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0 Brasil apresenta o quarto 
maior número de casos de SIDAIAIDS 

notificados no mundo, superado apenas 
pelos Estados Unidos da América, Franca 
e Uganda. Quando se considera a inci- 
dencia em proporcão à populasão o país 
situa-se, entretanto, além da 40” 
posi@o. 

As primeiras ocorrências 
foram identificadas em 1982, nos estados 
do Rio deJaneiro e Sao Paulo onde se re- 
gistran-m, respectivamente, um e quatro 
casos. Em 1983 identificaran-r-se 31 oco- 
rrências; em 1986 foram notificados 867 
casos; em 1987, até a semana 52 (que in- 
cluiu os dias 1 e 2 de janeiro de 1988) o 
número foi de 1 068 e em 1988, até 30 
de julho, diagnosticaram-se 914 novos 
casos (tabela 1). Com o aumento pro- 
gressivo de ocorrências a incidencia anual 
passou de 0,05 por um milhão de habi- 
tantes, em 1982, para 6,5 em 1988. Este 
artigo analisa sucintamente alguns aspec- 
tos epidemiológicos de modo a possibili- 
tar um conhecimento preliminar do per- 
fil da SIDAIAIDS no Brasil. 

’ Os dados que aparecem neste artigo foram publicados 
no Boletim Epidemiológico AID& Ano 1, No. 6, 1987, 
e Ano II. No. 1, 1988.- 
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D ISTRIBUI~iiO 
ESPACIAL 

Desde os primeiros casos re- 
gistrados a grande maioria das ocorrên- 
cias tem-se concentrado na região Cen- 
tro-Sul, mais especificamente na 
Sudeste. Até 30 de julho de 1988, 
81,1% de todos os casos notificados no 
país ocorreram nessa regiáo sendo que 
96% desses casos nos estados de Sáo 
Paulo (2 401 casos - 60,8% do total na- 
cional) e do Rio de Janeiro (661 casos - 
16,7% do total nacional). A regiáo Su- 
deste também apresenta o mais alto nível 
cumulativo de casos - 5 5,l casos por um 
milháo de habitantes; os índices de in- 
cidência para os estados de São Paulo e 
Rio de Janeiro foram de 829 e 52,7, res- 
pectivamente. 0 Distrito Federal é a 
Unidade Federativa com o terceiro maior 
coeficiente de incidencia seguindo-se, 
em ordem decrescente, os estados do 
Rio Grande do Sul, Mato Grosso e 
Pernambuco. 

Do mesmo modo que se ob- 
serva em países europeus e nos Estados 
Unidos da América, a maioria dos casos 
reside em grandes áreas urbanas, situacáo 



TABELA 1. Número e porcentagem de casos de SIDA e incid&ia (taxa por 1 000 000 
habitantes) segundo periodo de diignóslko e local de residência (Unidade Federaliva 
e Macrcwegiáo). Brasil, 1982-1988 

Unidade Federativa 
e Macro-região 

1988(atá 30 dejulho) 1982-l 988a 

No. % Incidência No. % Incidência 

NORTE 
Rondikia 
Acre 
Amazonas 
Roraima 
Pará 
hapá 

NORDESTE 
Fernandode Noronha 
Maranhão 
Piaui 
ceará 
RioGrandedo Norte 
Paraíba 
Pernambuco 
Alagoas 
Sergipe 
Bahia 

SUDESTE 
Minas Gerais 
Espirito Santo 
Rio de Janeiro 
Sao Paulo 

SUL 
Parana 
SantaCatarina 
RioGrandedoSul 

CENTRO-OESTE 
Goiás 
Mato Grosso 
MatoGrossodoSul 
DistrItoFederal 

8 0,9 
1 031 

. . 3 013 

. 3 Cl3 
1 O,l 

97 10,6 
. . 

11 1,2 
5 035 

20 2,2 
9 1,f-J 

2: 07 2'6 
697 76:3 

1: 19 1'3 
91 1010 

577 63,l 
86 9,4 
14 1,5 
8 03 

64 730 
26 2,8 
6 0.7 
8 0,9 

Total 914 100,o 

190 
12 
. . . 
136 

‘0,i 
474 
2,4 

$3 
038 
2.6 
530 
1.6 

Z'i 
414 
2,2 

ll,2 
1,1 
510 
03 

18.4 
4-o 
1,7 
13 
7,3 
297 
133 

:,: 
5:8 

65 

29 0,7 
5 031 

s 01 0:2 

. '14 014 
1 010 

326 8,2 

. '13 0:3 
7 02 

42 1,l 
29 0,7 
21 0,5 
99 2.5 
22 0,6 
13 0,3 
80 2,0 

3 204 81,l 
110 26 
32 0,8 

661 16,7 
2 401 60,8 

265 6,7 
58 1,5 
28 0,7 

179 4,5 
128 3,2 
36 0.9 
29 0,7 
18 0,5 
45 1,l 

3 952 100,o 

4.1 
72 

8:s 
. 

3,4 
498 
83 
. . 
239 
z9 
733 

13,9 
730 

14,8 
10,o 
10,o 
736 

55,l 
76 

14‘2 
52,7 
82,9 
13.0 
72 
730 

21,4 
14,4 
83 

20.3 
11.5 
29,5 

29.7 

Fonte: DMsão Nacional de DST/AIDS - Servil de Epldemiologia. 
a Dados preliminares atb 30 de julho de 1988. Dados sujetos a revisão. 

esta que se vem modificando progressiva- 
mente com o aparecimento de ocorrên- 
cias em conglomerados urbanos de mé- 
dio e até mesmo de pequeno porte. 

D ISTRIBUI~AO 
SEGUNDO IDADE 

Esse perfil dos casos de SIDA 
assemelha-se ao que se observa nos países 
do Hemisfério Ocidental não apresen- 
tando, de um modo geral, alteracões 
consideráveis de ano para ano ao longo 



dos sete anos da epidemia. Deve-se, res- 
saltar, entretanto, que nos últimos tres 
anos houve significativo incremento de 
casos pediátricos, ocasionados por trans- 
missao perinatal ou transfusão de sangue 
e/ou componentes contaminados, repre- 
sentando 3,1% do total dos eventos 
registrados. 

Tendo em vista o caráter pre- 
ponderante da transmissão sexual, não é 
de surpreender que o grupo de 25 a 40 
anos seja o mais atingido (maior pro- 
por@0 de ocorrências), tanto em nú- 
meros absolutos (2 302 - 58,2% do to- 
tal) quanto de risco estatístico (maior 
coeficiente de incidencia específica). 
Nesse grupo, a faixa etária compreendida 
entre 30 e 34 anos representa 22,6% do 
total de casos notificados e o coeficiente 
mais elevado de qualquer grupo etário 

102,9 por um milhão de habitantes 
(tabela 2). 

D ISTRIBUI~ÁO 
SEGUNDO SEXO 

No Brasil, apenas 5,7% (295) 
dos casos notificados ocorreram com pes- 
soas do sexo feminino. Essa distribuigão é 
semelhante à que se observa na maioria 
dos países das Américas, excetuando a re- 
gião das Antilhas, mas é bem diferente 
da propor@ dos casos entre os sexos 
masculino e feminino que se verifica na 
Africa Central (1: 1) e no Haiti e Re- 
pública Dominicana (4: 1). 

C ATEGORIA 
DE TRANSMISSÁO 

A transmissão sexual foi a 
causa de 72,8% (2 879) de todos os re- 
gistros; entre estes casos, 91% (2 621) 
ocorreram entre horno / bissexuais mascu- 

TABELA 2. Númem e porcentagem de casos de SIDA, e coeficiente de incidência especifica 
por grupo de idade (taxa por 1 000 000 habintes). Brasil, 1982-1988 

Grupo 

WI0 
(anos) 

Menosdel 
la 4 
5a 9 

loa14 15a19 
20 a 24 
25a29 
30a34 
35 a39 
40 a44 
45a49 
50a54 
55a 59 
60 e mais 
Ignorado 

1988 (até 30 de julho) 1982-1988a 

NUmero Incidência Número Incidência 
de casos % específica de casos % especifica 

29 0,7 7,3 10 1,l ::9 
14 26 
6 A'; 

09 

4 0:4 i'2 

i: 0'8 

28 0:7 

119 

2,8 1:s 
1:: ll,5 7,6 

2.5 s'i 
3:; 10,l 3017 

196 21,4 17,3 717 18,l 67,l 
196 21,4 21,l 893 22,6 102,9 
142 15,5 18,7 692 17,5 97,0 
85 9,3 12,5 435 ll,0 67,9 
61 6,7 ll,1 254 6,4 48,9 
15 1.6 3,l 113 2,9 24,7 
19 2,l 5,l 20 

sii 1'7 
23 2 

12 1,3 1,4 
23 2,5 . 80 210 

i3 
..: 

Total 914 100,O 6,5 3 952 100,o 29,7 

Fonle: Dlvisão Nacional de OST/AIDS - Serviw de Epidemiologia. 
a Dados prellminares até 30 de julho de 1988. Dados sujetos a revlsão. 



linos e 9 % (258) relacionam-se a contato 
heterossexual (tabela 3). 

Segue-se, em ordem de im- 
portância, a transmissão através de con- 
tato com sangue ou componentes de san- 
gue contaminados, responsável por 743 
casos. Nesta categoria destacam-se pri- 
meiro os usuarios de drogas injetáveis, se- 
guindo-se os casos de transfusão de san- 
gue e hemofílicos. Considerando a alta 
vulnerabilidade ao controle desta forma 
de transmissáo, haja vista a existência de 
técnicas seguras, sensíveis e de alta eficá- 
cia para reduzir a níveis insignificantes a 
ocorrencia da infec@o por transfusão de 
sangue e entre hemofilicos, o Governo 
Federal vem envidando esforsos ob- 
jetivando o controle de qualidade uni- 
versal do sangue, através da triagem de 
doadores pelo método ELISA. Nesse sen- 
tido vem-se observando avances, ainda 
que de modo nao satisfatório e de forma 
pouco homogênea, a partir da decisão do 
Ministério da Saúde e da Previdência e 

Assistência Social em priorizar a implan- 
tacao da nova política de controle de 
qualidade de sangue por parte do setor 
público. Embora a estratégia seja de- 
finida como altamente eficaz, lamen- 
tavelmente muitos casos ainda ocorrerão 
entre hemofílicos e outros receptores de 
múltiplas transfusões, tendo em vista já 
ser significativa a prevalência da infeqáo 
pelo vírus de imunodefkiência humana 
(VIH) antes de se dispor de urna tecnolo- 
gia apropriada para a triagem do sangue. 
Estáo-se realizando também atividades 
de fomento à saúde de usuários de dro- 
gas injetáveis, com vistas a reduzir o risco 
deles se infeccionarem. 

A transmissáo perinatal é a 
terceira em ordem de importância, com 
l,O% do total dos casos. Destes, não há 
registro de infegáo através do aleita- 

TABELA 3. Número acumulado e pementual de casos de SIDA, segundo categoria de 
transmissão e sexo, e razão masculino/feminino. Brasil, 1982-19W 

Sexo 

Categoria de Masculino Feminino Razáo Totala 

transmissáo No. % No. % M/F No. % 

Transmissão sexual 2 801 76,6 78 26,4 36:l 2 879 72,8 
Contato homossexual 1 793 49,0 
Contato bissexual 828 22,6 . 
Contato heterossexual 180 4,9 78 ii,i %i 

Transmissão sanguínea 558 15,3 185 62,7 3:l 743 18.8 
Hemofílicos 145 4,0 . . 
lJsu&ios de drogas 

injetáveis 265 7,2 91 30,8 3:l 
Receptores de sangue/ 

componentes 148 4.0 94 31.9 2:l 
Tmnsmissão perinatal 22 0,6 17 5,8 1:l 39 1,o 
Transmissão não 

definida/outrasb 276 7,5 15 5,l 18:l 291 7,4 

Total 3 657 92,5 295 7,5 12:l 3 952 100,o 

Fonte: DRrisão Nacional de DST/AIDS - Serviqc de Epidemiologia 
a Dados prelimlnares aib 30 de julho de 1988 
b Casc e/ou categoda nito investigada ou transmissão nwsbgada sem. entretanto, ser caractenzada ou outra categoria 

definlda na investiga@o. excluindo as acima relacionadas. 



mento materno, tendo-se dado a infec- 
@o intra-útero ou durante o parto. 

0 meio de transmissáo dos 
7,4% (291) de casos de SIDA no Brasil 
nao foi determinado (transmissão inves- 
tigada sem, no entanto, ser caracteriza- 
das, ou não investigada). 

D IsTRIBuI~AO 
TEMPORAL 

Conforme citado anterior- 
mente, verifica-se, ano após ano, signifi- 
cativo incremento do número de novos 
casos. A média de casos notificados pas- 
sou de 10 por mês, em 1984, para 89 por 
mes - três novos casos/dia - em 1987. 
As diferentes formas de transmissão e o 
variável período de incuba@0 não possi- 
bilitam qualquer caracterizaSao especial 
quanto a esse atributo. 

P REVALiiNCIA DA 
INFEC@O E TENDi?NCIA 

Consideracóes sobre a preva- 
Iência da infec@o pelo VIH devem levar 
em conta, fundamentalmente, dois as- 
pectos. 0 primeiro refere-se a pesquisas 
sorológicas que, através da utiliza@o de 
metodologias diversas, foram realizadas 
em determinados grupos da popula@o; 
o segundo diz respeito a dados sobre a in- 
feccão, projetados a partir do número 
real de ocorrências, tomando como parâ- 
metro (na falta de indicador mais pre- 
ciso) a proporfão 1: 50- 100 casos / pessoas 
provavelmente infectadas. No que se re- 
fere ao primeiro aspecto, alguns levanta- 
mentos sorológicos apresentaram os se- 
guintes resultados: 

0 Banco de sangue, Rio de 
Janeiro, janeiro a maio/87, 17 224 
doadores de sangue.. . . . . . . . . .0,34%3 

Cl Recife, 3 085 doadores 
de sangue . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,16%* 

III Presidiários, Rio de Janeiro, 
6 ll testados por arnostragem . . . . 1,8 % 3 

Cl 100 prostitutas, Rio de 
Janeiro, 1987.. . . . . . . . . . . . . . . .6,0%6 

0 100 travestis, Rio de 
Janeiro, 1987. . . . . . . . . . . . . . . .37,0%* 

0 Hemofílicos, Rio de 
Janeiro; 300 testados, 228 
positivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76,0%’ 

Verifica-se, portanto, que a 
difusa0 do virus varia em intensidade nos 
distintos grupos, delineando determina- 
dos grupos de maior risco, a partir de fa- 
tores comportamentais ou condi@es pré- 
estabelecidas. 

Se se usar a taxa de infec@o 
acima citada de 1: 50 a 1: 100 como base 
para as projesões e supondo-se um sub- 
registro em 31/12/87 de 1 500 casos (o 
que elevaria o número real de casos a 
4 000), estima-se a existência de 200 000 
a 400 000 portadores assintomáticos. Es- 
sas cifras têm de ser consideradas devido 
a seu significado epidemiológico no que 
tange a difusão do virus e a eclosáo de 
novos casos. 

A situacão exige, portanto, 
urna união de esforSos por parte dos ór- 
gãos de saúde pública, e de toda a so- 
ciedade, com vistas a intensificar as a@es 
de prever@0 e controle de modo a redu- 
tir o risco de infec@o. Só o esforso con- 
junto possibilitará assistência condigna, 
humanitária e sem discrimina@0 ao in- 
divíduo acometido pela doensa. 

3 Instituto Nacional do Câncet (INCa). Rio de Janeiro. 
4 Hemocentro de Pemambuco (HEMOPE), Recife. 
5 Secretaria de Saúde. Rio de Janeiro. 
6 Funda@0 Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Rio de 

Janeiro. 
’ hXt¡NtO Santa Catatina, Rio de Janeiro. 508 



R ESUMO 
Os cinco primeiros casos de 

SIDA registrados no Brasil ocorreram em 
1982 (um no estado do Rio de Janeiro e 
quatro no de São Paulo). Desde então a 
incidencia sofreu grande incremento 
tendo-se registrado no território na- 
cional, durante os sete primeiros meses 
de 1988,914 casos. ‘Ikl como naEuropa e 
nos Estados Unidos da América urna 
grande propor@o dos casos ainda ocorre 
nas grandes metrópoles, entretando, 
áreas urbanas de menor porte comeSam a 
apresentar incidência progressivamente 
maior. 0 grupo mais atingido continua a 
ser o que se encontra entre os 25 e 40 
anos de idade, fato que não surpreende 
já que a transmissão sexual é responsável 
por quase 80% dos casos notificados. 

Nos últimos três anos houve considerável 
incremento de casos pediátricos causados 
por transmissão perinatal (intra-útero 
ou durante o parto) ou por transfusão 
de sangue e/ou componentes contami- 
nados. 

Conquanto o Governo esteja 
tomando sérias medidas para controlar a 
qualidade do sangue utilizado em trans- 
fusóes, mediante a triagem dos doadores 
pelo método ELISA, a prevalência da in- 
fec@o pelo vírus de imunodeficiência 
humana já era elevada antes de se dispor 
de urna técnica para sua deteqão, por 
essa razão, muitos hemofílicos e ouuas 
pessoas recebendo transfusões conti- 
nuargo a ser vitimados pela doega. Com 
respeito aos usuários de drogas injetáveis, 
várias atividades estáo sendo levadas a 
cabo com o objetivo de diminuir seu risco 
de infec@o. 0 

s UMMARY 

AIDS IN BRAZIL, 1982-1988 
The fírst five AIDS cases recorded 

in Brazil occurred in 1982 (one in the state of 
Rio de Janeiro and four in the state of Sao 
Paulo). The incidence has risen steeply since 
then, with 914 cases reported in the country 
in the first seven months of 1988. As in Eu- 
cope and the United States of America, a 
large proportion of the cases continue to oc- 
cur in the great metropolises, although inci- 
dences are rising steadily in smaller cities. 
The hardest hit age group is still that be- 
tween 25 and 40 years, which is not surpris- 
ing since almost 80% of the cases notified 
were transmitted by sexual contact. The last 
three years have witnessed a considerable in- 
crease in pediatric cases caused by perinatal 

(intrauterine or intrapartum) transmission or 
by the transfusion of contaminated blood 
and blood products. 

Though the Government is mak- 
ing serious efforts to monitor the quality of 
blood destined for transfusion by screening 
donors through tbe ELISA method, the preva- 
lence of infection by the human immunode- 
ficiency virus was high before a technique for 
its detection becan-re available, and many he- 
mophiliacs and other transfttsion recipients 
will continue to fall prey to the disease. Sev- 
eral activities are under way to reduce the risk 
of infection for intravenous dtug users. 


