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Distribuição da incidência de aids (100 mil habitantes/ano) por sexo e ano de diagnóstico, ESP, 1980 a 2012
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aids ainda chegam aos serviços do Es-
tado, todos os dias. Se comparados os 
anos de 2000 e 2010, essa redução 
ocorre em todas as idades, mas é ligei-
ramente maior em pessoas de 15 a 49 
anos (35,9%) e nas mulheres – queda 
de 48,0% nas mulheres, enquanto en-
tre os homens é de 28,7%.

Muitos são os fatores que têm 
influenciado essa queda: menor disse-
minação do HIV decorrente da adoção 
de atitudes, comportamentos e práti-

QUAL A MAGNITUDE DA EPIDEMIA?

Do primeiro diagnóstico de São 
Paulo e do Brasil em 1980, até junho 
de 20131, foram registrados no Estado 
228.698 casos de aids2, o que repre-
senta 33% dos casos do país. O núme-
ro estimado de pessoas vivendo com 
a doença aids era de 7.609 em 1991; 
51.915 em 2001 e 110.181 em 2013. 
Um aumento de cerca de sete vezes da 
primeira para a segunda década e de 
duas vezes da segunda para a terceira 
década. Nesses 30 anos, a epidemia 
continua mantendo sua característica 
de concentração em grandes áreas 
metropolitanas, em adultos jovens e 
predominantemente em homens.

Desde 1998, quando atingiu seu 
patamar mais elevado, o número de 
pessoas vivendo com aids no Estado 
aumenta, enquanto o número de casos 
novos por ano3 diminui. Naquele ano, 
para cada 100 mil habitantes de São 
Paulo, 35 adoeceram e entre pessoas 
de 13 a 60 anos, esse número era de 
46 pessoas doentes. A epidemia passa, 
então, a apresentar uma queda anual 
e ao completar sua terceira década em 
2012, chega à metade disso – 18,0 
pessoas para cada 100 mil. Isso quer 
dizer que cerca de 20 novos casos de 

[1]  Base Integrada Paulista de Aids (BIPAIDS) – Cooperação Técnica PEDST/Aids-SP e Fundação Seade, MS/SVS/Departamento Nacional de DST, Aids e 
Hepatites Virais.

[2]  Caso de AIDS – um evento é notificado como um caso de aids sempre que o serviço ou profissional de saúde identifica e registra uma pessoa portadora 
do HIV que apresenta ou apresentou sinais ou sintomas clínicos ou laboratoriais de doença, mesmo que deixe de apresentá-los no futuro, com início do 
tratamento.

[3]  Casos novos por ano, ou taxa de incidência (TI) – quantos casos são informados com diagnóstico da doença aids naquele ano, para cada cem mil habitantes, 
num determinado município, região, estado ou país, mesmo que a pessoa venha a se tratar e deixe de ter sintomas depois.

cas mais seguros pela população; dimi-
nuição do uso de drogas injetáveis (um 
dos motivos levantados é a chegada do 
crack no Estado); aumento do número 
de serviços de assistência; introdução 
da terapia antirretroviral – TARV; incre-
mento de medidas preventivas com 
diagnóstico precoce do HIV com maior 
intervalo entre o diagnóstico do HIV 
e aparecimento de sinais, sintomas e 
alterações laboratoriais definidores da 
doença aids, entre outros.
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QUEM SÃO AS PESSOAS QUE ADOECEM?

A aids é uma doença de adultos 
jovens, embora o maior número de 
notificações de pessoas com a doen-
ça aids esteja se deslocando para in-
divíduos acima dos 40 anos. Do to-
tal de pessoas acometidas até hoje, 
87,1% (189.337) tinham de 15 a 49 
anos no momento do diagnóstico.  
Entre 1991 e 1995, 70 em cada 100 
mil jovens paulistas de 25 a 29 anos 
adoeceram de aids. Em 1996, esse 
grupo passa para segundo lugar e 
em 2003 passa para o terceiro lu-
gar. O grupo de 30 a 39 anos ocupa, 
então, o primeiro lugar (TI= 84,9 
casos por 100.000 habitantes em 
1996) e as pessoas de 40 a 49 anos, 
agora tem a segunda maior taxa de 
incidência. A ampliação do diag-
nóstico precoce do HIV, o melhor 
acompanhamento do momento do 
diagnóstico até o adoecimento e a 
ampliação do acesso ao uso dos an-
tirretrovirais tem contribuído para 
esse deslocamento.

No que se refere aos fatores 
ligados à raça/cor/etnia, o registro 
dos dados começa a apresentar re-
gularidade a partir de 2005. Os re-
gistros de 2010, aliados aos dados 
do censo, mostram que para uma 
incidência entre as pessoas brancas 
de 15,5 para cada 100 mil, as pretas 
apresentam quase o dobro, 28,9 e 
as pardas 14,7 e as negras (pretas 
ou pardas) de 21,8 casos por 100 
mil habitantes/ano.

Incidência de aids  por raça/cor, por 100 mil habitantes ano, estado de São Paulo, 2010.
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A EPIDEMIA SE CONCENTRA E CRESCE ENTRE 
HOMENS QUE FAZEM SEXO COM HOMENS

Uma forma mais imediata de 
acompanhar onde se concentra a 
epidemia é conhecer a prevalência4 
do HIV na população, mas isto só é 
possível com  pesquisas sorológicas 
específicas, que permitem estimar 
quantas pessoas são portadoras do 
vírus. Estimativas baseadas no último 
estudo desse tipo realizado no país5 
mostram que aproximadamente um 
em cada 180 moradores do estado 
de São Paulo, entre 15 e 49 anos de 
idade, é portador do HIV (prevalência 
estimada de 0,56%). Ou seja, estima-
-se que em torno de 132 mil habitan-
tes do Estado entre 15 e 49 anos são 
portadores do HIV, independente de 
terem ou não a doença aids. 

Esses e outros estudos sobre as 
taxas de prevalência do HIV mostram, 
no entanto, que essa distribuição não 
é homogênea. Além da distribuição 
por idade, cor/raça/etnia e sexo, des-
critas acima, a epidemia se concentra 
mais fortemente em função também 
de comportamentos, atitudes e práti-
cas que envolvem maior exposição ou 
risco. Enquanto estudos de prevalên-
cia entre gestantes (que reflete um pa-
drão da população de adultos jovens 
em geral) encontram 0,6%6 de casos 
HIV+; esse número é de 4,9% entre 
profissionais do sexo7, 5,9% entre usu-
ários de drogas8 e 10,5% em homens 
que fazem sexo com homens9. Ou 
seja, a cada 167 gestantes testadas, é 
provável que uma seja portadora do 
HIV, enquanto a cada 100 profissionais 
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UDI** HSH*** Homen hetero Mulher hetero Outras Em investigação

A EPIDEMIA ENTRE AS MULHERES

O início dos anos 90 marca o au-
mento expressivo da epidemia entre 
as mulheres. Na década anterior, ha-
via mais de cinco homens diagnosti-
cados para cada mulher. Esta relação 
masculino/feminino chega a três para 
uma nos anos 90 e dois homens para 
cada mulher em 2000. Embora os pri-
meiros casos tivessem o predomínio 
de usuárias de drogas injetáveis, a 
maioria das mulheres paulistas infec-
tou-se pelo HIV em relações heteros-
sexuais (78,4%). 

Desde 1997, a epidemia atin-
giu mais fortemente as jovens de 15 
a 19 anos do que os homens jovens 
da mesma idade. Após 2008, as pro-
porções nessa idade se igualam, com do sexo, é provável que cerca de cinco 

sejam portadores, a cada 100 usuários 
de drogas seis, e a cada 100  homens 
que fazem sexo com homens, dez.

Para os homens e, principalmen-
te os jovens, observa-se o recrudesci-
mento da epidemia entre aqueles que 
fazem sexo com homens. Não se tem 
observado queda do número de casos 
nessa população, como a que ocorre 
em mulheres, crianças, homens hete-
rossexuais, usuários de drogas injetá-
veis ou pessoas transfundidas.

Estudo realizado no centro da ci-
dade de São Paulo, entre os anos de 
2009 e 2011 (SAMPACENTRO) encon-
trou numa amostra de 776 gays que 
aceitaram realizar testagem sorológica 
dentre 1.217 entrevistados, uma pre-
valência para o HIV de 7,4% nos jovens 
de 18 a 24 anos, 14% nos de 25 a 34 

anos; 27% de 35 a 49 anos e 18,3% 
entre aqueles de 50 a 77 anos10. 

A notificação de portadores do 
HIV, antes que desenvolva a aids do-
ença é outra forma de conhecer as 
tendências da epidemia. Para isso, os 
serviços de saúde do estado de São 
Paulo notificam casos de portadores 
assintomáticos de HIV, desde 1994, o 
que contribui com informações de um 
momento mais próximo à infecção. 

Essas notificações também têm 
mostrado um aumento de 23% para 
38% da participação de homens que 
fazem sexo com homens no total de ca-
sos, de 2005 até 2011, com tendência 
crescente e velocidade de 163 casos por 
ano. No mesmo período, a aids doença 
também apresentou tendência cres-
cente entre esses homens, porém com 
velocidade menor, de 31 casos por ano.

aumento proporcional do número de 
casos em garotos de até 19 anos. 

A queda de incidência tem favo-
recido as mulheres. Em 2010, houve 
redução de 40% no número de casos 
femininos notificados em relação a 
2000, enquanto esta queda entre os 
homens foi de 30%. 

O enfrentamento da epidemia 
entre as mulheres é uma prioridade 
estratégica do Programa de DST/aids 
do Estado de São Paulo (PE-DST-aids 
– SP). Entre outras questões, as desi-
gualdades ainda presentes entre ho-
mens e mulheres, as especificidades 
da saúde sexual e reprodutiva femini-
na e o exercício da maternidade justifi-
cam essa prioridade. 

AINDA SE MORRE DE AIDS?

De cada 100 mil habitantes do 
estado de São Paulo, em 1991, 13 a 
14 morreram tendo a aids como prin-
cipal causa de morte. Em 2012 esse 
número se reduziu a menos da me-
tade (6,6 em 100 mil, sendo 9,1 para 
os homens e 4,2 para as mulheres), 
mantendo uma tendência de queda 
iniciada em 1996, principalmente 
com o advento dos antirretrovirais. 
Não obstante, a aids permanece entre 
as cinco primeiras causas de morte 
entre adultos de 25 a 44 anos, tanto 
para homens como mulheres, desde 
1996 até os dias de hoje. Não se pode 
deixar de registrar que, desde o início 
da epidemia até 2012, a aids já levou 
a óbito 103.267 pessoas no Estado.

Outro fator de impacto das me-
didas de atenção para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas viven-
do com HIV/aids é a idade média de 
óbito que era de 33,4 anos para ho-
mens e 29, 1 para mulheres em 1990 
e passou para 43,7 anos para homens 
e 43 para as mulheres em 2012.[4]  Taxa de prevalência - quantas pessoas vivas são portadoras do HIV, independente de quando se infectaram, sejam elas doentes de aids 

ou não, conhecedoras de seu estado sorológico ou não, em um ano determinado, para cada 100, 1.000, 10 mil ou 100 mil habitantes, 
num determinado município, região, estado ou país. 

[5]  Estudo de soro prevalência do MS – DN DST, aids e hepatites virais. 2010. 
[6]  Szwarcwald,CL. Et al “HIV testing during pregnancy: use of secondary data to estimate 2006 test coverage and prevalence in Brazil, Brz 

J inf, 2008, vol12,n3 pp 167-172” 
[7]  Szwarcwald,CL. Taxas de prevalência de HIV e sífilis e CAP de risco relacionadas às IST nos grupos de mulheres profissionais do sexo no 

Brasil, Relatório Técnico, 2009. 
[8]  Bastos,EI. “Taxas de infecção de HIV e sífilis e inventário de conhecimento, atitudes e práticas relacionadas às IST entre usuários de drogas em 

10 municípios brasileiros.” Relatório técnico,2009. 
[9]  Kerr,L. CAP e prevalência de HIV e sífilis entre HSH em 10 cidades brasileiras. Relatório técnico,2009.
[10]  Projeto SampaCentro - vulnerabilidades para o HIV entre gays, travestis e HSH na capital paulista.

TRANSMISSÃO VERTICAL DE SÍFILIS E HIV 
– UM PROBLEMA A SER ELIMINADO

De 1984 a 2013 foram registra-
dos, no Estado, 6.590 casos de aids 
em menores de 13 anos e, no total, 
5.220 casos de transmissão vertical11. 
A incidência que em 1997, era de 6,1 
casos para cada 100 mil menores de 
13 anos, foi para 1,5 nos últimos cinco 
anos, graças às medidas de controle 
da transmissão vertical como a testa-
gem para o HIV de todas as gestantes 
e parturientes, a quimiprofilaxia12 
para a mãe e o bebê e a suspensão da 
amamentação. A introdução da terapia 
antirretroviral modificou o prognóstico 
para as crianças infectadas pelo HIV e 
contribuiu com o menor adoecimento 
e redução da mortalidade em crianças. 

Em documento divulgado no se-
gundo semestre de 2011, a UNAIDS 
propõe a “Eliminação13 de Novas In-
fecções por HIV em crianças até 2015, 
mantendo as Mães Vivas” para se atin-
gir uma “Geração Livre do HIV”. O cri-
tério da Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS) adotado no estado 
de São Paulo define como eliminada 
a transmissão vertical do HIV, quando 
é alcançada a taxa de transmissão de 
menos de duas crianças nascidas com 
HIV para cada 100 mães infectadas. 

A redução da incidência de aids 
em menores de cinco anos é uma das 
metas do Pacto pela Saúde que tem 
sido alcançada no Estado, no entan-
to, existem ainda barreiras de mais 
difícil superação, como por exemplo, 
a qualidade do pré-natal, particular-
mente aquele voltado para mulhe-

res em situação de rua, privadas de 
liberdade, usuárias e parceiras de 
usuários de droga e outros grupos 
de maior vulnerabilidade e menor 
acesso aos serviços. 

Enquanto para o HIV, os re-
sultados alcançados têm mostrado 
melhoras, para o controle da sífilis 
congênita ainda se tem um caminho 
mais longo a percorrer, embora com 
medidas mais simples e de menor 
custo do que a aids. 

Ocorreram melhorias na desco-
berta de casos em crianças e gestan-
tes, o que elevou de 900 para 1.974 o 
número de casos notificados de sífilis 
congênita, de 2001 para 2012 e, de 
1.085 para 3.881, o de gestantes com 
sífilis14, entre 2007 e 2012. Esses nú-
meros significam o nascimento de 

cerca de cinco crianças com sífilis con-
gênita para cada 2.000 nascidas vivas; 
quando a meta para a eliminação é de 
um caso para 2.000 nascidas vivas. 

Constituem desafios para o 
alcance dessas metas: aumentar a 
cobertura de testagem das gestantes 
para HIV e sífilis no pré-natal; tratar 
oportuna e corretamente a sífilis na 
gestante e seu parceiro sexual no pré-
-natal e ampliar o número de mater-
nidades realizando todas as medidas 
de profilaxia da transmissão vertical 
do HIV e sífilis durante atendimento 
ao parto e ao puerpério. Esse é o de-
safio que continua colocado para cada 
profissional, serviço, município e GVE, 
até 2015, quando se espera conseguir 
a eliminação de novas infecções pelo 
HIV e pela sífilis em crianças. 
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Casos de Aids em crianças, por transmissão vertical, segundo ano de diagnóstico. Estado de São Paulo, 1987 a 2013. 

AZT

Fórmula Láctea

Profilaxia tripla: 
Gestantes

Nevirapina

Inibidores
Protease

Testes Rápidos
Maternidades

25 65 83 134 189 212 235 268 327 381 444 346 342 353 344 262 243 173 148 105 90 88 62 66 61 44 10

[11]  Transmissão vertical – transmissão de uma infecção da mãe para a criança durante a gestação, pela placenta; no parto pelo canal de 
parto; ou no puerpério pelo leite materno, na amamentação. 
[12]  Quimioprofilaxia - o uso de antirretrovirais pela gestante precocemente durante a gestação e no momento do parto e pelo bebê nas 
primeiras 24 horas e até os primeiros seis meses de vida são medidas eficazes para redução da transmissão da mãe para o bebê, adotadas 
desde 1997.
[13] A eliminação de uma doença é diferente de sua erradicação (como a varíola, por exemplo). No caso da eliminação, ela continua a ocor-
rer na população, porém em níveis aceitáveis e é um passo anterior e necessário para a erradicação, quando não existirá mais nenhum caso 
daquela doença.
[14]  A ocorrência de sífilis em gestantes só passa a ser de notificação compulsória em 2005. Portaria 33/2005, MS.

Posição da aids entre os óbitos gerais, segundo 
Lista Condensada de Morte, por idade e sexo, 

estado de São Paulo, 1996 e 2012

Faixa etária 
(anos)

Homens Mulheres Total

1996 2012 1996 2012 1996 2012

< 13 11º 22º 10º 23º 11º 22º

13 a 24 4º 7º 3º 7º 4º 7º

25 a 34 2º 4º 1º 2º 2º 3º

35 a 44 2º 5º 2º 3º 1º 4º

45 a 54 7º 6º 10º 9º 8º 6º

55 e + 33º 35º 43º 41º 43º 43º

Total 6º 16º 9º 20º 8º 19º

Gestantes portadoras de HIV.
ESP 1999 a 2013

N (%)

Escolaridade(em anos)
Nenhuma 348 1,8
1 a 3 1.630 8,5
4 a 7 6.575 34,2
8 a 11 6.476 33,7
12 ou mais 679 3,5
Ign/Branco 3.511 18,3
Raça/cor
Branca 9.985 52,0
Preta 2.316 12,1
Parda 4.899 25,5
Amarela 94 0,5
Indígena 22 0,1
Ign/Em branco 1.903 9,9
Idade  (em anos)
14 ou menos 47 0,2
15 a 19 1.394 7,3
20 a 24 4.157 21,6
25 a 29 5.396 28,1
30 a 34 4.404 22,9
35 a 39 2.484 12,9
40 e + 687 3,6
Ign/Branco 650 3,4
Total 19.219 100,0

Fonte: Fundação Seade, Secretaria de Estado da Saúde; Secretarias Municipais de Saúde. 
Base Unificada de Nascimentos e Óbitos.


