse para o 

setor. E também estimular a adoção de mecanismos de integração regional e sub-

regional, além de desenvolver a articulação da colaboração de peritos e de missões 

internacionais, multilaterais e bilaterais, atendendo às diretrizes da Política Nacional de 

Saúde. 

O Governo Brasileiro lidera o processo de acompanhamento das metas estabelecidas 

na Declaração de Compromissos sobre HIV/Aids da Sessão Especial da Assembleia-

Geral das Nações Unidas (UNGASS/AIDS). Dentre os principais desafios identificados 

pelo relatório de progresso da UNGASS para o período 2008-2009, destaca-se a 

necessidade de fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) a partir dos princípios 

                                                           
5  Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/boletim_epidemiologico_mercosul_2012.pdf> Acesso em: 

13/05/2013.  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/boletim_epidemiologico_mercosul_2012.pdf
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doutrinários e organizacionais que o conformam, tais como: universalidade como direito 

de todos à saúde; integralidade da atenção considerando a prevenção e a atenção à saúde 

individual e coletiva; equidade para garantir a igualdade de oportunidade de acesso ao 

sistema de saúde; participação da sociedade nos destinos da saúde por meio dos 

mecanismos de controle social exercido pelos usuários, tais como conferências e 

conselhos locais, estaduais e Conselho Nacional de Saúde; descentralização político-

administrativa, considerando os níveis nacional, estadual e municipal; hierarquização e 

regionalização considerando a organização dos serviços de saúde em diversos níveis de 

complexidade (TEIXEIRA, 2011).  

A lei 8.080 (BRASIL, 1990) trata das condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a reorganização e o funcionamento dos serviços correspondentes. 

Consta em seu Art. 4º Do Sistema Único de Saúde que: “O conjunto de ações e serviços 

de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, 

da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público constitui 

o Sistema Único de Saúde (SUS)”. E em seu Art. 8º que trata da organização, da direção 

e da gestão: as ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou 

mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma 

regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Nas normatizações 

da Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS, 2002)
6
: seu Capítulo I, que trata 

da regionalização, apresenta o seguinte texto:  

 

Estabelecer o processo de regionalização como estratégia de 

hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade. 

O processo de regionalização deverá contemplar uma lógica de 

planejamento integrado, compreendendo as noções de 

territorialidade, na identificação de prioridades de intervenção e de 

conformação de sistemas funcionais de saúde, não necessariamente 

restritos à abrangência municipal, mas respeitando seus limites como 

unidade indivisível, de forma a garantir o acesso dos cidadãos a todas 

as ações e serviços necessários para a resolução de seus problemas 

de saúde, otimizando os recursos disponíveis. (p.9). 
 

 

1.7 Plano Diretor de Regionalização (PDR) da Saúde 

As diretrizes da municipalização e regionalização dos serviços de saúde, 

fundamentadas na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde de 1996 

(NOB/SUS, 1996) e nas Normas Operacionais de Assistência à Saúde de 2001 e 2002 

                                                           
6 Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/caderno%20NOAS%2002.pdf> 

Acesso em 13/06/13. 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/caderno%20NOAS%2002.pdf
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(NOAS/SUS 2001, 2002), incentivam a organização e articulação dos serviços em nível 

regional, buscando atender aos princípios do sistema de universalidade, integralidade e 

equidade, possam estar de fato efetivamente sendo colocados em prática nas regiões de 

referencia. 

A organização dos serviços de saúde em Minas Gerais é estabelecida pelo Plano 

Diretor de Regionalização (PDR). O PDR da Saúde de Minas Gerais (PDR/MG) em seu 

documento público divulga a experiência (MALACHIAS, LELES, PINTO, 2010) em 

duas partes: a primeira apresenta os aspectos históricos, conceituais e metodológicos; a 

segunda, os resultados espaciais apurados e ilustrados em formas de mapas. Os modelos 

adotados no PDR/MG são compostos de três níveis conforme apresentado a seguir: 

 

Quadro 2 – Níveis propostos pelo PDR/MG para município, microrregião e macrorregião de saúde e 

município pólo. Fonte: Malachias, Leles, Pinto (2010). 

 

 

Município – Base territorial de planejamento da atenção primária à saúde, sendo preferencialmente 

organizada e ofertada por meio de equipes de ESF. 

 

Microrregião de saúde – Base territorial de planejamento da atenção secundária à saúde, com 

capacidade de oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares de média complexidade e, 

excepcionalmente, de alguns serviços de Alta Complexidade (AC). Deve ser constituída por um conjunto 

de municípios contíguos, com população de cerca de 150.000 habitantes que estão adscritos a um 

município de maior porte (município pólo) com oferta mais ampla do elenco proposto para o nível micro. 

 

Macrorregião de saúde - Base territorial de planejamento da atenção terciária à saúde que engloba 

microrregiões de saúde (e seus municípios) em função da possibilidade de oferta e acesso a serviços de 

saúde ambulatoriais e hospitalares de maior densidade tecnológica. 

 

Município pólo é caracterizado como aquele que exerce força de atração sobre outros, em número 

comparativamente significativo, por sua capacidade atual e potencial de equipamentos urbanos e de 

fixação de recursos humanos especializados.  

 

 

O Serviço de Atenção Especializada (SAE)/Centro de Testagem e 

Aconselhamento(CTA), Diamantina contempla a microrregião de Diamantina que 

abrange quinze municípios: Alvorada de Minas, Carbonita, Coluna, Congonhas do 

Norte, Couto de Magalhaes de Minas, Datas, Diamantina (pólo), Felício dos Santos, 

Gouveia, Itamarandiba, Presidente Kubitscheck, Santo Antônio do Itambé, São Gonçalo 

do Rio Preto, Senador Modestino Gonçalves e Serro. É referencia também para a 

microrregião de Minas Novas/Turmalina/Capelinha, constituída por oito municípios: 

Aricanduva, Capelinha, Chapada do Norte, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado, 

Minas Novas, Turmalina e Veredinha (Minas Gerais, 2012). As duas micros referidas 

constituem a macrorregião Jequitinhonha que está ligada a gerência da Superintendência 
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Regional de Saúde que é uma divisão política-administrativa e não coincide com a 

divisão assistencial resultante da elaboração do PDR. A figura apresentada a seguir 

ilustra esta divisão. 

 

Figura 1 – Mapa do Estado de Minas Gerais com as microrregiões de Diamantina e de Minas 

Novas/Turmalina/Capelinha, da macrorregião Jequitinhonha, 2013. 

 

Dentre as iniciativas implantadas na regionalização e organização dos serviços 

de saúde, merece destaque a criação de Centros de Orientação e Aconselhamento 

Sorológico em DST/Aids (COAS/DST-Aids), voltados para a oferta de avaliação 

sorológica anônima e confidencial, provisão de preservativos, bem como orientação 

sobre a Aids à população em geral e a grupos específicos. Posteriormente, esses centros 

passaram a ser denominados Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), 

demarcando o compromisso do Programa Nacional de DST/Aids com a promoção do 

acesso da população brasileira ao diagnóstico e à prevenção do HIV e das demais 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Gerais 

 

- Compreender o funcionamento do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) de 

Diamantina, com ênfase na distribuição espacial dos pacientes acompanhados pelo 

serviço no período de 1996 a 2012. 

 

 

2.2 Específicos 

 

- Caracterizar a Aids e a área de estudo; 

- Identificar a concordância entre os dados disponíveis no Sistema de informação de 

Agravos de Notificação e os constantes nos prontuários clínicos do CTA; 

- Discutir os resultados obtidos com o uso do SIG e sua contribuição para o serviço de 

saúde.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Tipo de estudo e período de investigação 

Trata-se de um estudo transversal ou de prevalência, de caráter avaliativo, com 

análise descritiva. Foi utilizado como referencia o ano de 2012, considerando o registro 

de casos de HIV/Aids desde 1996 (com acumulo neste ano de casos notificados 

anteriormente) até 2012. 

 

3.2 Instituição envolvida e local de estudo 

 Participou da pesquisa na condição de instituição co-partícipe o CTA de 

Diamantina (MG), referência de HIV/Aids para as microrregiões de Diamantina e de 

Minas Novas/Turmalina/Capelina (MG), serviço de saúde situado na cidade pólo. 

 

 
Quadro 4 – Municípios das microrregiões de saúde que referenciam os casos de HIV/Aids para o 

SAE/CTA Diamantina(MG), com suas respectivas populações
7
. 

 

 

Diamantina População 
Capelinha/Turmalina/ 

Minas Novas 
População 

Alvorada de Minas 3.549 Aricanduva 4.848 

Carbonita 9.176 Capelinha 35.368 

Coluna 8.972 Chapada do Norte 15.184 

Congonhas do Norte 4.950 José Gonçalves de Minas 4.532 

Couto de Magalhães de Minas 4.234 Leme do Prado 4.815 

Datas 5.237 Minas Novas 30.852 

Diamantina (sede do CTA) 46.125 Turmalina 18.383 

Felício dos Santos 5.054 Veredinha 5.569 

Gouveia 11.680   

Itamarandiba 32.595   

Presidente Kubitschek 2.961   

Santo Antônio do Itambé 4.067   

São Gonçalo do Rio Preto 3.071   

Senador Modestino Gonçalves 4.481   

Serro 20.809   

Total 166.961  119.551 

             

 

                                                           
7
 Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popuf.def> Acesso em 13/07/13 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popuf.def
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3.3 Sujeitos e critérios de inclusão 

Participaram do estudo o Coordenador do CTA e indiretamente os pacientes 

atendidos neste centro, que tiveram seus prontuários examinados pelos pesquisadores, 

sem que houvesse qualquer tipo de contato com os mesmos. O estudo constituiu-se na 

análise dos prontuários dos pacientes com HIV/Aids atendidos no CTA/Diamantina.  

Foram incluídos no estudo os prontuários dos pacientes dos municípios que 

referenciam seus pacientes portadores de HIV/Aids para o SAE/CTA de Diamantina 

(MG) e que estavam efetivamente ligados ao mesmo. Como critérios de exclusão foram 

excluídos os prontuários que não apresentavam seus campos completos (devidamente 

preenchidos) e os pacientes provenientes de outros municípios que não pertenciam as 

duas micros do estudo.  

Foram analisados todos os prontuários ativos conferidos in loco no SAE/CTA, 

que corresponderam ao total de 118 prontuários, desse total, seis prontuários não 

entraram no estudo (excluídos), pois os municípios de origem não correspondiam ao 

estipulado no estudo, ou seja, 23 municípios das duas microrregiões de saúde 

(Diamantina e Minas Novas/Turmalina/Capelinha) e também quanto ao ano limite de 

2012 definido pelo estudo, sendo os mesmos descartados. 

 

Esses seis prontuários excluídos e suas justificativas foram: 

 Diamantina - 2 prontuários excluídos, devido ao ano de diagnostico 2013; 

 Sabinópolis - 2 prontuários excluídos, município fora das micros do estudo; 

 Araçuaí - 1 prontuário excluído, município fora das micros do estudo; 

 Rio Vermelho - 1 prontuário excluído, município fora das micros do estudo. 

 

Excluindo-se esses seis prontuários, restaram assim 112 prontuários que foram 

confrontados com os dados obtidos do SINAN. É importante salientar que até a data da 

coleta no SAE/CTA em março de 2013, ainda se encontravam seis prontuários de 

crianças expostas, ou seja, de transmissão vertical, sob monitoramento e vigilância dos 

profissionais do serviço. Esse acompanhamento se dá até aos dezoito meses de vida da 

criança, realizado prioritariamente pelo médico pediatra por meio da contagem do CD4. 

Crianças expostas não necessariamente são crianças infectadas, devido a este fato essas 

crianças não entraram no presente estudo. 
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3.4 Instrumentos  

Para a coleta dos dados foram utilizadas as tabelas geradas pelo SINAN de 

acordo com o município, os prontuários clínicos dos pacientes atendidos no SAE/CTA 

de Diamantina, a agenda de rotinas do coordenador e o caderno de anotações de 

pesquisa. O funcionamento do serviço foi checado por meio da consulta a agenda e 

rotinas estipuladas pelo coordenador, quando foram realizadas as primeiras consultas, as 

outras subsequentes e a contra referencia para os municípios de origem dos pacientes e a 

dispensação de medicamentos para os usuários em uso de TARV, com a checagem dos 

mapas de dispensação. 

 

3.5 Etapas/Procedimentos 

 

Primeira Etapa – Elaboração e submissão do projeto e contatos  

1. Apresentação do projeto de pesquisa à comissão de avaliação do mestrado 

Saúde Sociedade e Ambiente (FCBS/UFVJM). 

2. Submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP/UFVJM). 

3. Contato com o Coordenador do CTA de Diamantina, para apresentação do 

projeto e anuência para realização do mesmo. Neste contato com o coordenador 

foi apresentado o detalhamento do projeto de pesquisa, com o parecer do 

CEP/UFVJM, de acordo com os preceitos éticos legais e foi então formalizada a 

assinatura do TCLE para coleta de dados no CTA sob sua coordenação. Foi bem 

esclarecida a participação da coordenação no estudo, com a consulta de sua 

agenda e das rotinas do serviço. As fichas clínicas dos pacientes referenciados 

tiveram em todos os momentos os nomes ocultados por meio de tarjas pretas em 

uma máscara de papelão, no modelo exato do prontuário a ser examinado, assim 

como o exame da agenda do serviço, que também passou pelo mesmo 

procedimento. Estas medidas garantiram a salvaguarda das informações. 

 

Segunda Etapa – Pesquisa na Internet 

Pesquisa no site do SINAN para geração das tabelas das variáveis estudadas 

segundo município, desde 1996 até o ano de 2012. Disponível em: 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php  

 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php
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Terceira Etapa – Pesquisa nas fichas clínicas 

Tabulação e análise das informações geradas, com utilização dos aplicativos de 

informática Microsoft Office®, Excel e posteriormente ArcGis® (Versão 9.2) 

para confecção dos mapas. 

 

Quarta Etapa – Análises funcionais das rotinas  

Observação e análise das rotinas com manipulação e leitura da agenda do 

coordenador do CTA (onde constam: acolhimento, tempo de espera do paciente, 

cancelamento e frequência de consultas, buscas ativas, contra referencias). Estas 

informações foram registradas no caderno de pesquisa e confrontadas com as 

diretrizes da NOAS/NOB. O verificado foi organizado de forma discursiva e 

disposto em forma de tabelas e quadros. 

 

Quinta Etapa – Confecção dos mapas temáticos  

As informações obtidas nas etapas anteriores foram transferidas para o aplicativo 

de informática ArcGis® (versão 9.2), para a construção dos mapas temáticos 

(SIG) segundo as variáveis estudadas. 

 

3.6 Análise de prevalências 

Segundo Pereira (2008) a prevalência mede diferentes aspectos da morbidade, e 

são expressos através de relação entre casos e população. Rouquayrol e Almeida-Filho 

(2003) defendem que prevalência é um termo que descreve a força com que subsistem 

as doenças nas coletividades e que, a medida mais simples para prevalência, é a 

freqüência absoluta dos casos de doença. Esses autores grifam que operacionalmente, o 

coeficiente de prevalência pode ser definido como a relação entre o número de casos 

conhecidos de uma dada doença (no caso deste estudo, a Aids) e a população que é 

potência de 10, usualmente 1.000, 10.000 ou 100.000. No caso da Aids usa-se 100.000 

habitantes. 

 

                                            

   Coeficiente de prevalência =      Número de casos conhecidos de uma dada doença X 10 
n
 

                                                                        População 
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3.7 Ética em pesquisa 

Atribuições das instituições, dos pesquisadores e do Comitê de Ética em Pesquisa 

 À Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, através do 

programa SaSA, coube a orientação, registro, acompanhamento e avaliação do processo 

de desenvolvimento e execução do presente projeto pelo pós-graduando Walber Antônio 

Lima, mestrando do programa Stricto sensu Interdisciplinar. O trabalho foi orientado 

pelas docentes da UFVJM, Rosana Passos Cambraia (orientadora) e Nadja Maria 

Gomes Murta (co-orientadora). 

 À instituição co-partícipe, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) de 

Diamantina, coube a autorização da execução da pesquisa, assim como disponibilização 

de seu espaço físico durante o processo de coleta das informações. 

Para a execução da pesquisa, os pesquisadores se comprometeram em 

salvaguardar todos os cuidados éticos apregoados na Resolução nº. 196 de 1996 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), bem como só executá-la após a devida apreciação 

e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (CEP/UFVJM). No apêndice parecer consubstanciado favorável 

(protocolo nº. 059/2012). 

Todos os resultados obtidos na pesquisa favoráveis ou não aos objetivos 

propostos, serão divulgados em periódicos científicos ou outras mídias de ampla 

circulação, e divulgados em eventos locais, nacionais e internacionais, resguardando-se 

o sigilo de informações de cunho pessoal, relacionadas aos sujeitos da pesquisa. 

 

Análise dos riscos e benefícios, remuneração, ressarcimento e indenização 

Os riscos apresentados aos pacientes nessa pesquisa foram mínimos, pois não 

envolveram contato direto com os mesmos e seus nomes foram ocultados na coleta de 

dados. Com o coordenador do CTA, foram mantidos contatos verbais e consulta da 

agenda das análises das rotinas diárias do referido centro; no quesito da consulta da 

agenda, foram realizadas as observações e as análises das rotinas (onde constam 

acolhimento, tempo de espera do paciente, cancelamento e frequência de consultas, 

buscas ativas, contra referencias); solicitou-se a ocultação dos nomes dos pacientes 

mantendo-se os demais dados que fazem parte do  trabalho. Os riscos que puderam 

advir foram a quebra do sigilo que poderia acarretar constrangimentos aos sujeitos 

envolvidos, entretanto, estes foram minimizados uma vez que os prontuários não foram 

retirados do CTA e deles não foram anotados/transcritos informações como nome, 
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endereço (nesse caso somente a cidade de origem), nem mesmo telefone, identidade ou 

Cadastro de Pessoa Física (CPF). O mesmo critério descrito acima foi adotado em 

relação a quaisquer dados identificatórios de pacientes constantes na agenda. Os 

pesquisadores ainda se comprometeram com ações necessárias à salvaguarda de 

informações sigilosas cuja divulgação pudesse, de algum modo, constranger ou ferir a 

integridade moral, afetiva ou psicológica dos sujeitos da pesquisa, incluindo-se a do 

coordenador do centro. Os benefícios são indiretos e funcionais, relacionados 

futuramente a melhoria dos serviços.  

Os pesquisadores envolvidos (mestrando, orientadora e co-orientadora) não 

receberam qualquer remuneração pela execução e participação na presente pesquisa. 

Também não foi dispensada qualquer remuneração para o coordenador do CTA, assim 

como para os pacientes, cujo perfil foi traçado com o exame dos prontuários, onde 

nomes não apareceram em nenhum documento ou base de dados construída. 

 

Critérios para desenvolvimento, propriedade e manutenção de informações 

A pesquisa poderia ter sido suspensa ou interrompida caso houvesse a retirada 

do consentimento do responsável pelo serviço de saúde envolvido (CTA), ou tivesse 

ocorrido algum imprevisto que impedisse sua execução pelos pesquisadores, conforme 

Resolução nº 196 de 1996. Poderia também ter sido suspensa ou interrompida, caso os 

pesquisadores tivessem percebido qualquer dano à saúde dos sujeitos participantes da 

pesquisa (o que não aconteceu, pois não houve nenhuma relação direta com os pacientes 

atendidos no SAE/CTA).  

Como se trata de uma pesquisa de pós-graduação Stricto sensu, modalidade 

mestrado, todas as informações geradas na pesquisa são de propriedades do programa 

de pós-graduação. Por posicionamento ético, todos os pesquisadores terão seus nomes 

divulgados, bem como serão prestados os devidos agradecimentos a Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação e à UFVJM, quando da publicação e divulgação dos 

resultados e conclusões. Todo o material (caderno de anotações da pesquisa, anotações 

produzidas durante a execução da pesquisa) fica sob responsabilidade e guarda da 

equipe de pesquisa. Equipamentos de informática (computador e impressora), assim 

como os aplicativos de informática (ArcGis® 9.2 e Excel da Microsoft Office©, ambos 

devidamente licenciados) foram disponibilizados pelo grupo de pesquisa Jequi da 

Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde (FCBS) da UFVJM.  
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4 RESULTADOS 

4.1 Distribuição dos pacientes - SINAN e SAE/CTA 

Na coleta de dados do SINAN foi verificado o apontamento de 148 casos do ano 

de 1996 ao ano de 2012, distribuídos da seguinte forma: 92 casos na micro de 

Diamantina perfazendo o total de 62,17% dos casos e 56 casos na micro de Minas 

Novas/Turmalina/Capelinha perfazendo o total dos casos em 37,83%. Já na coleta de 

dados do CTA foi verificado o apontamento de 112 casos no mesmo período descrito 

acima, sendo 69 casos na micro de Diamantina perfazendo o total de 61,61% e 43 casos 

na micro de Minas Novas/Turmalina/Capelinha perfazendo o total de 38,39%. 

 Houve diferença quantitativa de 36 casos entre o SINAN e o SAE/CTA, que se 

deve principalmente ao fato de trabalharmos com bancos de informações distintos. É 

importante salientar que no SINAN encontravam-se somente as notificações de casos de 

Aids (soroconvertidos), só recentemente (a poucos meses) iniciou-se a notificação do 

portador de HIV positivo compulsoriamente (obrigatoriamente), já nos prontuários e 

fichas clinicas do SAE/CTA, encontram-se além dos soroconvertidos, os casos de HIV 

positivo (sem Aids).  

A tabela 1 apresentada adiante mostra os valores absolutos da distribuição de 

casos de acordo com o SINAN e o CTA, para as variáveis do estudo. Embora para a 

variável raça/cor, assim como para escolaridade e categoria de exposição, tenha sido 

registrado a maioria de casos designados como „ignorados‟, optou-se aqui pela 

apresentação desta variável de indicação étnica na mesma tabela que apresenta o perfil 

dos pacientes. Posteriormente serão apresentados em outra tabela os resultados em 

números absolutos referentes as variáveis escolaridade e categoria de exposição, que 

apresentaram também inconsistência devido a alta referência a informação „ignorado‟. 

Com relação a confecção dos mapas, a figura 2 apresenta o mapa base que serviu 

de estrutura para a preparação dos mapas temáticos, no qual os municípios estão 

distribuídos entre as duas micros que compõem a macrorregião Jequitinhonha. Com 

relação a população da micro de Diamantina, esta compõe-se de 166.961 habitantes e da 

micro Minas Novas/Turmalina/Capelinha compõe-se de 119.551 habitantes, totalizando 

juntas 286.512 habitantes. A figura 7 mostra a distribuição populacional nos municípios 

em estudo. 
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Tabela 1 – Distribuição em números absolutos do perfil das variáveis: faixa etária, sexo e 

raça/cor de acordo com a microrregião de origem, SINAN e CTA (2012). 

 

Microrregiões 

  
Diamantina 

Minas Novas/ 

Capelinha/Turmalina 
Total 

 

  SINAN CTA SINAN CTA SINAN CTA  

Faixa etária         

 <1 ano 3  0 3  0 6  0  

 1 – 14 2  1 2  1 4  2  

 15 – 19 2  0 0  0 2  0  

 20 - 49  78  53 43  30 121  83  

  50 – 59 6  12 7  9 13  21  

 > 60 1  3 1  3 2  6  

 Total 92  69 56  43 148 112  

Sexo         

 Feminino 28  32 31  2 59  34  

 Masculino 64  37 25  19 89  56  

 Total 92  69 56  43 148  112  

Raça/Cor         

 Branca 12  18 4  9 16  27  

 Preta 2  11 4  6 6  17  

 Parda 14  13 12  7 26  20  

 Ignorado 64  27 36  21 100  48  

 Total 92  69 56  43 148  112  
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Mapa base 

 

Figura 2 – Mapa base de localização dos municípios de abrangência do CTA Diamantina, nas 

microrregiões de Diamantina e Minas Novas/Turmalina/Capelinha. 
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Mapa populacional 

 

 

Figura 3 – Mapa da distribuição total da população dos municípios de abrangência do CTA Diamantina, 

nas microrregiões de Diamantina e Minas Novas/Turmalina/Capelinha.  
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4.2 Prevalência de casos nas microrregiões  

Quanto ao conjunto de casos, além dos números absolutos, optou-se também pela 

apresentação dos resultados desta pesquisa em parte na forma de prevalência, pois 

segundo Pereira (2008), a prevalência de um evento informa o número de casos 

existentes, casos novos e antigos, como é de interesse desse trabalho.  

A prevalência do HIV/Aids em relação à população total apresenta-se da seguinte 

forma: no CTA 112 casos com a taxa em 39,09 e no SINAN 148 casos com 51,65 casos 

por 100 mil habitantes. Já a prevalência por micro, separadamente para cada uma, 

apresenta-se da seguinte forma: micro Diamantina no CTA 67,08% e no SINAN 

88,64%. Na micro Minas Novas/Turmalina/Capelinha verificamos o CTA com 93,68% 

e o SINAN com 123,79%. Em ambos os casos as taxas de prevalência do SINAN se 

sobressaem em relação às do CTA. As taxas da micro de Minas 

Novas/Turmalina/Capelinha, tanto do CTA 93,68% como do SINAN 123,79%, são 

maiores que as taxas da micro de Diamantina onde o CTA apresentou 67,08% e o 

SINAN 88,64%.  
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Figura 4 – Mapa da prevalência do total de casos de Aids notificados no SINAN, 2012. 
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Figura 5 – Mapa da prevalência do total de casos de HIV/Aids notificados no CTA, 2012. 
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4.3 Prevalência por faixa etária 

O SINAN apresenta faixas etárias pré-definidas enquanto o CTA utiliza o 

preenchimento de seus prontuários para cada idade. Neste estudo foram consolidados os 

casos por ocorrência dentro das mesmas faixas etárias. A seguir são apresentadas as 

tabelas 4 e 5 com as prevalências respectivamente de acordo com o SINAN e o CTA, 

para as faixas etárias.  

 

Tabela 2 – Prevalência de casos de Aids/ HIV acordo com a faixa etária para o SINAN (2012). 

 

SINAN 

   Faixa Etária (anos)    

  < 1 1 – 14 15 - 19 20- 49 50 – 59 > 60  Total 

Diamantina          

 Alvorada de Minas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

 Carbonita 0,00 0,00 0,00 76,49 0,00 0,00  32,69 

 Coluna  0,00 0,00 0,00 80,97 0,00 0,00  33,44 

 Congonhas do Norte 0,00 0,00 0,00 52,85 0,00 0,00  20,20 

 Couto Magalhães de Minas 0,00 0,00 0,00 168,26 0,00 0,00  70,85 

 Datas 0,00 0,00 0,00 229,99 0,00 0,00  95,47 

 Diamantina 172,71 0,00 20,31 184,56 0,00 0,00  88,89 

 Felício dos Santos 0,00 74,46 0,00 101,57 245,10 0,00  79,15 

 Gouveia 0,00 0,00 0,00 115,79 164,47 68,26  77,05 

 Itamarandiba 216,92 11,29 0,00 49,73 39,22 0,00  30,68 

 Presidente Kubitschek 0,00 0,00 0,00 0,00 375,94 0,00  33,77 

 Santo Antonio do Itambé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

 São Gonçalo do Rio Preto 0,00 0,00 0,00 76,75 0,00 0,00  32,56 

 Senador M. Gonçalves  0,00 0,00 0,00 113,06 0,00 0,00  44,63 

 Serro 341,30 0,00 44,50 71,68 55,83 0,00  43,25 

 Total 136,86 4,76 11,19 109,34 41,23 5,28  55,10 

          

Minas Novas/ /         

Turmalina/ Aricanduva 0,00 0,00 0,00 52,52 0,00 0,00  20,63 

Capelinha Capelinha 362,32 0,00 0,00 109,30 35,70 0,00  56,55 

 Chapada do Norte 0,00 46,50 0,00 127,11 173,46 74,13  85,62 

 José Gonçalves de Minas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

 Leme do Prado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

 Minas Novas 236,97 0,00 0,00 98,96 126,26 0,00  55,10 

 Turmalina 0,00 0,00 0,00 47,77 64,39 0,00  27,20 

 Veredinha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

 Total 178,36 6,18 0,00 82,98 72,99 9,38  46,84 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Prevalência de casos de Aids/ HIV de acordo com a faixa etária para o CTA (2012). 

 

CTA 

   Faixa Etária (anos)    

  < 1 1 – 14 16 - 19 20- 49 50 – 59 > 60  Total 

Diamantina          

 Alvorada de Minas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

 Carbonita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

 Coluna  0,00 0,00 0,00 26,99 0,00 0,00  11,15 

 Congonhas do Norte 0,00 0,00 0,00 52,85 0,00 0,00  20,20 

 Couto Magalhães de Minas 0,00 0,00 0,00 0,00 256,41 0,00  23,62 

 Datas 0,00 0,00 0,00 137,99 0,00 0,00  57,28 

 Diamantina 0,00 0,00 0,00 132,51 98,35 0,00  69,38 

 Felício dos Santos 0,00 0,00 0,00 101,57 735,29 0,00  98,93 

 Gouveia 0,00 0,00 0,00 77,19 0,00 136,52  51,37 

 Itamarandiba 0,00 11,29 0,00 56,83 78,43 31,18  36,82 

 Presidente Kubitschek 0,00 0,00 0,00 0,00 375,94 0,00  33,77 

 Santo Antonio do Itambé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

 São Gonçalo do Rio Preto 0,00 0,00 0,00 153,49 0,00 0,00  65,13 

 Senador M. Gonçalves  0,00 0,00 0,00 169,59 0,00 0,00  66,95 

 Serro 0,00 0,00 0,00 11,95 55,83 0,00  9,61 

 Total 0,00 2,38 0,00 74,29 82,47 15,83  41,33 

          

Minas Novas/ /         

Turmalina/ Aricanduva 0,00 0,00 0,00 105,04 0,00 0,00  41,25 

Capelinha Capelinha 0,00 10,23 0,00 57,87 178,51 33,86  45,24 

 Chapada do Norte 0,00 0,00 0,00 47,66 86,73 148,26  39,52 

 José Gonçalves de Minas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

 Leme do Prado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

 Minas Novas 0,00 0,00 0,00 91,35 126,26 0,00  48,62 

 Turmalina 0,00 0,00 0,00 47,77 0,00 0,00  21,76 

 Veredinha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

 Total 0,00 3,09 0,00 57,89 93,84 28,13  35,97 

 

 

A seguir são apresentados os mapas temáticos para as faixas etárias de acordo 

com o SINAN e SAE/CTA. A figura 6 destaca a prevalência na faixa etária < 1 ano, de 

acordo com o SINAN (A) e o CTA (B). Já a figura 7, para a faixa de 1 a 14 anos, a 

figura 8 para a faixa de 15 a 19 anos, a figura 9 para a faixa de 20 a 49 anos, a figura 10 

de 50 a 59 anos e a figura 11 acima de 60 anos. Todas as figuras estão divididas em A e 

B, respectivamente para dados do SINAN e do CTA. 
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Figura 6 – Mapas da prevalência na faixa etária < 1 ano, de acordo com o SINAN (A) e o CTA (B), 

2012. 
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Figura 7 – Mapas da prevalência na faixa etária 1 - 14 anos, de acordo com o SINAN (A) e o CTA (B), 

2012. 
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Figura 8 – Mapas da prevalência na faixa etária 15 - 19 anos, de acordo com o SINAN (A) e o CTA (B), 

2012. 
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Figura 9 – Mapas da prevalência na faixa etária 20 - 49 anos, de acordo com o SINAN (A) e o CTA (B), 

2012. 
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Figura 10 – Mapas da prevalência na faixa etária 50 - 59 anos, de acordo com o SINAN (A) e o CTA 

(B), 2012. 
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Figura 11 – Mapas da prevalência na faixa etária > 60 anos, de acordo com o SINAN (A) e o CTA (B), 

2012. 
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4.4 Sexo 

Na micro Diamantina o número de mulheres infectadas é menor que a dos homens 

infectados, inversamente na micro Minas Novas/Turmalina/Capelinha o número de 

mulheres infectadas é maior que a dos homens infectados em termos de números 

absolutos. Dos quinze municípios que compõem a micro Diamantina, nove apresentam 

número maior de mulheres e seis número maior de homens; já na micro Minas 

Novas/Turmalina/Capelinha dos oito municípios que a compõem, quatro apresentam o 

número de homens maior e quatro o número de mulheres. A tabela 1 apresentada 

anteriormente mostra a distribuição em número absolutos para os sexos feminino e 

masculino para as duas micros sob estudo, de acordo com o SINAN e o CTA. 

Nos parâmetros percentuais na micro Diamantina, 69,57% dos casos são do gênero 

masculino e 30,43% do gênero feminino. Sendo que o município de Diamantina 

contribui fortemente para esses valores, com 33,79% dos casos no gênero masculino e 

10,87% dos casos do gênero feminino, contrastando com municípios como Couto de 

Magalhães de Minas e Serro, que apresentam porcentagem maior do gênero feminino.  

 

4.5 Prevalência sexo 

Os dados para a prevalência da doença também são discordantes entre as duas fontes 

para as duas micros.  Conforme observado na tabela 3 com a prevalência de casos, o 

SINAN e o CTA encontram-se em concordância com relação a maior prevalência entre 

os homens na micro Diamantina (77,47 para o SINAN e 44,79 para o CTA) e com 

maior prevalência para as mulheres na micro Minas Novas/Turmalina/Capelinha (51,80 

para o SINAN e 40,11 para o CTA). Apesar de haver concordância entre os gêneros em 

termos de prevalência, os valores indicam que há diferenças importantes entre eles, 

tanto nos municípios como nas duas micros do estudo. 

Há assimetrias nos dados do SINAN no cruzamento com os dados oriundos do 

CTA para os quinze municípios que compõe a micro Diamantina, onde apenas três 

(Alvorada de Minas, Presidente Kubitscheck e Santo Antônio do Itambé) apresentam 

valores iguais entre as duas fontes. Já na micro Minas Novas/Turmalina/Capelinha dos 

oito municípios integrantes, apenas três são concordantes entre as duas fontes (José 

Gonçalves de Minas, Leme do Prado e Veredinha), sendo que esses três município não 

apresentam nenhum caso de HIV/Aids. 
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Tabela 4 – Prevalência de casos de Aids/ HIV acordo com o sexo, para o SINAN e o CTA (2012). 

 

Microrregiões 

  Masculino Feminino Total  

  SINAN CTA SINAN CTA SINAN CTA  

Diamantina         

 Alvorada de Minas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Carbonita 42,64 0,00 22,29 0,00 32,69 0,00  

 Coluna  67,36 22,45 0,00 0,00 33,44 11,15  

 Congonhas do Norte 40,29 0,00 0,00 40,52 20,20 20,20  

 Couto de Magalhães de Minas 0,00 0,00 141,31 47,10 70,85 23,62  

 Datas 117,23 0,00 74,68 112,02 95,47 57,28  

 Diamantina 138,66 89,46 42,07 50,49 88,89 69,38  

 Felício dos Santos 79,33 79,33 78,96 118,44 79,15 98,93  

 Gouveia 158,95 70,65 0,00 33,23 77,05 51,37  

 Itamarandiba 36,69 36,69 24,63 36,94 30,68 36,82  

 Presidente Kubitschek 66,98 66,98 0,00 0,00 33,77 33,77  

 Santo Antonio do Itambé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 São Gonçalo do Rio Preto 67,39 134,77 0,00 0,00 32,56 65,13  

 Senador Modestino Gonçalves  44,05 0,00 45,23 135,69 44,63 66,95  

 Serro 38,58 9,65 47,88 9,58 43,25 9,61  

 Total 77,47 44,79 33,20 37,94 55,10 41,33  

         

Minas Novas/ /        

Turmalina/ Aricanduva 0,00 40,42 42,12 42,12 20,63 41,25  

Capelinha Capelinha 40,18 22,96 72,44 66,87 56,55 45,24  

 Chapada do Norte 107,44 26,86 64,62 51,69 85,62 39,52  

 José Gonçalves de Minas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Leme do Prado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Minas Novas 52,00 58,50 58,18 38,79 55,10 48,62  

 Turmalina 21,42 32,13 33,16 11,05 27,20 21,76  

 Veredinha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Total 41,87 31,82 51,80 40,11 46,84 35,97  

 

 

A seguir são apresentadas as figuras 12 e 13 que mostram a prevalência de casos 

respectivamente para o sexo feminino e masculino, de acordo com os dados do SINAN 

quanto do CTA. 
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Figura 12 – Mapas da prevalência para o sexo feminino, de acordo com o SINAN (A) e o CTA (B), 

2012. 
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Figura 13 – Mapas da prevalência para o sexo masculino, de acordo com o SINAN (A) e o CTA (B), 

2012. 
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Raça/cor 

Na variável raça/cor, dentre as quatro possibilidades existentes 

(branco/preto/pardo/ignorado) o mais freqüente em ambos os casos foi o ignorado. 

Destaca-se aqui o fato do termo utilizado, tanto pelo SINAN quanto pelo CTA, ser 

„raça/cor‟ para designação do grupo étnico do qual mais se aproxima o sujeito/paciente, 

não ser o mais indicado. O termo mais apropriado para definição desta variável seria 

etnia. No entanto cabe aqui apresentar os resultados desta variável, utilizando o termo 

que consta nas bases de dados consultadas.  

 SINAN: foram ignorados 64 casos do total de 92 na micro Diamantina e 35 casos 

ignorados do total de 56 na micro Minas Novas/Turmalina/Capelinha, nas duas micros 

do total de 148 casos notificados, 100 casos apresentaram-se ignorados no quesito 

raça/cor. O CTA segue a mesma tendência do SINAN e é concordante com o alto 

número de casos ignorados, apresentando 27 casos ignorados do total de 69 na micro 

Diamantina.  

Já na micro Minas Novas/Turmalina/Capelinha, dos 43 casos existentes 21 eram 

ignorados. Nas duas micros, do total de 112 casos, 48 apresentaram-se ignorados para 

raça/cor. Esses valores apontam para a necessidade de melhoramento na completude do 

campo, pois essa variável é muito importante para caracterização do perfil dos pacientes 

e usuários do serviço e também para melhor programação de campanhas educativas, que 

abrangem números mais próximos do real. Não há como calcular taxas de prevalências, 

pois não dispomos dos números da população por variável existente 

(branco/preto/pardo/ignorado). 

Excluindo-se o item ignorado das duas fontes, SINAN e CTA, há divergência 

quanto a variável cor/raça, que se apresenta em segunda colocação dentre as variáveis 

estudadas. No SINAN aparece a raça/cor parda em segundo lugar com 14 casos na 

micro Diamantina e também a raça/cor parda em segunda posição na micro Minas 

Novas/Turmalina/Capelinha. Já no CTA a raça/cor branca aparece em segundo lugar 

nas duas micros, com 18 casos na micro Diamantina e 9 casos na micro Minas 

Novas/Turmalina/Capelinha. 
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4.7 Ano de diagnóstico 

 A seguir a tabela 2 apresenta os anos de diagnóstico, sendo que os registros 

verificados antes de 1996 foram agrupados neste ano, para as informações das duas 

micros, de acordo com as informações do SINAN e do CTA. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos casos de HIV/Aids segundo o ano de diagnóstico, para o SINAN e 

o CTA (2012). 

 

Microrregiões 

  
Diamantina 

Minas Novas/ 

Capelinha/Turmalina 
Total 

 

  SINAN CTA SINAN CTA SINAN CTA  

Ano de 

diagnóstico 
         

 Anterior a 1996 3 3 1 2 4  5  

         

 1997-2000 12  3 2 5 14 8  

 2001-2005 32  16 18 14 50 30  

 2006-2010 37  23 27 13 64 36  

 2011-2012 8  24 8  9 16 33  

 Total 92 69 56 43 148 112  

 

Já a figura 14 a seguir, mostra a evolução do número de casos ao longo dos anos em que 

ocorreram os registros. Pode-se perceber que houve acentuado pico da notificação da doença no 

ano de 2005, nas duas micros sob estudo. 
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Figura 14 - Incidência por ano de diagnóstico de HIV/Aids, para as microrregiões de Diamantina e de 

Minas Novas/Turmalina/Capelinha. 

 

A seguir são apresentadas os mapas temáticos para os anos de diagnóstico em 2000 

(figura 15), 2006 (figura 16) e 2012 (figura 17), para as micros sob estudo, de acordo com o 

SINAN (A) e o CTA (B). 
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Figura 15 – Mapas da prevalência para o ano de diagnóstico em 2000, de acordo com o SINAN 

(A) e o CTA (B), 2012. 
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Figura 16 – Mapas da prevalência para o ano de diagnóstico em 2006, de acordo com o SINAN 

(A) e o CTA (B), 2012. 
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Figura 17 – Mapas da prevalência para o ano de diagnóstico em 2012, de acordo com o SINAN 

(A) e o CTA (B), 2012. 
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4.8 Escolaridade e categoria de exposição  

Para as variáveis escolaridade e categoria de exposição não foi possível calcular as 

taxas de prevalências devido a falta do número total da população que se enquadra em 

cada sub variação. Além da impossibilidade de cálculo da prevalência destas 

informações, a tabela 3 a seguir revela a incompletude da informação quanto a estas 

categorias de exposição e de escolaridade, uma vez que se verificou em ambas as bases 

de dados, grande quantidade de respostas definidas como „ignoradas‟, ou seja, 

informação desconhecida.  

 

Tabela 3 – Categoria de exposição e escolaridade de acordo com as microrregiões e dados do 

SINAN e CTA (2012). 

Microrregiões 

  
Diamantina 

Minas Novas/ 

Capelinha/Turmalina 
Total 

 

  SINAN CTA SINAN CTA SINAN CTA  

Categoria de exposição        

 Homossexual 8  5 1  0 9  5  

 Bissexual 4  5 3  3 7  8  

 Heterossexual 32  44 18  34 50  78  

 UDI 1 0 1  2 2  2  

 TV 2  1 3  1 5  2  

 Ignorado 45  14 30  3 75 17  

 Total 92  69 56  43 148  112  

Escolaridade        

 Nenhuma 3  0 2  4 5  4  

 1 a 12 anos 0  8 0  2 0  10  

 Ignorado 89  61 54  37 143  98  

 Total 92  69 56  43 148  112  

         

 

4.9 Concordância entre SINAN/CTA 

Deparamos com a diferença entre as informações do SINAN e do CTA, ou seja, no 

CTA foram registrados 112 casos, no SINAN 148 casos, contabilizando a diferença de 

36 casos. Utilizou-se no estudo para o cálculo da taxa de prevalência a população total 

das micros, conforme apresentado anteriormente no quadro 1. 

Já a prevalência por micro, separadamente para cada uma das micros, apresenta-se 

da seguinte forma para cada grupo de 100.000 habitantes: micro Diamantina: CTA: 

67,08 e no SINAN: 88,64. Na micro Minas Novas/Turmalina/Capelinha: CTA com 

93,68 e SINAN com 123,79. Em ambos os casos as taxas de prevalência do SINAN se 

sobressaem em relação as do CTA. As taxas da micro de Minas 
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Novas/Turmalina/Capelinha, tanto do CTA 93,68 como do SINAN 123,79, são maiores 

que as taxas da micro de Diamantina onde o CTA apresentou 67,08 e o SINAN 88,64.  

Dos vinte e três municípios, no SINAN cinco não registraram nenhum caso de Aids 

(Alvorada de Minas, Santo Antônio do Itambé na micro Diamantina, José Gonçalves de 

Minas, Leme do Prado e Veredinha na micro Minas Novas/Turmalina/Capelinha). Já no 

CTA esse número aumentou para seis municípios (Alvorada de Minas, Carbonita e 

Santo Antônio do Itambé na micro Diamantina, José Gonçalves de Minas, Leme do 

Prado e Veredinha na micro Minas Novas/Turmalina/Capelinha), havendo concordância 

entre as duas fontes de informação (SINAN e CTA) para a micro de Minas 

Novas/Turmalina/Capelinha e discordância para a micro Diamantina. 

Nesse caso excluindo-se a população dos municípios que não registraram nenhum 

caso de Aids apresenta-se a prevalência da seguinte forma:  

Pelo SINAN: a população da micro de Diamantina que compõe-se de 166.961 

habitantes (subtraindo-se a população de Alvorada de Minas e de Santo Antônio do 

Itambé: 7.616 habitantes restariam: 159.345 habitantes, o que contabilizaria a taxa de 

prevalência de 92,88 por 100.000 habitantes), já na micro Minas 

Nova/Turmalina/Capelinha, que compõe-se de 119.551 habitantes subtraindo-se a 

população dos municípios que não apresentaram nenhum caso registrado (José 

Gonçalves de Minas, Leme do Prado e Veredinha, 14.916 habitantes restaram 104.635, 

o que contabiliza a taxa de prevalência de 141,44 por 100.000/ habitantes). Essa taxa 

também pode ser aplicada para a população das duas micros, que compõe-se de 286.512 

habitantes, subtraindo-se a população dos cinco municípios que não apresentaram 

nenhum caso; dessa forma restariam 286.512 da população total menos 22.532 dos 

cinco municípios sem casos notificados (restariam 263.980, apresentando a taxa de 

prevalência em relação à população de 56,06/100.000 habitantes. Pelo SINAN a taxa de 

prevalência da micro de Minas Novas/Turmalina/Capelinha de 141,44 é maior que a da 

micro de Diamantina de 92,88/100.000 habitantes. 

 Pelo CTA: a população da micro de Diamantina compõe-se de 166.961 habitantes 

(subtraindo-se a população de Alvorada de Minas, Carbonita e de Santo Antônio do 

Itambé: 16.792 habitantes restaria: 150.169 habitantes, o que representa a taxa de 

prevalência de 74,58). Já na micro Minas Novas/Turmalina/Capelinha que compõe-se 

de 119.551 habitantes subtraindo-se a população dos municípios que não apresentaram 

nenhum caso registrado (José Gonçalves de Minas, Leme do Prado e Veredinha 14.916 

habitantes restaram 104.635 o que contabiliza a taxa de prevalência de 107,03). Essa 
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taxa também pode ser aplicada para a população das duas micros, de 286.512 

habitantes, subtraindo-se a população dos seis municípios que não apresentaram 

nenhum caso. Dessa forma restariam 286.512 da população total menos 54.240 da 

população dos seis municípios sem casos notificados, restando 23.2272, com a taxa de 

prevalência em relação à população de 48,21. Pelos dados do CTA a micro de Minas 

Novas/Turmalina/Capelinha também são mais expressivos 107,03 que a micro de 

Diamantina com 74,58. 
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5 DISCUSSÃO 

Hoje se percebe que há aprimoramento nas notificações, principalmente no 

Sistema de Informação para os Centros de Testagem e Aconselhamento (SI-CTA), que 

apresenta mudanças na plataforma, com melhorias e cruzamentos entre as fontes do 

SINAN, do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Sistema de Controle 

de Exames Laboratoriais (SISCEL) e do Sistema de Controle Logístico de 

Medicamentos (SICLOM).  

Com relação a diferença quantitativa de 36 casos entre o SINAN e o SAE/CTA, 

além do fato desta diferença acontecer entre duas fontes distintas de informação, pode 

ter ocorrido erro de comunicação ente SAE/CTA e SINAN, com conseqüente perda de 

casos. Pode-se apontar também que houve diferença entre o SINAN e o CTA, quanto ao 

número de casos, porque no SINAN foram registrados todos os casos que estão 

disponíveis em sua página na internet e no CTA só houve consulta dos pacientes ativos, 

que constavam do „arquivo vivo‟. O „arquivo morto‟ é onde são arquivadas as fichas de 

paciente que faleceram, abandonaram o tratamento ou se transferiram para outro local 

de assistência que não foi consultado, o que diminui o número de registro de pacientes 

do SAE/CTA. 

 Além disso, houve perda do banco estadual entre 2004 e 2006, quando da troca 

da versão eletrônica do SINAN, com isso os arquivos do SAE/CTA/Policlínica, podem 

apresentar fichas não enviadas, não digitadas, ou perdidas. Entram no SINAN da 

Superintendência Regional de Saúde de Diamantina (SRSD) casos que começaram 

tratamento no “Eduardo de Menezes” hospital referência do Estado de Minas Gerais 

(MG), ou outro serviço do Estado. Estes casos são incorporados de duas formas ao 

banco regional: a notificação vem no papel e é digitada para que entre no banco da 

SRSD, assim que é digitada a notificação, para não gerar duplicidade (o mesmo caso 

entrando na base de dados mais de uma vez) faz-se a vinculação (dois casos, 

comparando-se a data de nascimento e o nome da mãe). Se forem da mesma pessoa, 

dois casos passam a ser um. Outra explicação possível seria a de haver (e houve) fichas 

digitadas no SINAN, cujas cópias não foram para o SAE/CTA (não constam nos 

prontuários dos pacientes), e cujos pacientes decidiram não se tratar com a equipe desta 

macrorregião.  

Em seu estudo sobre o perfil tecnológico dos CTA para HIV no Brasil, 

Grangeiro et al. (2009) perceberam que esses centros constituem um conjunto de 

serviços heterogêneos e as diretrizes que norteiam a implantação dos serviços não estão 
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plenamente em funcionamento, o que reflete nos baixos indicadores de resolubilidade e 

produtividade, que geralmente culminam no desenvolvimento insuficiente de ações e 

prevenção. 

 

5.1 Feminização da Aids e a transmissão vertical (TV) 

As mulheres já representam metade das pessoas vivendo com HIV em todo o 

mundo, com números crescentes em muitos países. No Brasil na faixa etária de 13 a 19 

anos o número de casos de Aids é maior entre as meninas e essa inversão é observada 

desde 1998, com 0,8:1 (ONU, 2010)
8
. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2010), a região sudeste brasileira apresenta 

grande concentração dos casos de HIV/Aids por via de transmissão vertical, sendo que o 

número de casos de HIV/Aids aumentou nas mulheres principalmente na idade fértil, 

justificando o aumento de casos de transmissão vertical. Muitas mulheres descobrem a 

sua soropositividade durante o acompanhamento pré-natal, onde precisam muito do 

apoio familiar e dos profissionais de saúde, de forma a minimizar a angústia e o medo 

(ARAÚJO et al., 2008).  

Vários autores entre eles Silva et al. (2010) observaram o aumento de casos de Aids 

entre indivíduos heterossexuais e como conseqüência disso, o aumento de casos de Aids 

entre as mulheres, principalmente na idade reprodutiva, advindo dai o crescente 

aumento dos casos da transmissão vertical do HIV, ou seja a transmissão do vírus da 

mãe para o filho. A Aids pediátrica exerce grande impacto sobre a saúde materno-

infantil. A transmissão vertical é a via de aquisição do HIV para 90,6% de todas as 

crianças com Aids (SANTOS, CASTRO e GRASSI, 2009). 

Segundo Campos e Ribeiro (2011) o perfil epidemiológico dos pacientes 

portadores do HIV/Aids em Minas Gerais, nomeadamente no Vale Jequitinhonha 

mostrou que a maioria são solteiros e desempenham atividades domésticas e manuais. 

Muitos deles nunca fizeram o uso do preservativo antes de saberem a sua sorologia, mas 

continuam sexualmente ativos com parceiros fixos (heterossexuais).  

A publicação do Ministério da Saúde (BRASIL, 2010), elaborada pelo 

Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, apresenta especial atenção a ocorrência 

de casos de Aids entre jovens no país. Esse boletim reforça o instrumento de informação 

                                                           
8
   Disponível em: 

<http://www.unaids.org.br/biblioteca/Folder%20A%20ONU%20e%20a%20Resposta%20%E0%20aids%

20no%20Brasil%202%AA%20Edi%E7%E3o%20FINAL.pdf> Acesso em 13/06/13. 

http://www.unaids.org.br/biblioteca/Folder%20A%20ONU%20e%20a%20Resposta%20%E0%20aids%20no%20Brasil%202%AA%20Edi%E7%E3o%20FINAL.pdf
http://www.unaids.org.br/biblioteca/Folder%20A%20ONU%20e%20a%20Resposta%20%E0%20aids%20no%20Brasil%202%AA%20Edi%E7%E3o%20FINAL.pdf
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na tomada de decisões para a programação de ações de saúde, com especial destaque 

para os casos de Aids entre gestantes infectadas pelo HIV. “Observou-se que, em locais 

onde as medidas profiláticas preconizadas pelo Ministério da Saúde foram implantadas 

na rotina do pré-natal, as taxas de transmissão vertical foram reduzidas a menos de 

2%.” 

De acordo com Macêdo et al. (2009) o Ministério da Saúde Brasileiro preconiza 

algumas medidas profiláticas para a redução da transmissão vertical do HIV/Aids 

durante e após a gestação, como por exemplo: informações claras sobre o risco da 

transmissão do vírus através do aleitamento materno, uso de fórmulas lácteas adaptadas 

para as mães ofertarem aos filhos (fórmulas infantil), uso de medicamentos 

antiretrovirais pela mãe durante a gestação, trabalho de parto com os devidos cuidados 

especiais que o caso requer, cuidados com a criança após o nascimento e o 

acompanhamento clínico e ginecológico da mãe e clínico do filho após o parto. O 

cumprimento dessas medidas profiláticas, no controle da transmissão vertical, pode 

diminuir esse risco, mas para atingir esse resultado deve haver maior aderência a essas 

normas profiláticas, tanto por parte das gestantes como também pelos profissionais de 

saúde, que estão diretamente ligados aos cuidados de acompanhamento e 

aconselhamento na transmissão vertical do HIV. No documento da ONU e na resposta a 

Aids no Brasil (2010), “Observa-se uma notável redução de novos casos de Aids por 

transmissão vertical entre crianças em mais de 60% nos últimos anos: de 572 casos 

observados em 2005 passou-se para 361 em 2008. Esta tendência de queda vem sendo 

observada desde a introdução da terapia antirretroviral”. 

A adesão das mães soropositivas a prevenção da transmissão vertical pode estar 

ligada por crenças e percepções, das quais aparecem como facilitadores ou 

dificultadores desse tratamento, dependendo do contexto socioeconômico e cultural em 

que ela vive (NEVES, 2005). 

A epidemia vem sendo progressivamente disseminada entre as mulheres por 

meio de relações heterossexuais sem proteção, caracterizando um processo de 

feminização e heterossexualização. Reis et al. (2008) concluem ainda que outra 

tendência foi o acometimento de pessoas com menor nível de escolaridade, o que foi 

denominado processo de pauperização, também relatado por Rodrigues-Jr, Ruffino-

Netto, Castilho (2006). A epidemia da Aids atinge mulheres em situação de pobreza, 

sem qualificação profissional e com pouco grau de instrução, acenando para essa 

relação da feminização da epidemia da Aids com o processo de pauperização 
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(TOMAZELLI, CZERESNIA, BARCELLOS, 2003). O que ocorreu na realidade foi 

um aumento do número da transmissão vertical inicialmente para em um segundo 

momento haver uma diminuição desses números com a introdução e desenvolvimento 

da universalização das medidas de prevenção da transmissão vertical.  

Desde 2002 o Ministério da Saúde implantou o “Projeto Nascer - Maternidades” 

que visa à diminuição de casos de transmissão vertical e de acompanhamento de 

qualidade as mães por parte da equipe multidisciplinar. Existem etapas as quais as mães 

soropositivas devem seguir no tratamento profilático e a equipe multiprofissional 

desempenha papel de relevância, de forma a integrar essas pessoas nesse tratamento, 

cumprindo as normas estipuladas pelo SUS (BARROSO e GALVÃO, 2007).  

Santos et al. (2010), pontuam muito bem em seu trabalho, quando dizem que a 

intervenção parte do pressuposto que o momento do parto propicia o encontro 

obrigatório entre as parturientes e os serviços de saúde hospitalar, transformando-se 

num momento estratégico e privilegiado para a recuperação de oportunidades perdidas 

para o controle desse agravo durante a assistência pré-natal. As recomendações do 

Projeto Nascer podem ser divididas em cinco grupos de atividades: 1) realização do 

teste rápido em todas as parturientes que não tenham realizado esta testagem durante o 

pré-natal, 2) provimento de terapia antirretroviral com o uso do AZT para a parturiente 

soropositiva e o recém-nascido exposto, 3) manejo adequado do trabalho de parto e 

parto, 4) inibição da lactação e provimento de fórmula láctea infantil e 5) notificação do 

caso e seguimento da puérpera soropositiva e do recém-nascido exposto até definição de 

seu estado sorológico (em torno de 18 meses). 

 

5.2 Interiorização e prevalência entre jovens e idosos  

Pela perspectiva social e geográfica, observa-se o que se denomina de 

interiorização da doença, ou seja, a propagação da epidemia para cada vez mais 

municípios distantes das principais áreas metropolitanas, atingindo aqueles que vivem 

em comunidades menos assistidas, sendo São Paulo (SP) o maior pólo de difusão da 

epidemia (BASTOS, BARCELLOS, 1995). A distribuição espacial dos casos de Aids 

evidencia que a participação proporcional dos grandes centros urbanos vem se 

reduzindo ao longo dos anos, enquanto que municípios de menor porte populacional 

apresentam maiores taxas de crescimento (REIS et al., 2008; GUIMARÃES, MARTIN 

e QUIRINO, 2007; DIAS e NOBRE, 2001). 
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Observa-se também a tendência de aumento na prevalência da infecção pelo 

HIV nos jovens. Pesquisa realizada com os conscritos (de 17 a 20 anos de idade) do 

Exército
9
 mostrou que a prevalência na referida população passou de 0,09%, em 2002, 

para 0,12% em 2007. Com relação às taxas de incidência de Aids entre jovens de 15 a 

24 anos de idade em 2010, a taxa para os homens foi de 2 casos de Aids e, para as 

mulheres, de 1,6 para cada grupo de 100 mil habitantes. No que diz respeito à razão de 

sexos na citada faixa etária nos últimos 20 anos, houve diminuição na proporção de 

casos entre homens e mulheres. Em 1990, para cada 3,7 casos de Aids em homens, 

havia um caso em mulher e, em 2010, a proporção diminuiu para 1. 

Entre 1996 e 2005, a taxa de incidência entre os homens, na faixa etária de 50 a 

59 anos, passou de 18,2 para 29,8 e, entre as mulheres, de 6,0 para 17,3. Os altos índices 

de infecção em idosos seguem em crescimento em todo o território nacional, atribuídos 

em geral aos avanços tecnológicos na área da saúde, dentre eles a reposição hormonal, 

medicamentos para disfunção erétil, injeções e próteses, o que têm prolongado a vida 

sexual do ser humano, além da desmistificação do sexo (LAZZAROTTO et al., 2010). 

Os idosos, particularmente os mais velhos (SANTOS e ASSIS, 2011), constituem o 

segmento que mais cresce na população brasileira (COSTA e BARRETO, 2003), a Aids 

entre adultos mais velhos é um problema de saúde pública emergente (TOLEDO et al., 

2010).  

Idosos contaminados ampliam as estatísticas ao redor do mundo (ARAÚJO et 

al., 2007). Santos e Assis (2011) relatam em seu estudo que a incidência de Aids na 

população brasileira acima de 50 anos cresceu de 3,6 para 7,1 em 100.000 habitantes 

entre 1996 a 2006, o que representa aumento de 50% de casos novos. Nesse grupo, 37% 

são mulheres e 63% homens e, atualmente, o índice entre idosos no Brasil já supera o de 

adolescentes entre 15 e 19 anos. 

Na maioria dos casos, a doença é descoberta quando o paciente é internado para 

tratar alguma infecção oportunista ainda não diagnosticada ou em exames pré-

operatórios. Esses achados também foram percebidos nos estudos de Toledo et al. 

(2010), que observaram que o aumento no número de casos de Aids, entre adultos mais 

velhos, tem sido relatado no mundo inteiro e que atualmente, passamos por uma 

revolução no processo de envelhecimento, com novos significados e perspectivas para 

homens e mulheres, e nesse contexto a sexualidade permanece, apoiada nas tecnologias 

                                                           
9
 Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/index.cfm?portal... >. Acesso em 

16/07/2013. 
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para tal. Um problema grave que atinge muitos profissionais de saúde, que, 

desconsiderando os mais velhos como sexualmente ativos, deixam escapar 

oportunidades de detecção precoce do diagnóstico. 

 As restrições em relação à sexualidade nas décadas passadas evidenciam o 

motivo da resistência dos indivíduos mais velhos à educação sexual, principalmente ao 

fato do uso de preservativos, pois excluíram esta população do conhecimento sobre a 

Aids, em razão da falta de estratégias apropriadas para orientação, a sexualidade era 

pouco abordada no contexto familiar. Discutir a relação de um indivíduo com Aids 

implica falar de situação social e cultural, de situação econômica, de crenças e valores, 

de autoestima, projeto de vida, situação legal e jurídica do país em que vive este 

indivíduo, condições de acesso aos serviços de saúde, e muitos outros fatores, ou seja, 

uma tentativa de compreensão do grau de vulnerabilidade desses indivíduos à epidemia 

(COSTA e BARRETO, 2003). 

 É necessária a implantação e implementação de programas de educação para a 

saúde que proporcionem o acesso mais facilitado às informações sobre a infecção pela 

Aids para a população em geral, concomitante à ampliação dos estudos nos diversos 

aspectos relacionados a Aids entre a população mais idosa (LAZZAROTTO et al., 

2010). Estudos epidemiológicos de boa qualidade e delineados de forma a contemplar 

essas especificidades são essenciais para subsidiar o desenvolvimento de políticas de 

saúde adequadas à realidade da população de idosos, para que envelheçam com saúde 

(COSTA e BARRETO, 2003). Pesquisas que busquem informações a cerca de onde, 

quando, com que intensidade e como se difunde a epidemia são valiosos para 

proposição de ações preventivas eficazes que dependem da distribuição correta e 

eficiente dos recursos de saúde (DIAS e NOBRE, 2001). 

 Diante do exposto salientam-se os fatos e fatores que contribuem para o aumento 

do número de casos de Aids nos indivíduos da terceira idade, ou seja, o crescimento da 

população idosa alicerçada em padrões e estilos de vida mais saudáveis que apontam a 

atividade sexual como demanda espontânea dessa faixa etária, bem como avanços 

tecnológicos na área da saúde. É importante ressaltar que estudos mais aprofundados e 

pontuais a respeito do tema são bem vindos para compreensão da contribuição da 

população idosa, tanto para expansão da epidemia, quanto no do controle da mesma, 

com a inclusão desta população nos grupos vulneráveis e em situação de risco, para 

efeito das campanhas de prevenção com otimização de recursos e sucesso no público 

alvo. 
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5.3 Geografia da saúde e Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

Os mapas como ferramentas de análises são meios de visualização, sendo o 

processo de visualização cartográfica mais abrangente que o processo de comunicação 

cartográfica. O SIG auxilia na determinação da localização espacial de doenças e na 

análise gráfica dos indicadores epidemiológicos. 

No encontro entre a saúde e a geografia, se abrem novas possibilidades de 

diálogos entre as disciplinas ou áreas do saber. A saúde compactua dessa forma 

interdisciplinar de visualização e soluções de problema e concomitante à ampliação dos 

estudos nos diversos aspectos relacionados à Aids em paralelo com outras áreas 

correlatas, como citado por Guimarães (2010): “o caráter plural do conhecimento 

científico, além das particularidades dos processos de geração, certificação e 

transmissão que se abrem à aproximação da geografia: abrem-se também os espaços 

onde o conhecimento é produzido, testado, contestado, posto em circulação, consumido, 

(in) corporado e estocado”. 

Arantes e Ferreira (2011) sintetizam que com o advento do geoprocessamento de 

dados e do uso das geotecnologias, a criação, manipulação e visualização de mapas em 

ambientes de SIG consolidaram, junto com a cartografia digital, um importante 

paradigma nas geociências aplicadas à saúde. Para Silva (2012) o desenvolvimento das 

tecnologias de computadores e de ferramentas matemáticas para análise espacial, 

disseminados a partir dos anos 80, possibilitaram agilidade e praticidade nas etapas de 

armazenamento, compilação, recuperação, e análise dos dados disponíveis sobre um 

território. Nogueira, Silveira e Pereira (1997), completam esta aplicação refletindo que 

os SIG‟s mostram-se uma ferramenta útil para orientação do gerenciamento e para 

promoção da localização exata de informações necessárias, nas consultas aos bancos de 

dados. 

A base de dados é composta de um vasto número de representações espaciais, 

chamados layers, com valores de atributos e coordenadas conhecidas que ajudam na 

produção dos mapas (CARVALHO, 2008). Isso certamente contribui para que os mapas 

sejam concebidos como documentos que revelam o visível e o invisível na imagem 

(ARCHELA e THÉRY, 2008). 

Em estudos como o realizado por Dias, Dias e Nobre (2005), buscou-se 

determinar a localização espacial de uma doença (neste caso a hanseníase), para melhor 

entendimento da endemia no município de Mossoró (Rio Grande do Norte). Nesse 
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estudo foi utilizado o SIG – ferramenta capaz de armazenar informações geográficas e 

correlacioná-las com dados tabulares, podendo ser usada para coleta, armazenagem, 

administração, interrogação e exibição de dados espaciais. Para Oliveira (2000) o SIG 

auxilia na determinação da localização espacial de doenças e também na análise gráfica 

dos indicadores epidemiológicos. Na atualidade, embora as técnicas relativas ao SIG já 

estejam bem desenvolvidas do ponto de vista da modelagem, no dia-a-dia dos 

pesquisadores e dos profissionais da área da saúde, ainda são pouco utilizadas 

(CAMBRAIA et al., 2010). 

A distribuição espacial das enfermidades pode ser mapeada (IBGE, 2005). Dessa 

forma Sluter (2001) discute em seu trabalho que, se os mapas são ferramentas de 

análises, estes são utilizados tanto para estudos das características dos fenômenos 

geográficos, e síntese de soluções, como também para apresentar resultados. Para 

Borborema e Martinelli (2012) “um mapa é uma representação simbólica elaborada da 

realidade que se tem de um determinado espaço geográfico”.  

O homem dos tempos atuais conta com pouco tempo para ler, necessitando 

muitas vezes assistir as informações. Daí a importância dos mapas temáticos como 

expressão gráfica eficiente para uso de profissionais encarregados de processos de 

tomada de decisão. A criação de um mapa temático nasce da necessidade do planejador 

obter uma resposta a partir da associação de informações conhecidas (LOPES e LOPES, 

2007). Os mapas temáticos são: “todos os mapas que representam qualquer tema, além 

da representação do terreno”. Eles são produtos cartográficos que se referem a um ou 

mais fenômenos espacialmente representáveis (tema do mapa) oriundos de uma base 

cartográfica pré-definida. Sua elaboração abrange as seguintes etapas: coleta de dados, 

análise, interpretação e representação das informações sobre um mapa base. Os mapas 

temáticos são elaborados com a utilização de técnicas que objetivam a melhor 

visualização e comunicação. Os fenômenos abordados podem ser tanto de natureza 

física ou de natureza abstrata, humana ou de outra característica qualquer. 

 

5.4 Mapas temáticos e visualização espacial para HIV/Aids loco-regional 

Sobre a confecção dos mapas temáticos com as variáveis determinantes do perfil 

para HIV/Aids deste estudo, percebeu-se aqui que diferentes mapas temáticos podem 

ser complementares na visualização das informações, e que são de impacto no auxílio a 

uma tomada de decisão específica. Cada mapa assim possui um objetivo específico, de 

acordo com os propósitos de sua elaboração, por isso, existem diferentes tipos de 
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mapas. Os temáticos buscam cumprir esta sua função, ou seja, dizer o quê, onde e, como 

ocorre determinado fenômeno geográfico, utilizando símbolos gráficos (cores e signos) 

especialmente planejados para facilitar a compreensão de diferenças, semelhanças e 

possibilitar a visualização de correlações pelo usuário.  

Em pesquisa realizada por Cambraia, Murta e Gonçalves (2006) aplicada ao 

SUS, verificou-se que o SIG possibilita a elaboração de diversas análises necessárias ao 

conhecimento da distribuição espacial das enfermidades, com associação de fatores 

sociais e ambientais, para o planejamento direcionado a assistência e gerência de ações 

de saúde. Nesse estudo citado, as fontes de dados vieram das fichas A da Estratégia 

Saúde da Família (ESF) de uma cidade de pequeno porte, que possibilitaram a 

construção de mapas temáticos para a atenção primária com enfoque local. Em nosso 

estudo, em vez das fichas A da ESF, as fontes de informações foram o SINAN e o CTA, 

com cobertura territorial ampliada, abrangendo dezenas de municípios de duas 

microrregiões que compõem por sua vez uma macrorregião. De forma semelhante, 

ambos os estudos propiciaram a utilização dos mapas temáticos como ferramentas de 

vigilância em saúde, envolvendo situações diversas, informações de famílias em micro 

áreas de cobertura da atenção primária no estudo citado e o perfil de usuários portadores 

HIV/Aids no presente. O mesmo foi explicitado por Roja, Barcellos e Peiter (1999), 

quando afirmaram que a vigilância em saúde tem sido a maior beneficiária do uso de 

mapas, talvez por permitirem avaliar hipóteses de riscos que envolvem questões 

ambientais, socioeconômicas e de dinâmica de doenças, sua prevenção e controle.  

Percebe-se que os resultados das pesquisas, apresentados sob a forma de mapas 

temáticos, tornam a informação impactante e provoca reação positiva no 

administrador/gestor, devendo estimulá-los para que soluções sejam providenciadas de 

forma mais rápida, podendo ser considerado como um produto de convencimento. 

Para elaboração dos mapas, devem ser utilizados e adaptados recursos e técnicas 

de imagem, técnicas de cartografia para posteriormente serem utilizadas para avaliação 

e distribuição dos serviços e para subsidiar a organização das redes de atendimento 

(MALACHIAS, LELES e PINTO, 2010). Na presente pesquisa levou-se em conta 

recomendações do PDR/MG com relação aos enfoques quantitativos e qualitativos para 

subsidiar a organização de redes, tendo como abordagens o exame do funcionamento do 

SAE/CTA e o uso dos bancos de dados do SINAN e do CTA. Assim, emergem 

possibilidades de utilização da visualização espacial como forma também de avaliação 

de serviços de atenção especializada à saúde no âmbito loco-regional. 
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6 CONCLUSÕES  

O estudo avaliou o funcionamento do CTA de Diamantina e possibilitou a 

investigação da distribuição espacial dos pacientes acompanhados pelo mesmo, para as 

variáveis: faixa etária, ano de diagnóstico, sexo, município e microrregião de origem a 

partir de dados do SINAN e das fichas clínicas do CTA Diamantina.  

Quanto à concordância entre os dados do SINAN e CTA, o estudo verificou que 

esta ocorre parcialmente, uma vez que se está trabalhando com sistemas de informações 

distintos cada um com característica muito peculiar, no decorrer da trajetória de longos 

anos da doença e do serviço. Desde 1993/1994, quando se deu o inicio e a implantação 

do SINAN e o início das atividades do CTA em 2006 (antes dessa data era denominado 

de Serviço de Atenção Especializada (SAE)), percebe-se que o sistema de notificação e 

informação entre ambas as fontes vem passando por várias modificações para o 

aprimoramento da qualidade dos dados e a agilização de sua análise. Como é o caso do 

cruzamento entre alguns sistemas de informação que são obtidos por meio da 

notificação compulsória dos casos de Aids, gestantes infectadas pelo HIV, sífilis em 

gestante e sífilis congênita, utilizando o SINAN, o Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM), o Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL) e o 

Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM).  

Diante do verificado, apesar das melhorias nos últimos anos, a qualidade das 

informações ainda precisa ser aprimorada, caso contrário corre-se o risco de 

implementação de ações de controle, sem que o seu impacto sobre a resolução do 

problema possa ser avaliado com base em evidências. A informação em saúde é o 

suporte para a gestão dos serviços, pois orienta a implantação, o acompanhamento e a 

avaliação dos modelos de atenção à saúde e as ações de prevenção/controle de doenças 

e o uso enquanto ferramentas de vigilância em saúde. 

Os resultados da pesquisa apontam para o aprimoramento da capacidade de 

tomar decisões a partir de análises de cenários e do uso da geografia na saúde, 

transformação de dados de seu banco em informação geográfica para tomada de 

decisões mais assertivas. Definição de estratégias de gestão e campanhas de educação 

em saúde a partir da combinação de mapas de usuários do serviço especializado de 

saúde, demografia, infraestrutura e demanda regionalizada. 

A compreensão do processo de difusão espacial dos casos de Aids atendidos no 

CTA de Diamantina (MG), bem como do seu funcionamento, provêm base para 

proposição de ações de vigilância que sejam úteis e aplicadas ao serviço especializado 
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de saúde. Como recomendação futura está o estímulo ao desenvolvimento de ações de 

educação permanente, para que os recursos humanos ligados aos SAE/CTA possam 

compreender e incorporar técnicas de vigilância em saúde que empreguem, por 

exemplo, o SIG como utilizado no presente estudo. 

A informação em saúde é o suporte para a gestão dos serviços, pois orienta a 

implantação, o acompanhamento e a avaliação dos modelos de atenção à saúde e as 

ações de prevenção/controle de doenças por meio da vigilância em saúde. 
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FOTOS 

  
 

 

  
 

  
 

Fotos A – Prédio onde funciona o SAE/CTA Diamantina, corredor de acesso, recipiente com 

testes rápidos de HIV (a esquerda negativo e a direita positivo). Fonte: Autor, 2011/2012. 
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Fotos B – Armário com medicamentos antirretrovirais do CTA Diamantina. Fonte: Autor, 

2011/2012. 
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Fotos B – Campanhas de prevenção ao HIV/Aids em Moçambique, África. Fonte: Autor, 2012. 
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intitulada: “Vigilância em saúde em tempos de AIDS: perspectivas no uso do Sistema de Informação 
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pesquisador Walber Antônio Lima sob a orientação da Professora Dra. Rosana Passos Cambraia, 
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distribuição espacial dos pacientes acompanhados pelo mesmo, segundo as variáveis: faixa etária, ano de 
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visualização espacial eficiente, estes podem ser utilizados por profissionais encarregados de tomada de 
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se obter a observação e análise das rotinas (onde constem acolhimento, tempo de espera do paciente, 

cancelamento e frequência de consultas, buscas ativas, contra referencias) os riscos oriundos dessa forma 

direta de coleta serão minimizados com o tamponamento dos nomes dos pacientes e por meio da 
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Como benefício direto, há a possibilidade de desenvolvimento de ações preventivas essenciais ao 

controle da epidemia de Aids, com programas de prevenção eficazes com melhor distribuição dos 

recursos de saúde. Sendo assim, neste estudo pretende-se a obtenção de melhor compreensão do processo 

de difusão espacial dos casos de Aids na região de Diamantina (MG), para proposição de ações de 

vigilância que sejam úteis e aplicadas ao SUS. 

 Os dados e informações obtidos por meio da sua participação/consentimento não serão compartilhados 

com terceiros. Entretanto, os resultados e análises provenientes dessa pesquisa, sempre resguardando o 

anonimato dos prontuários, poderão ser apresentados em seminários, congressos e similares, porém 
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sobre sua participação, agora ou em qualquer momento. 

 

Pesquisadores: Walber Antônio Lima, Prof.ª Dra. Rosana Passos Cambraia 
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produzido, bem como a publicação dos resultados da pesquisa, cujos pesquisadores garantem o 

anonimato e o sigilo referente à participação e dos prontuários dos pacientes sob responsabilidade do 

setor.  
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_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

 

Data:__________________________ 

 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 
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Figura C – (A) Divisão assistencial por macrorregião de Minas Gerais. Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de 

Minas Gerais, Plano Diretor de Regionalização, 2009. (B) Divisão assistencial da microrregião Diamantina. Fonte: 

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Plano Diretor de Regionalização, 2009. (C) Divisão assistencial da 

microrregião Capelinha. Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Plano Diretor de Regionalização, 

2009. Disponível em: http://www.saude.mg.gov.br/parceiro/regionalizacao-pdr. Acesso em: 25 de Maio de 

2013. 
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