
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

 

 

MARQUIONY MARQUES DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIDS EM IDOSOS NO BRASIL NO PERÍODO DE 2000 A 2012:  

uma análise da série temporal e dos fatores contextuais associados  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL / RN 

2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santos, Marquiony Marques dos. 

       Aids em idosos no Brasil no período de 2000 a 2012: uma análise de série 

temporal e dos fatores contextuais associados / Marquiony Marques dos Santos . – 

Natal, 2015.  

72 f. : il. 

 

        Orientador: Prof. Dr. Kenio Costa de Lima. 

          

 

Dissertação (Mestrado em Saúde coletiva) – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde. Programa de Pós-Graduação em 

Saúde Coletiva.  

 

1. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – Dissertação. 2. Fatores 

Socioeconômicos – Dissertação. 3. Idoso – Dissertação. 4. Incidência – Dissertação. 

5. Estudos de Séries Temporais – Dissertação. I. Lima, Kenio Costa de. II. Título.         

  

                                              

RN/UF/BSO                                                                                             Black D56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Catalogação na Fonte. UFRN/ Departamento de Odontologia 

Biblioteca Setorial de Odontologia “Profº Alberto Moreira Campos”. 

 



 

Marquiony Marques dos Santos 

 

 

 

 

 

 

AIDS EM IDOSOS NO BRASIL NO PERÍODO DE 2000 A 2012:  

uma análise da série temporal e dos fatores contextuais associados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Natal / RN 

2015 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Saúde Coletiva do 

Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, como requisito parcial para obtenção 

do título de Mestre em Saúde Coletiva. 

 

Orientador: Prof. Dr. Kenio Costa de Lima 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Kenio Costa Lima 



 

BANCA EXAMINADORA 

 

A Dissertação “AIDS EM IDOSOS NO BRASIL NO PERÍODO DE 2000 A 2012: uma 

análise da série temporal e dos fatores contextuais associados”, apresentada por 

Marquiony Marques dos Santos ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Centro 

de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi aprovada e aceita 

como requisito para a obtenção do título de Mestre em Saúde Coletiva.  

 

Aprovada em: ___/___/ 2015. 

 

 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr. Kenio Costa de Lima  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

Orientador 

 

_____________________________________________________ 

Profª. Drª. Ana Maria de Brito  

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

Membro Externo 

 

_____________________________________________________ 

Profª. Drª. Maria Ângela Fernandes Ferreira 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

Membro Interno 

 



 

DEDICATÓRIA 

 

 

Dedico este trabalho a minha mãe, Sra. Maria de Fátima, por ser um exemplo de dedicação, 

superação e amor de que qualquer família precisa. Meu muito obrigado por abraçar seus filhos 

em todos os momentos e de nos dar uma educação para toda vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À Universidade do Federal do Rio Grande do Norte, por ser capaz de consagrar sua tradição 

na qualidade do ensino também na Pós-Graduação;  

Ao meu orientador, Professor Kenio, um verdadeiro educador. Comprometido com todo 

processo ensino/aprendizagem que extrapolam os muros de uma Universidade; 

Aos Professores da Pós-Graduação em Saúde Coletiva, em especial àqueles que tive a 

oportunidade de conviver mais próximo, como a Profa. Maria Ângela Fernandes Ferreira, 

uma excelente educadora, proporcionou que eu colaborasse na disciplina Análise Espacial em 

Epidemiologia, uma experiência ímpar para minha vida, cujo resultado foi um grande 

aprendizado. Aos demais educadores, como o Prof Luiz Noro, Prof. Ângelo Oliveira, Profa. 

Iris Costa e Prof. Dyego Souza que me inspiraram em suas disciplinas ou pela própria forma 

de condução da vida acadêmica;  

Aos meus amigos e colegas da Pós-Graduação, em especial a Tamires, André, Javier e Diego 

Bonfada, amigos e parceiros do dia a dia. Aos demais amigos, Larissa, Wilton, Laura, Natália 

e Hipólito, que sempre me deram oportunidade para contribuir com os debates em disciplinas 

ou pesquisas, aprendendo muito com cada um. Aos Professores da UERN, Profa. Gilmara 

Celi, Prof. Eudes Lucena e Profa. Izabel Alcântara, por sempre me apoiarem em todos os 

momentos da Pós-Graduação;   

Aos Funcionários da UFRN, principalmente ao secretário da Pós-Graduação Lucas Araújo, 

pela competência e paciência. Aos funcionários da Biblioteca Setorial de Odontologia, pelo 

carisma e zelo com que tratam seus usuários;  

À minha mãe, Maria de Fátima, e meus irmãos Mércia, Mercillany e Márcio, que sempre me 

apoiaram e acreditam nos meus sonhos, dando-me força e inspiração para sempre seguir em 

frente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Só existem dois dias no ano que nada pode ser 

feito. Um se chama ontem e o outro se chama 

amanhã, portanto hoje é o dia certo para amar, 

acreditar, fazer e principalmente viver”. 

Dalai Lama 



 

RESUMO 

 

 

As características dos indivíduos que desenvolvem aids no Brasil mudou no decorrer do 

tempo. Dentre estas modificações, um dado preocupante é o aumento da incidência de aids 

em idosos em todo o país. Mas ainda não está claro se o aumento dos casos de aids é 

suficiente para produzir uma mudança nas medidas de tendência nos últimos anos nos estados 

brasileiros, e se esse aumento possui um efeito a partir dos indicadores socioeconômico-

demográficos. Neste sentido, o objetivo do presente estudo é analisar as taxas de incidência de 

aids em idosos no Brasil e o seu efeito nos fatores contextuais, no período de 2000 a 2012. 

Trata-se de um estudo ecológico, de séries temporais, para conhecer o comportamento das 

taxas de incidência de aids em idosos no período de 2000 a 2012. As taxas foram calculadas 

utilizando os dados secundários dos sistemas de informações brasileiro. Os dados foram 

submetidos a tratamento estatístico para conhecer as tendências das taxas de incidência 

através do modelo de regressão polinomial e do modelo de regressão log-linear joinpoint, 

como também, realizou-se a análise de regressão linear simples para conhecer a relação das 

tendências com IDH, índice de Gini, taxa de envelhecimento, taxa de analfabetismo em 

idosos e proporção de testagem de HIV para idosos. Foram utilizados os programas SPSS 

20.0® e Joinpoint 4.1.1. Todos os testes foram realizados considerando uma significância 

estatística de 5%. Foram notificados 62.052 casos novos de aids em idosos, notificados no 

período de 2000 a 2012, apresentando uma taxa de 14,07 e um crescimento linear de 0,57. 

Neste período, foi encontrado um crescimento significativo para o sexo masculino, tanto na 

faixa etária de 50 a 59 anos (APPC: 3,46%; p<0,001), como 60 + anos de (AAPC: 

4,38%; p<0,001). Para o sexo feminino, o crescimento foi significativo e possui os maiores 

incrementos da série histórica, quando comparado ao sexo masculino, nas duas faixas etárias, 

(AAPC: 4,62%; p<0,001 e AAPC: 6,53%; p<0,001) respectivamente. Os maiores incrementos 

são observados em mulheres e nos estados das Regiões Norte e Nordeste. Nos estados da 

Região Sudeste observa-se estabilização das taxas em toda série histórica. As tendências da 

razão entre os sexos tiveram uma redução significativa, como também uma aproximação nas 

duas faixas etárias do estudo, chegando a uma proporção de 1,7 homens para cada mulher na 

faixa etária mais jovem. As tendências estiveram relacionadas com as taxas de analfabetismo, 

com o aumento da desigualdade social e com o menor desenvolvimento humano nos estados 

brasileiros. Conclui-se que, no Brasil, a incidência de aids em idosos segue uma tendência de 

aumento em indivíduos maiores de 50 anos. Destacam-se os maiores índices do estudo em 



 

mulheres e nos estados das Regiões Norte e Nordeste. Nesse sentido, o país precisa aprimorar 

as políticas voltadas aos idosos com DST/aids, capacitando profissionais de saúde e  

desenvolvendo medidas eficazes para a prevenção e diagnóstico precoce das pessoas 

infectadas, principalmente em locais com recursos limitados e com alta desigualdade social. 

Em longo prazo, cabe desenvolver novos estudos para compreender se as medidas tomadas 

foram eficazes para reduzir as tendências apontadas neste estudo. 

 

Palavras chaves: Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, Fatores Socioeconômicos, Idoso, 

Incidência, Estudos de Séries Temporais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The characteristics profile of individuals who develop AIDS in Brazil has changed over time. 

Among these modifications, a worrying finding is the increased incidence of AIDS in the 

elderly across the country. But, however, is not yet clear whether the increase in AIDS cases 

is sufficient to produce a change in the trend of measures in recent years in the Brazilian 

states, and this increase has an effect from the socioeconomic and demographic indicators. In 

this sense, the objective of this study is to analyze the AIDS incidence rates among the elderly 

in Brazil and its effect on socioeconomic and demographic inequalities in the period 2000 to 

2012. This is an ecological time-series study to meet behavior of the time series of the 

incidence rates of AIDS in the elderly from 2000 to 2012. the rates were calculated using the 

secondary data from Diseases Information System Notification and the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics. Data were analyzed statistically to know the trends in incidence 

rates, by polynomial regression model and joinpoint log-linear regression model, but also the 

simple linear regression analysis to find the relationship of trends with variables 

socioeconomic and demographic. SPSS 20.0® and Joinpoint 4.1.1 programs were used. All 

tests were carried out considering a significance of 5%. After the analysis, in Brazil were 

reported 62,052 new cases of AIDS in the elderly from 2000 to 2012. During this period, a 

significant increase was found for males, both aged 50-59 years (APPC: 3.46 %, p <0.001), 

such as above 59 years (AAPC: 4.38%; p <0.001). For females, the increase was significant 

and has the largest increments in the time series, when compared to males in both age groups 

(AAPC: 4.62%, p <0.001 and AAPC: 6.53%; p <0.001) respectively. The largest increases are 

observed in women and in the states of North and Northeast. In the Southeast Region is 

observed stabilization of rates throughout the series. The reason of trends between the sexes 

had a significant reduction, but also an approach in both age groups of the study, reaching a 

ratio of 1.7 males for every female in the youngest age group. The trends were related to 

illiteracy rates, with increasing social inequality and the lowest human development in the 

Brazilian states. We conclude that in Brazil the incidence of AIDS in the elderly follows an 

increasing trend in individuals over 50 years. Noteworthy are the highest rates of study in 

women and in the states of North and Northeast. In this sense, the country needs to enhance 

policies towards older people with STD / AIDS, training health professionals and developing 

effective measures for the prevention and early diagnosis of infected people, especially in 

places with limited resources and high social inequality. In the long term, it is developing new 



 

studies to understand whether the measures taken were effective in reducing the trends 

identified in this study. 

 

Keywords: Acquired Immunodeficiency Syndrome, Socioeconomic Factors, Elderly, 

Incidence, Time Series Studies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O aumento da longevidade no século XXI é fruto de melhorias sociais e de saúde em 

quase todos os países, esse fato coloca os idosos como o grupo populacional que mais cresce 

em nível mundial (ALMEIDA, 2010). Em locais cujo processo de envelhecimento se deu de 

maneira lenta, como em países desenvolvidos, foi possível acompanhar o comportamento 

demográfico e os impactos sociais causados por essas mudanças. Isso não ocorre em países 

em desenvolvimento, cujo crescimento dessa população encontra-se em uma proporção nunca 

antes observada. As projeções para o ano de 2050 é cerca de dois bilhões de pessoas com 

sessenta anos ou mais no mundo, a maioria delas vivendo em países em desenvolvimento 

(FPNU, 2011; UN, 2009).    

O Brasil acompanha a tendência do envelhecimento populacional, cujos dados 

demonstram que possuímos cerca de 20 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 

anos. Esse aumento da longevidade é devido a diversos fatores, como o aumento da 

expectativa de vida, redução das taxas de mortalidade e fecundidade, bem como a melhoria do 

acesso aos serviços de saúde. Dessa forma, verifica-se que, além da população está 

envelhecendo mais, também estão incorporando mais anos vividos nessa faixa etária, 

demonstrado pelo aumento das pessoas centenárias no país (BRASIL, 2010; CARVALHO; 

BRITO, 2005; MENDES et al., 2012).
 

A transição demográfica brasileira, processo que ocorre de maneira rápida e com 

pouco planejamento das novas demandas sociais e de saúde para os idosos, traz também uma 

modificação no processo de adoecimento e morte, que ocasiona alterações do perfil 

epidemiológico, em decorrência também dos sistemas de saúde e da segurança nutricional que 

o país viveu nas últimas décadas. No contexto epidemiológico, as doenças crônicas não-

transmissíveis tornaram-se as mais frequentes nessa faixa etária, quais sejam: hipertensão, 

diabetes, acidentes vasculares cerebrais, problemas cardiológicos, neoplasias e outras. Não 

obstante, evidencia-se também o surgimento de doenças emergentes nos idosos, como é o 

caso da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), causador da aids (BRASIL, 

2010; MENDES et al., 2012).
 

O perfil epidemiológico dos indivíduos que se infectavam pelo HIV mudou no 

decorrer do tempo (GODOY et al., 2008).  No início de sua descoberta na década de 1980, era 

caracterizado por ser um vírus que acometia, predominantemente, pessoas jovens e que 

possuíam características e comportamentos específicos para contrair a doença. Dentre as 
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mudanças atuais para infecção do HIV, destaca-se o aumento da incidência de aids nas 

pessoas acima de 50 anos em todo país (SMITH; WHITESIDE, 2010).
 

A estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS) relativa à infecção por 

HIV/aids em pessoas com idade igual ou superior a 50 anos, faixa etária considerada idosa 

para o desenvolvimento da doença (AVELINO-SILVA et al., 2011), é de 2,8 milhões de 

pessoas. No Brasil, os dados referem que esse índice já supera os de adolescentes entre 15 e 

19 anos, o que coloca a infecção em idosos como um sério problema de saúde pública 

(BRASIL, 2012). 

O aumento dos idosos com HIV/AIDS, em muitos estados brasileiros, deve-se a 

diversos fatores, dentre eles, a mistificação do sexo nessa fase da vida, o aumento da 

expectativa de vida da população, a falta de políticas preventivas de HIV/aids para os idosos, 

o aumento do uso de medicamentos para disfunção erétil e a realização de sexo desprotegido 

(DRIEMEIER et al., 2012; GOUVEA et al., 2010). Sabe-se, também, que as pessoas com 

idade igual ou acima de 50 anos tendem a desenvolver HIV/aids mais rapidamente e que 

possuem três vezes mais chances de óbito que as outras faixas etárias (YOUMANS et al., 

2011).  

Além dos fatores mencionados, as condições de vida e trabalho do local em que as 

pessoas vivem é um importante medidor indireto do acesso e da qualidade de assistência em 

saúde prestada, influenciando o perfil de morbidade e mortalidade do HIV/aids. Porém, pouco 

se sabe quais os efeitos que cada região ou estado têm sobre os casos de incidência de idosos 

com aids. Alguns indicadores como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

amplamente utilizado para medir a qualidade de vida de uma população, e o índice de Gini, 

capaz de aferir o nível de desigualdade social, são utilizados para conhecer esses efeitos na 

população (STEPHAN; HENN; DONALISIO, 2010). 

Diante do exposto, o controle de aids em idosos está se tornando um dos maiores 

desafios da saúde pública do século XXI. Portanto, torna-se imperioso conhecer se o aumento 

dos novos casos de aids em idosos são capazes de produzir tendências significativas no Brasil 

e nas suas unidades federativas e qual a magnitude desse evento, bem como avaliar o efeito 

das características locais que podem influenciar as tendências dessa epidemia. Destarte, este 

estudo poderá subsidiar o desenvolvimento de estratégias de promoção e prevenção da saúde 

voltadas à aids em idosos, levando em consideração as particularidades regionais em relação a 

sua incidência.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Para compreender a problemática que envolve a aids em idosos, fez-se uma revisão 

da literatura, iniciando, com abordagem das características do HIV/aids, sua descoberta, seus 

critérios de classificações e suas particularidades nos idosos. Logo após, buscou-se o seu 

perfil epidemiológico, destacando os índices de morbidade no mundo e no Brasil, e como a 

epidemia está afetando os idosos nos últimos anos. Essa abordagem é problematizada pelos 

principais fatores que estão associados à epidemia do HIV/aids no país. Por último, foram 

abordadas as principais políticas públicas de saúde do idoso, como a Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa e como está articulada com as estratégias para promoção e prevenção 

do HIV/aids em idosos.   

 

 

2.1 DEFINIÇÕES ACERCA DA INFECÇÃO DO HIV/AIDS E SUAS 

CARACTERÍSTICAS EM IDOSOS 

 

 

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), causador da aids, caracteriza-se por ser 

da família dos retrovírus. Essa caracterização é devida, principalmente, à capacidade de 

transcrever seu material genético constituído de ácido ribunucléico (RNA) em ácido 

desoxirribonucléico (DNA), através de uma enzima denominada de transcriptase reversa. O 

HIV ataca principalmente as células do sistema imunológico do hospedeiro, deixando-o 

vulnerável às infecções oportunistas. É nesse momento que o indivíduo pode desencadear a 

forma mais grave da doença, a síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida como aids 

(SAYAN et al., 2013; TORO; AMOR; SORIANO, 2008).  

O surgimento da infecção pelo HIV ainda não foi bem definido. Suspeita-se que as 

primeiras evidências da infecção tenham surgido no ano de 1959, após a morte de um 

marinheiro por sinais e sintomas semelhantes aos da aids na região da África do Sul (ZHU et 

al., 1998). Embora a origem do vírus não tenha uma data e um marco histórico definidos, 

hospitais americanos foram os primeiros a alertarem para o surgimento da doença na década 

de 1980, descrevendo um conjunto de sinais e sintomas de pessoas infectadas com HIV, o que 

anos depois emergiu como um dos maiores problemas de saúde pública do mundo (BASTOS, 

2008).  



17 
 

A definição de aids sofreu diversas modificações desde de seu primeiro conceito 

elaborado pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC), no ano de 1982. Diversas 

definições foram adaptadas para acompanhar os avanços tecnológicos e de diagnósticos mais 

precisos. Atualmente, para a definição de aids em adultos, segundo a Classificação 

Internacional de Doença (B20-B24/CID-10), faz-se necessário que exista a presença de dois 

testes rápidos positivados na detecção de HIV ou um teste confirmatório positivo (Western 

Blot ou o teste de Imunofluorescência), somado a uma doença oportunista ou neoplasias. As 

principais doenças oportunistas são pneumocistose, neurotoxoplasmose, tuberculose 

pulmonar atípica ou disseminada, meningite criptocócica e retinite por citomegalovírus. Além 

dos testes mencionados, o indivíduo pode ou não apresentar uma contagem de linfócitos T 

CD4+ <350 células por mm
3
 de sangue (BRASIL, 2014a).  

Uma atualização recente do CDC (SELIK et al., 2014) tenta estabelecer critérios 

mais precisos, com o objetivo de diagnosticar o HIV precocemente, diferenciando os tipos 

HIV- 1 e HIV – 2 nas classificações, mudanças do estadiamento da doença para crianças e 

adultos e simplificação do surgimento de doenças oportunistas.  As principais mudanças 

foram voltadas a critérios laboratoriais para confirmação da doença, que não leva em 

consideração somente os testes confirmatórios Western Blot ou o teste de 

Imunofluorescência. Além disso, houve a inclusão do “estágio 0” para detecção precoce do 

HIV e modificando os números de células T CD4+ para os demais estágios, que avaliam a 

progressão da doença e os cuidados que os pacientes estão recebendo (SELIK et al., 2014).  

Portanto, têm-se cinco estágios para classificação da infecção pelo HIV (0, 1, 2, 3 e 

desconhecido). A inclusão do “estágio 0” é independente dos demais estágios, pois determina 

uma infecção precoce, cujo inclusão do sujeito neste estágio está vinculada a um teste positivo 

a, no máximo, 6 meses após um teste negativo. As demais fases utilizam a contagem de 

linfócitos T CD4+, expressa no Quadro 1 (SELIK et al., 2014). 
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Quadro 1 - Estágios da infecção pelo HIV, com base na contagem de células T CD4+ ou sua 

porcentagem em relação ao total de linfócitos.  

 
<1 ano de idade 1–5 anos de idade ≥6 anos de idade 

Estágios Células/µL % Células/µL % Células/µL % 

1 ≥1.500 ≥34 ≥1.000 ≥30 ≥500 ≥26 

2 750–1.499 26 - 33 500 - 999 22 - 29 200 - 499 14 - 25 

3 <750 <26 <500 <22 <200 <14 

Fonte: (SELIK et al., 2014) 

 

 

Embora as atualizações das definições garantam uma maior precisão das fases de 

diagnósticos do HIV/aids, bem como o estabelecimento de protocolos de tratamento para 

crianças, jovens e adultos, ele não é observado em relação aos idosos e, de certa forma, estes 

são negligenciado. Sabe-se que os idosos possuem uma contagem de linfócitos T CD4+ 

menor que as demais faixas etárias, bem como sua carga viral é mais elevada (AVELINO-

SILVA et al., 2011). Outra característica importante é a quantidade de sintomas nos 

diagnósticos, muitas vezes, mascarados por outras patologias da própria idade e que dificulta 

sua inclusão em protocolos para demais faixas etárias (BAKANDA et al., 2011; CARDOSO 

et al., 2013; VANCE et al., 2011).  

Essas características situam os idosos em uma posição pouco explorada e aumenta os 

riscos de morbidade e mortalidade, em parte, por causa da pouca atenção que se tem dado em 

estudos epidemiológicos de base populacional às pessoas infectadas acima de 50 anos. Sabe-

se que as pesquisas são direcionadas especificamente ao público de até 49 anos, o que 

dificulta estabelecer critérios mais específicos de diagnósticos, fatores de risco, tratamentos e 

sobrevida dos que se infectam após os 50 anos (ROGER; MIGNONE; KIRKLAND, 2013).  

Dessa forma, a literatura mostra dados diferentes em relação aos critérios 

estabelecidos para apontar estágios da infecção pelo HIV em idosos, em relação às demais 

faixas etárias. Por exemplo, o estado imune do idoso é diferente e critérios mais precisos 

evitariam sua superestimação em etapas mais avançadas da doença. O estudo de Bakanda e 

colaboradores (2011), ao verificar a sobrevida de pessoas idosas e não-idosas com HIV/aids, 

encontrou uma diferença significativa para a idade, controlando o número de células T CD4+ 

e o sexo, com destaque ao pior prognóstico na faixa etária de 60 a 64 anos. Em contra partida, 

os que estão em tratamento não possuem diferenças na última contagem de linfócitos T CD4 

+ em comparação das demais idades (TORRES et al., 2013). 
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A contagem de células T CD4+ é importante para estabelecer diagnósticos mais 

precisos e início precoce do tratamento. Com isso, reduz a carga viral e dificulta a 

disseminação da aids nas diversas faixas etárias, modificando o quadro de adoecimento e 

morte pela aids. O estado imunológico em idosos, quando acompanhado por uma doença mais 

comum do envelhecimento, como doença renal ou pulmonar crônica, é um problema especial 

no diagnóstico de aids e tem sido apontado como uma das principais causas de sub-

notificações em idosos com aids (CARVALHO; CÂMARA, 2012). Criar esses critérios para 

diagnóstico e tratamento para a faixa etária acima de 50 anos é uma estratégia viável para 

melhoria da qualidade de vida das pessoas infectadas, melhorando a sobrevida, reduzindo 

hospitalizações e desmistificando a infecção em idades mais avançadas.  

Além da contagem de linfócitos possuírem diferenças entre as faixas etárias para 

infecção de HIV, a carga viral também tem comportamento diferenciados. Sabe-se que as 

pessoas mais velhas apresentam uma carga viral mais elevada no momento do diagnóstico, 

principalmente, por haver fatores intrínsecos do envelhecimento que parecem favorecer a 

replicação viral, mas possuem uma boa resposta após o início do tratamento com 

antirretrovirais, quando comparado a pacientes de 18 a 39 anos (TORRES et al., 2013). A 

redução da carga viral modifica as tendências de aids, tanto de morbidade como de 

mortalidade, e essa modificações possuem um efeito maior em idosos.  

A melhoria de supressão viral em diferentes faixas etárias após a terapia 

antirretroviral é observada em alguns estudos, apontando que as pessoas acima de 50 anos 

podem alcançar taxas de sucesso semelhantes (GREENBAUM et al., 2008; MARTIN; FAIN; 

KLOTZ, 2008). O estudo de Greenbaum et al. (2008), que comparou idosos com adultos 

jovens, encontrou que o tempo médio para atingir a primeira carga viral indetectável foi 

menor nos pacientes com idade ≥50 anos do que os pacientes com idade ≤40 anos (3,2 vs. 4,4 

meses; p = 0,001). No entanto, a taxa de recuperação imune pode ser mais lenta entre os 

pacientes idosos. A probabilidade de recuperar a contagem de células T CD4 +, um aumento 

de pelo menos 100 células/mm
3
 durante os dois primeiros anos de tratamento, diminui com a 

idade. E esse fator pode não estar relacionado à adesão ao tratamento, pois se sabe que os 

idosos possuem uma maior aderência ao tratamento antirretroviral quando comparado às 

demais faixas etárias (CARDOSO et al., 2013; TORRES et al., 2013).  

Portanto, critérios de diagnóstico com aspectos clínicos e de tratamento precoce em 

idosos infectados com HIV, em diversas fases da doença, podem trazer mudanças 

significativas do quadro epidemiológico dessa epidemia no país. Tais aspectos fortalecem a 

vigilância epidemiológica da aids em idosos e estimula pesquisadores e profissionais de saúde 
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a traçarem estratégias eficazes para redução da disseminação nas faixas etárias mais longevas. 

Nesse aspecto, é fundamental para controle da epidemia no Brasil fortalecer, também, a 

vigilância epidemiológica e conhecer os fatores que concorrem para o aumento da infecção 

das pessoas que se infectam com o HIV após os 50 anos de idade, sendo capaz de traçar 

medidas de promoção e prevenção para essa faixa etária.  

 

 

2.2 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA AIDS E SEUS FATORES ASSOCIADOS 

 

 

A pandemia da aids é mencionada como um dos maiores problemas de saúde pública 

do mundo. Desde sua descoberta, já foram a óbito mais de 20 milhões de pessoas e, 

diariamente, catorze mil são infectadas (UNAIDS, 2014). As projeções para os próximos 20 

anos são preocupantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de 

pessoas que virá a óbito em decorrência da aids pode ultrapassar mais de 70 milhões (WHO, 

2014). O informativo de 2014 do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids 

(UNAIDS) menciona que, dos 35 milhões de pessoas que vivem com aids, 19 milhões 

desconhecem que possuem a doença e, portanto, são capazes de disseminar o vírus. Embora 

as maiores incidências da doença estejam concentradas na África subsaariana, no Brasil, a 

epidemia da aids continua como um desafio para a saúde pública, principalmente, ao se 

observarem os números alarmantes da epidemia (UNAIDS, 2014). 

No Brasil, de 1980 até 2013, foram registrados 686.478 casos de aids, destes 64,85% 

eram do sexo masculino. De acordo com o último boletim epidemiológico, foram notificados 

mais de 39.185 de novos casos de aids e 11.896 foram a óbito, somente no ano de 2012. Esses 

números correspondem a uma taxa de 20,2 casos novos por 100.000 habitantes e um 

coeficiente de mortalidade de 5,5 por 100.000 habitantes, mantendo-se estáveis nos últimos 

cinco anos. Nas regiões do país, a epidemia comporta-se de maneira diferenciada com as 

maiores taxas distribuídas nas Regiões Sudeste e Sul, seguido das Regiões Centro-Oeste, 

Norte e Nordeste (BRASIL, 2014b).  

Em relação às faixas etárias, a aids continua mais prevalente na população jovem e 

adulta. O estudo de Szwarcwald et al. (2011) aponta que houve um aumento da infecção pelo 

HIV no período de 2002 a 2007 nos conscritos das Forças Armadas do Brasil, que 

compreende a faixa etária de 17 a 21 anos. Porém, observa-se que as maiores taxas de 

detecção estão na faixa etária de 30 a 49 anos, muito embora apresente uma estabilização nos 
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últimos 10 anos. Os maiores índices de crescimento estão distribuídos nas faixas etárias de 15 

a 24 anos e acima de 50 anos (BRASIL, 2014b).  

Em relação à infecção da aids por sexo, observa-se que a razão de homens e 

mulheres diminuiu gradativamente. Nas primeiras aferições realizadas na primeira década da 

aids, constatou-se uma proporção de 6,5 casos em homens para cada mulher, e hoje representa 

menos de 1,7 casos. Esse fenômeno estabelece a feminilização da aids em todas as faixas 

etárias no Brasil. Nas pessoas acima de 50 anos, não é diferente. Diversos estudos relatam o 

aumento nessa faixa etária entre as mulheres em muitos estados brasileiros (ARAÚJO et al., 

2007; CAMPOS; VÉO; JESUS, 2006; ULTRAMARI et al., 2011; VIEIRA, 2012).  

A população acima de 50 anos se apresenta como um novo perfil da epidemia na 

quarta década da aids. Diversos estudos apontam para o aumento de casos de aids em pessoas 

nessa faixa etária em todo o mundo, os quais já representam 2,8 milhões de pessoas infectadas 

(BENDAVID; FORD; MILLS, 2012; HALL et al., 2009; HONTELEZ et al., 2011). No 

Brasil, o número de idosos infectados com o HIV, na década de 1980, não ultrapassava 10 

casos (FONSECA et al., 2012), mas esse número foi aumentando e hoje o índice já supera o 

de adolescentes entre 15 e 19 anos. A taxa média de detecção de aids em pessoas acima de 50 

anos também se igualou à faixa etária de 20 a 24 anos de idade no período de 2003 a 2012, 

com uma média de 19,8 casos por 100.000 habitantes, o que aponta para o envelhecimento da 

epidemia no país (BRASIL, 2014b).  

As maiores taxas de infecção pelo HIV se concentram nos grandes centros urbanos, 

mas o fenômeno da interiorização da doença é observado desde a década de 1990. Reforça-se 

essa tese quando se observa o crescimento das taxas de aids em municípios de 50 mil 

habitantes, desenvolvendo tendências significativas em todas as regiões do país. Os 

municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e a desigualdade social 

estão relacionados com o crescimento dos casos de aids no público em geral (DOURADO et 

al., 2006; GRANGEIRO; ESCUDER; CASTILHO, 2010). Segundo Grangeiro et al., (2010), 

a expansão da epidemia deve abordar as particularidades da epidemia nos municípios, 

principalmente àqueles com pequena magnitude.   

Nesse aspecto, o fenômeno da interiorização e pauperização da aids também é 

observado nas faixas etárias mais longevas e em locais com recursos limitados de saúde. 

Portanto, de maneira indireta, indicadores de desigualdade e renda apontam uma menor busca 

pelos serviços de saúde, pois apresentam maior exclusão em idosos e as baixas taxas de 

escolaridade interferem nos hábitos de vida saudáveis, isso é agravado pela falta de 
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informação que os municípios menores oferecem como medidas de promoção e prevenção de 

um agravo em saúde (LOUVISON et al., 2008).   

Entre as possibilidades de expansão da aids em idosos em diversos municípios de 

pequeno porte, pode-se mencionar a difusão da epidemia em áreas próximas e hierárquica 

através de redes de relacionamentos. A frequência de interações entre habitantes de áreas 

subjacentes, as portuárias e as capitais, favorecem a expansão da epidemia. Isso se dá pela 

importância econômica, tecnológica e educacional que têm se expandido às diversas áreas do 

país nas últimas décadas, que não são exclusivas das capitais, intensificando a circulação de 

pessoas e ampliando as conexões entre os municípios (LAZARINI et al., 2012; NOGUEIRA 

et al., 2014).  

Assim, a expansão da epidemia está alcançando todas as regiões do Brasil, 

independente do porte populacional, faixa etária, sexo ou categoria de exposição. Os 

determinantes da aids em idosos, demonstrados na Figura 1, são definidos por características 

mais gerais, como a situação social e econômica do país, políticas públicas de saúde, acesso 

aos serviços de atenção básica e especializada, bem como, são influenciados por 

características mais singulares, como o uso de medicação para tratamento de disfunção erétil, 

baixa escolaridade e menor uso de preservativos, e isso modifica o perfil epidemiológico da 

aids  (NOGUEIRA et al., 2014). A transição epidemiológica da aids, vista nos últimos anos, é 

observada em diversos países, e isso tem demonstrado o quanto a epidemia mudou seu curso 

de infecção desde sua descoberta.  
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Figura 1 - Determinantes sociais e comportamentais da aids em idosos. Natal/RN, 2015. 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

 

 

O perfil das pessoas que se infectam com o HIV teve algumas modificações desde os 

primeiros casos nos EUA. Com o advento da doença e a grande repercussão pelos jornais 

americanos na década de 1980, homens que faziam sexo com homens (HSH) eram apontados 

como o principal grupo infectante, acompanhado dos hemofílicos, os que faziam uso de 

drogas injetáveis e os profissionais do sexo (SMITH; WHITESIDE, 2010). Atualmente, a aids 

está mais frequente nos grupos heterossexuais e a principal via de transmissão é a sexual, 

através da realização de sexo desprotegido, o que independe da faixa etária (GODOY et al., 

2008; ULTRAMARI et al., 2011). 

O público HSH continua em destaque nos infectados, e é o público que mais variou 

em relação ao número de casos novos desde o início da epidemia no Brasil. Nesse grupo, 

houve um grande número de infectados em todo o mundo até a década de 1990 e, em seguida, 

pôde se observar a estabilização das taxas. Porém, nos últimos 10 anos, observa-se um 

aumento de 22% em relação ao público heterossexual, o que começa a modificar as 

tendências de infecção no público HSH, embora o grupo heterossexual continue com as 

maiores médias em toda a série histórica (BRASIL, 2014b; TERTO JR., 2002).   
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Para a população acima de 50 anos com aids, a principal forma de infecção é por 

relações heterossexuais, embora não seja a exclusiva (CRUZ; RAMOS, 2012; GODOY et al., 

2008). As maiores taxas estão distribuídas no sexo masculino cujo uso de preservativo é baixo 

(DRIEMEIER et al., 2012; ULTRAMARI et al., 2011). No entanto, o estudo de Fonseca et al. 

(2012), ao comparar a infecção de aids em idosos e não idosos, observou que os grupos são 

semelhantes em alguns pontos, como a distribuição das taxas entre os sexos e na média de 

contagem de CD4+, mas são diferentes no que concerne ao uso de preservativo. Os idosos 

tendem a um uso menor, bem como ao baixo consumo de drogas injetáveis e o reduzido 

número de anos de estudo.  

Porém, não se sabe se as baixas proporções de idosos infectados pelo HIV por uso de 

drogas injetáveis, ou por categoria de exposição como o grupo HSH, são dados reais ou em 

decorrência, também, de subnotificações. Sabe-se que a maioria dos estudos possui erros de 

registro e a categoria de exposição pode estar sendo mal preenchida, por uma percepção 

equivocada e tendenciosa, como também, por não questionar os usuários dos serviços a 

respeito do tema no momento da investigação (GOUVEA et al., 2010).    

   O diagnóstico de aids em idosos é um desafio para saúde pública, principalmente, 

pela dificuldade de fazê-lo precocemente. Algumas doenças crônicas típicas que surgem com 

o passar dos anos tendem a mimetizar sinais e sintomas da aids, o que dificulta até mesmo a 

solicitação de testes rápidos de diagnósticos do HIV. Somado a esse fator, os profissionais de 

saúde tendem a ignorar a sexualidade das pessoas idosas, como também não possuem preparo 

para abordagem do tema, o que se torna um tabu e favorece para que os idosos possuam o 

diagnóstico mais tardio em relação às demais faixas etárias (MASCHIO et al., 2011).  

A sexualidade em idosos é regrada por preconceitos pela maior parte da população, 

não pelo ato em si da relação sexual, mas também pela ausência de abordar o tema como parte 

de sentimentos afetivos para um envelhecimento saudável.  O fato de abnegar que os idosos 

têm desejos, prazer e relações sexuais favorecem as práticas de risco para diversas DST. A 

ausência da abordagem do tema pode ser devida, ainda, por ser uma categoria que apresenta 

baixa prevalência da epidemia, comparada as faixas etárias em adultos jovens. Essa 

problemática se agrava quando os idosos não se reconhecem como pessoas que podem se 

infectar pelo HIV, visto que viveram uma época em que a epidemia era típica de jovens 

(TEIXEIRA DE SOUZA et al., 2009).  

O estudo desenvolvido por Teixeira de Souza et al. (2009) aponta diversas lacunas 

do conhecimento acerca do tema DST/aids em pessoas acima de 50 anos. As principais 

dificuldades relatadas são a forma de transmissão, como também a falsa afirmação que a aids 
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é uma doença de jovens e presentes somente no grupo HSH, o que leva à negação da doença 

até mesmo no primeiro diagnóstico.  Somado a esses fatores, os idosos apresentam uma 

imunidade reduzida em decorrência da própria senescência, o que leva esse grupo aos piores 

prognósticos quando iniciado o período de tratamento (BLANCO; OTEO, 2008).  

Diante do contexto apresentado, a aids em idosos tem características específicas  e, 

dessa forma, precisam ser abordadas através de políticas públicas de saúde para combater a 

epidemia em todas suas fases, desde a prevenção até o tratamento diferenciado. As 

características do vírus em idosos, as particularidades da forma de infecção e seu perfil 

socioeconômico requerem estratégias efetivas para reduzir o perfil de morbidade e 

mortalidade crescentes no país e isso precisa ser vinculado aos esforços das políticas para o 

envelhecimento saudável.  

 

 

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO HIV/AIDS EM IDOSOS 

 

 

Uma das principais políticas de atenção ao idoso foi criada a partir da portaria 2.528, 

de 19 de outubro de 2006 (BRASIL, 2006), que regulamenta a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa (PNSPI), responsável por favorecer o processo de envelhecimento saudável. 

Pauta-se na prevenção de doenças, aumento da capacidade física e mental e estimula uma 

participação ativa da sociedade. Embora a PNSPI trate a prevenção de doenças e redução de 

riscos de fragilização do idoso, pouco se têm abordado as questões relativas à sexualidade, 

esta posta de maneira sutil e com baixa eficácia para os idosos que possam estar sob riscos de 

uma DST, como a aids.  

Do outro lado, têm-se a política nacional no combate ao HIV/aids, sendo referência 

mundial, principalmente, por possuir uma distribuição universal e gratuita de antirretrovirais e 

medicamentos para doenças oportunistas, através do Sistema Único de Saúde (SUS). O acesso 

universal à terapia antirretroviral resultou em uma redução substancial nas taxas de morbidade 

e mortalidade desde sua implantação na década de 1996 (VILLARINHO et al., 2013). 

 Não somente através da distribuição de medicamentos gratuitos se baseia a política 

nacional contra DST/aids, mas através de todas as fases de acesso ao diagnóstico, 

aconselhamento e tratamento. Essa política engloba diversas vertentes, ampliando os Centros 

de Testagem e Aconselhamento, descentralização na distribuição de antirretrovirais, 

intensificação de campanhas e distribuição de preservativos masculinos, parceria das casas de 
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apoio de atendimentos a adultos com aids, produção de medicamentos, dentre outras ações 

(VILLARINHO et al., 2013).  

Nesse contexto, percebe-se que há inúmeros esforços para que as políticas públicas 

de DST/aids atinjam seus objetivos, mas ainda há diversas barreiras para efetivar o cuidado 

integral em saúde das pessoas infectadas com HIV/aids, bem como a prevenção das novas 

infecções. A descentralização do cuidado em saúde ainda é uma barreira que afeta todos os 

níveis de atenção à saúde, principalmente as parcerias entre os governos federal, estadual e 

municipal. Essa dificuldade da política nacional para o HIV/aids e o aumento dos casos de 

aids em idosos, pode estar associada a uma falha nos esforços de prevenção da infecção nas 

pessoas acima de 50 anos de idade (SANTOS; ASSIS, 2011).  

Campanhas para os idosos são tão importantes quanto para outras faixas etárias, mas 

somente o conhecimento, distribuição de preservativos masculinos e disseminação de 

informação aleatória não são suficientes para mudar o comportamento das pessoas que 

vivenciaram o início da epidemia de aids, regrado de muito preconceito e estigma. Para que os 

indivíduos consigam adotar práticas seguras, há necessidade de intensificar a campanha para 

todos os meios de comunicação, como também, incentivar a prática de educação em saúde na 

atenção básica. É necessário, sobretudo, tratar seguimentos da população que estejam em 

maior vulnerabilidade, principalmente no sentido de realizar o diagnóstico precoce da doença 

em idades avançadas e comportamentos de risco (JARDIM; PERUCCHI, 2012). 

Assim, as políticas públicas voltadas à prevenção, promoção e recuperação da saúde 

dos idosos com aids pouco evoluiu desde sua implantação. Embora o Brasil seja referência 

mundial com uma política ampla no combate ao HIV/aids, pouco foram as medidas efetivas 

de prevenção para os idosos. Algumas dessas políticas desenvolvidas nos anos de 2008 e 

2009 foram analisadas por Jardim e Perucchi (2012). Foi observado que as políticas de saúde 

com abordagem ao tema sexualidade, DST e aids foram pontuais e não tiveram uma 

continuidade. Os autores alertam para as campanhas com caráter machistas, reforçado pela 

submissão feminina, as quais são pautadas nas relações de poder, demonstrando o caráter de 

virilidade do sexo masculino (JARDIM; PERUCCHI, 2012).  

Nesse aspecto, a pouca eficácia das políticas públicas de prevenção do HIV/aids em 

idades mais avançadas contribuem para o aumento dos casos em todas as regiões do Brasil. 

Torna-se necessário desenvolver ações que analisem as questões sócio-culturais, de valores, 

as mudanças comportamentais e consiga manter uma continuidade dessas ações para reduzir 

as taxas de morbidade e mortalidade em idosos com aids. As medidas requerem ações tanto 

em curto prazo, como o alerta por todos os meios de comunicação, como em longo prazo, por 
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ações duradouras na rede de atenção básica em saúde, como acontece nas demais faixas 

etárias.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar a incidência de aids em pessoas com 50 anos ou mais e seu efeito nos fatores 

contextuais nas unidades federativas do Brasil, no período de 2000 a 2012. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 Identificar as taxas de incidência de aids em idosos estratificados por sexo, 

faixa etária de 50 a 59 e 60 + aos e razão de sexos; 

 Identificar os fatores contextuais das unidade federativas, como IDH, Gini, 

taxa de envelhecimento e número de testagem para HIV em pessoas com 50 

anos ou mais; 

 Mensurar as tendências da aids em pessoas com 50 anos ou mais nas unidades 

federativas, por sexo, faixa etária e razão de sexos; 

 Analisar as correlações entre os indicadores contextuais com média da variação 

do percentual anual da aids em pessoas com 50 anos ou mais nas unidades 

federativas.  
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4 METODOLOGIA 

4.1 TIPO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo ecológico de séries temporais, com o objetivo as tendências 

das taxas de incidência de aids em idosos no período de 2000 a 2012, nas unidades federativas 

do Brasil, e estabelecer sua associação com as variáveis contextuais. O período escolhido foi o 

mais indicado devido à melhora dos sistemas de informação e sua interligação com outros 

sistemas, que reduziu a duplicidade para os casos de aids ou melhora da consistência nos 

bancos disponíveis.   

 

4.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Coletaram-se todos os casos de aids em pessoas com idade igual ou superior a 50 

anos nas unidades federativas do Brasil, representados por seus 26 estados mais o Distrito 

Federal. Região Norte: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins; 

Região Nordeste: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe, Bahia; Região Sudeste: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 

Paulo; Região Sul: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul; Região Centro-Oeste: Mato 

Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. A idade a partir de 50 anos é defendida 

pelo consenso da UNAIDS como ponto de partida para classificar aids em idosos e utilizada 

neste estudo (AVELINO-SILVA et al., 2011; CHAN, 2011).  

 

4.3 COLETA DE DADOS 

 

Os casos de aids em idosos foram obtidos através  de dados secundários dos Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no DATASUS. Esses sistemas são  

complementados pelo Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom), Sistema de 

Controle de Exames Laboratoriais (Siscel) e Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). 

Assim, as taxas são apresentadas, anualmente, em incidência, estratificadas por sexo e idade 

de 50 a 59 anos e 60 + anos, na população de 100.000 habitantes. As taxas produzidas são 

frutos da razão entre a incidência, definida pelo número de casos novos confirmados de aids 

(B20-B24/CID-10), dividido pela população ajustada por idade, residente no mesmo período 

e local.  Os dados da população foram obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE através dos censos e projeções e estimativas demográficas dos períodos do 
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estudo (IBGE, 2014). As variáveis contextuais foram obtidas a partir de dados do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)(ONU, 2014) e do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA)(IPEA, 2014), no ano de 2010.   

 

 

4.4 VARIÁVEIS DEPENDENTES 

 

 

Para conhecer as tendências da série histórica, tratou-se como variável dependente as 

taxas de incidência de aids, padronizadas por sexo e faixa etária de cada unidade federativa. E 

para estabelecer a relação entre o crescimento da aids e sua relação com as variáveis 

contextuais, utilizou-se como variável dependente o valor da média da variação do percentual 

anual. 

 

4.5 VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 

A variável independente para conhecer a tendência é o tempo (anos), no caso deste 

estudo, o período foi de 2000 a 2012. No segundo momento, as variáveis independentes 

foram os fatores contextuais, expressos pelo Indice de Desenvolvimento Humano (IDH-M), 

expressa pela média geométrica dos índices das dimensões Renda, Educação e Longevidade. 

Varia de zero a um, cujo valor próximo a um significa alto desenvolvimento humano; Índice 

de Gini, que mede o grau de desigualdade distribuído segundo a renda domiciliar per capita. 

Seu valor varia de zero, quando não há desigualdade, a um quando a desigualdade é alta; Taxa 

de envelhecimento, trata-se da razão entre a população de 65 anos ou mais de idade e a 

população total multiplicado por 100; Taxa de analfabetismo, razão entre a população de 25 

anos ou mais de idade que não sabe ler nem escrever um bilhete simples, e o total de pessoas 

nesta faixa etária multiplicado por 100; e a Proporção de testagem do HIV, estratificados por 

sexo e faixa etária.  
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4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

4.6.1 Análise de tendência 

 

A análise de tendência foi realizada para conhecer se as taxas de aids em idosos, 

masculino e feminino, nas diferentes faixas etárias, possuíam crescimento, estabilização ou 

redução no decorrer dos anos ou eram, puramente, um efeito aleatório. Já na verificação das 

tendências da razão entre os sexos, foi utilizado o método de regressão linear simples.  

Para analisar os dados da série temporal, inicialmente, foi feita uma suavização para 

reduzir o ruído branco do período devido à oscilação anual das taxas. Assim, foi utilizada a 

técnica de alisamento pela média móvel em três termos, em que a taxa analisada do ano “i” do 

estado “a” (Yia) corresponde à média aritmética das taxas do ano anterior (i-1), do próprio ano 

(i) e do ano subsequente (i+1): 

 

    
            

 
 

 

Posteriormente, para evitar a colinearidade dos anos da série histórica com os 

métodos de regressão da análise, foi feita a transformação da variável independente “ano” 

pela variável “erro do ano”, esta expressa pela seguinte subtração:  

 

                                             

 

Após o tratamento inicial, foi verificada a condição de distribuição normal através do 

teste de Kolmogorov-Smirnov e existência de homocedasticidade dos modelos matemáticos, 

através da análise dos resíduos.  Caso não obtivesse essa condição nos dados observados, 

estes seriam transformados em função logarítmica para realização das análises. Como os 

dados transformados não diferiram nos resultados em comparação aos dados brutos, estes 

foram utilizados para facilitar o entendimento real de crescimento, estabilização ou redução 

na série histórica. Os dados foram analisados através de dois métodos de regressão: o 

polinomial e o log-linear.  

O modelo de regressão polinomial foi utilizado por ser de fácil interpretação, bem 

como possuir um alto poder estatístico (LATORRE; CARDOSO, 2001). Já o modelo log-

linear foi necessário para conhecer a média ponderada dos pontos de inflexões que surgiram 
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na série histórica e se seriam significativas as mudanças testadas ao longo da série histórica 

(HALL et al., 2009; KIM et al., 2000). 

Inicialmente, foram realizados gráficos de dispersão entre as taxas de incidência de 

aids analisadas (Y), em cada Unidade da Federação, com o erro do ano (X). Dessa forma, 

conseguiu-se visualizar a melhor reta (função matemática) que poderia ser traçada na série 

histórica (linear, parábola, exponencial, dentre outras). Para o modelo de regressão 

polinomial, iniciou-se pelo modelo mais simples com função linear de grau um (     

   ), seguindo pelos modelos de segunda ordem (            
 ) e terceira ordem 

(            
     

 ). Assim, o modelo polinomial de regressão foi capaz de 

informar a taxa padronizada (Y); coeficiente médio do período (  ); e o incremento anual 

médio (          ). Permaneceu nos resultados o modelo mais simples que conseguisse 

explicar sua adequação através da força do ajuste da reta, pelo coeficiente de determinação 

(R
2
) e por sua significância estatística (valor de p<0,05). Foi utilizado o programa SPSS® 

20.0 para realização dos referidos testes estatísticos e todas as análises foram realizadas 

levando em consideração uma significância estatística de 5%. 

A análise de regressão log-linear foi utilizada através do programa Joinpoint (KIM et 

al., 2000) para determinar se as tendências estimadas em cada ponto de mudança da reta eram 

estatisticamente significativas. A análise inicia-se com o número mínimo de joinpoints 

(APC), que são pontos de mudança/inflexões da reta, e contrasta se um ou mais destes são 

significativos para agregar à modelagem. A regressão segmentada permite descrever uma 

tendência em cada intervalo de tempo e identificar se estas são significativas no período de 

2000 a 2012. A fórmula do cálculo do APC é:  

 

APCi = {( Exp( βi ) - 1)} × 100 

 

Devido ao fato do APC assumir linearidade logarítmica em cada ponto de inflexão, 

estes são influenciados por dados raros ou por uma variabilidade adjacente elevada, que pode 

causar um resultado falso-positivo na tendência de toda série histórica. Neste caso, optou-se 

por utilizar a Média de Variação do Percentual Anual (AAPC), calculada a partir da média 

ponderada dos coeficientes angulares da linha de regressão subjacente, com os pesos iguais ao 

comprimento do intervalo medido. Dessa forma, a medida AAPC seria o valor que resume 

toda variação que houve no período do estudo e se esse valor é significativo para um nível de 

significância de 5%. 
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Neste estudo, optou-se por assumir que houve uma tendência quando havia 

significância estatística tanto no modelo de regressão polinomial, como no modelo de 

regressão log-linear, por entender que ambos os modelos se complementam para determinar 

se houve ou não tendência em todo período do estudo. O AAPC é dado em porcentagem e 

referido como o valor que se assumirá para comparar as diversas unidades federativas. Essa 

comparação foi para as cinco regiões do Brasil, através do teste Kruskal-Wallis com 

penalização de Bonferroni. 

 

4.6.2 Análise de regressão linear simples 

 

No final, para verificar as relações entre o AAPC de aids em idosos nas unidades 

federativas com as variáveis socioeconômico-demográficas e contextuais, foi realizada uma 

análise de regressão linear simples, separadas por sexo, nas duas faixas etárias do estudo. 

Foram apresentados os valores de β0, β1, o coeficiente de determinação e o valor de p. Para 

isso, foi utilizado o programa SPSS® 20.0, aceitando um valor de significância estatística de 

5% para os testes realizados.  
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5 RESULTADOS 

 

No Brasil, foram notificados de 62.052 casos novos de aids em idosos no período de 

2000 a 2012. Neste período, houve um crescimento linear significativo da epidemia no país 

nesta população, cuja taxa de infecção foi de 14,07/100.000 idosos com incremento de 0,57 

(p<0,001). Porém, ao estratificar por faixa etária e sexo, a incidência teve comportamentos 

diferentes no Brasil e nas unidades federativas. Foi observado que houve um crescimento 

linear das taxas de aids em idosos do sexo masculino, na idade entre 50 a 59 anos no país, de 

28,85 por 100.000 homens e incremento anual de 3,46% ao ano (AAPC). No que se refere à 

idade 60 + anos, houve uma taxa 9,45 por 100.000 homens e incremento anual 4,38%. Assim, 

observa-se que a aids em idosos do sexo masculino no Brasil apresenta tendência linear 

constante, com maiores valores de incremento para a faixa etária mais longeva (Figura 1).  

Figura 2 - Dispersão das taxas de aids em idosos do sexo masculino, por faixa etária, no         

Brasil no período de 2000 a 2012. Brasil, 2015.  

 

AAPC: Média da Variação do Percentual Anual. *Valor de p <0,001. 
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Nas unidades federativas, houve comportamentos heterogêneos na análise de 

tendência para o sexo masculino (Tabela 1), com presença de crescimento ou estabilização 

das taxas. Nos estados da Região Norte, percebe-se forte tendência linear ascendente em sua 

maioria, em ambas faixas etárias, exceto no estado do Acre para idade acima de 50 anos e o 

estado de Roraima para o grupo de idosos mais jovens.  

As análises de tendência dos estados da Região Nordeste e Sul, para o sexo 

masculino, apresentaram crescimento linear constante em ambos os grupos de idades, sem 

mudança na tendência (Tabela 1). Na Região Sudeste, houve tendência de crescimento 

significativo nos estados do Espírito Santo e Minas Gerais, enquanto que no estado de São 

Paulo houve estabilização da série histórica no período de estudo. No estado do Rio de 

Janeiro, na faixa etária de 50 a 59 anos, a tendência apresentou um período de crescimento e 

outro de redução, que permaneceu com incremento positivo de 0,80%, quando observado em 

toda a série histórica, enquanto que, no grupo 60 + anos, houve crescimento linear constante. 

Na Região Centro-Oeste, a maioria dos estados apresentou crescimento significativo 

em todas as faixas etárias do estudo (Tabela 1). O estado do Mato Grosso do Sul apresentou 

tendência de crescimento linear para o grupo de idade de 50 a 59 e de estabilização para o 

grupo 60 + anos. No Distrito Federal, a série histórica se comportou estável para as duas 

faixas etárias.  

 

 

Tabela 1 - Análise de tendência das taxas de aids em idosos do sexo masculino, por idade, 

nas unidades federativas do Brasil no período de 2000 a 2012. Brasil, 2015. 

  
Y=β0+β1X+ β2X

2 

   
Estado Idade β0 β1 β2 R

2 
p AAPC(%) 

Rondônia 
50 a 59 anos 31,90 2,24 - 0,81 <0,001 7,82* 

60 + anos 11,51 0,67 - 0,85 <0,001 6,36* 

Acre 
50 a 59 anos 10,87 1,05 - 0,83 <0,001 9,74* 

60 + anos 4,03 -0,44 - 0,43 0,015 -20,96 

Amazonas 
50 a 59 anos 31,84 2,41 - 0,83 <0,001 8,05* 

60 + anos 8,29 1,18 - 0,90 <0,001 14,23* 

Roraima 
50 a 59 anos 43,15 1,59 - 0,26 0,074 3,61 

60 + anos 14,99 1,67 - 0,83 <0,001 11,96* 

Pará 
50 a 59 anos 22,22 2,18 - 0,97 <0,001 12,15* 

60 + anos 9,50 0,94 - 0,93 <0,001 11,05* 
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Amapá 
50 a 59 anos 22,69 1,22 - 0,52 0,006 6,86* 

60 + anos 10,19 1,24 - 0,71 <0,001 12,16* 

Tocantins 
50 a 59 anos 11,67 0,94 - 0,63 0,001 7,99* 

60 + anos 4,88 0,81 - 0,93 <0,001 12,44* 

Maranhão 50 a 59 anos 18,85 2,08 - 0,98 <0,001 12,83* 

 
60 + anos 6,51 0,87 - 0,86 <0,001 19,99* 

Piauí 50 a 59 anos 17,45 0,90 - 0,83 <0,001 5,63* 

 
60 + anos 4,76 0,55 - 0,88 <0,001 12,55* 

Ceará 50 a 59 anos 16,22 0,79 - 0,94 <0,001 4,98* 

 
60 + anos 4,78 0,38 - 0,85 <0,001 9,01* 

Rio Grande do Norte 50 a 59 anos 15,48 1,17 - 0,82 <0,001 8,50* 

 
60 + anos 5,79 0,81 - 0,92 <0,001 16,86* 

Paraíba 50 a 59 anos 14,60 1,12 - 0,89 <0,001 8,28* 

 
60 + anos 3,63 0,23 - 0,79 <0,001 6,12* 

Pernambuco 50 a 59 anos 24,18 1,58 - 0,98 <0,001 6,93* 

 
60 + anos 7,03 0,45 - 0,92 <0,001 7,26* 

Alagoas 50 a 59 anos 15,33 1,51 - 0,82 <0,001 11,86* 

 
60 + anos 5,49 0,56 - 0,94 <0,001 11,54* 

Sergipe 
50 a 59 anos 17,08 1,92 - 0,84 <0,001 13,50* 

60 + anos 5,15 0,45 - 0,62 0,001 9,08* 

Bahia 
50 a 59 anos 15,97 1,37 - 0,96 <0,001 9,20* 

60 + anos 4,42 0,37 - 0,98 <0,001 9,39* 

Minas Gerais 
50 a 59 anos 20,99 0,65 - 0,58 0,002 3,62* 

60 + anos 7,08 0,27 - 0,71 <0,001 4,33* 

Espírito Santo 
50 a 59 anos 31,63 0,97 - 0,80 <0,001 3,26* 

60 + anos 9,68 0,65 - 0,89 <0,001 6,96* 

Rio de Janeiro 
50 a 59 anos 47,58 0,01 -0,19 0,63 0,007 0,80* 

60 + anos 15,34 0,18 - 0,45 0,012 1,24* 

São Paulo 
50 a 59 anos 32,66 0,00 - 0,00 0,994 0,02 

60 + anos 10,50 0,00 - 0,00 0,934 0,04 

Paraná 
50 a 59 anos 27,19 0,90 - 0,63 0,001 3,56* 

60 + anos 8,65 0,52 - 0,62 0,001 6,70* 

Santa Catarina 
50 a 59 anos 45,89 1,95 - 0,95 <0,001 4,46* 

60 + anos 15,09 0,39 - 0,49 0,008 2,76* 

Rio Grande do Sul 
50 a 59 anos 44,95 2,55 - 0,91 <0,001 6,26* 

60 + anos 16,55 1,08 - 0,99 <0,001 6,94* 
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Mato Grosso do Sul 
50 a 59 anos 27,90 2,38 - 0,89 <0,001 9,24* 

60 + anos 12,63 0,18 -0,12 0,62 0,008 1,2 

Mato Grosso 
50 a 59 anos 29,31 1,65 - 0,71 <0,001 7,08* 

60 + anos 12,89 0,79 - 0,51 0,006 8,17* 

Goiás 
50 a 59 anos 18,34 0,44 - 0,60 0,002 2,37* 

60 + anos 6,21 0,53 - 0,96 <0,001 9,12* 

Distrito Federal 
50 a 59 anos 27,81 0,38 - 0,11 0,277 1,44 

60 + anos 12,02 -0,14 - 0,12 0,256 -1,13 

Brasil 50 a 59 anos 28,85 0,94 - 0,92 <0,001 3,46* 

 
60 + anos 9,45 0,39 - 0,95 <0,001 4,38* 

*: valor de p<0,05. 

 

 

 

O comportamento da série histórica para o sexo feminino no Brasil apresenta um 

crescimento linear significativo nas faixas etárias do estudo. Os maiores valores estão na faixa 

etária de 50 a 59 anos, com uma taxa de 16,11 por 100.000 mulheres e um AAPC de 4,42%. 

Porém, a maior magnitude do incremento anual médio está no grupo mais longevo, com um 

AAPC de 6,53%, em uma taxa de 4,83 por 100.000 mulheres (Figura 2).  
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Figura 3 - Dispersão das taxas de aids em idosos do sexo feminino, por idade, no Brasil no 

período de 2000 a 2012. Brasil, 2015.  

 

AAPC: Média de Variação do Percentual Anual. *Valor de p <0,001. 

 

 

 

 

Ao analisar a tendência da aids em idosos no sexo feminino nas unidades federativas, 

observa-se crescimento significativo em quase todos os estados, independente da faixa etária. 

Somente nos estados do Acre e em São Paulo não foram observadas tendências de 

crescimento para a faixa etária de 50 a 59 anos (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Análise de tendência das taxas de aids em idosos do sexo feminino, por faixa 

etária, nas unidades federativas do Brasil no período de 2000 a 2012. Brasil, 

2014. 

  
Y=β0+β1X+ β2X

2
 

   
Estado Idade β0 β1 β2 R2 p AAPC 

Rondônia 
50 a 59 anos 17,97 1,09 - 0,78 <0,001 7,46* 

60 + anos 4,81 0,51 - 0,74 <0,001 10,60* 

Acre 
50 a 59 anos 8,29 0,61 - 0,39 0,022 6,93 

60 + anos 2,27 0,42 - 0,66 0,001 18,50* 

Amazonas 
50 a 59 anos 15,49 1,85 - 0,95 <0,001 15,93* 

60 + anos 4,09 0,50 - 0,89 <0,001 18,74* 

Roraima 
50 a 59 anos 26,75 3,73 - 0,71 <0,001 16,32* 

60 + anos 8,33 1,02 - 0,31 0,046 12,24* 

Pará 
50 a 59 anos 12,51 1,31 - 0,94 <0,001 13,68* 

60 + anos 3,00 0,49 - 0,91 <0,001 27,91* 

Amapá 
50 a 59 anos 16,61 2,71 - 0,85 <0,001 22,22* 

60 + anos 6,04 0,55 - 0,50 0,007 8,55* 

Tocantins 
50 a 59 anos 5,26 1,01 - 0,73 <0,001 31,9* 

60 + anos 1,72 0,19 - 0,52 0,005 11,04* 

Maranhão 
50 a 59 anos 9,67 0,94 - 0,91 <0,001 10,46* 

60 + anos 2,16 0,28 - 0,89 <0,001 19,13* 

Piauí 
50 a 59 anos 5,20 0,52 - 0,85 <0,001 11,06* 

60 + anos 1,67 0,25 - 0,85 <0,001 14,97* 

Ceará 
50 a 59 anos 6,44 0,54 - 0,89 <0,001 9,35* 

60 + anos 1,74 0,20 - 0,73 <0,001 14,94* 

Rio Grande do Norte 
50 a 59 anos 7,47 0,62 - 0,53 0,005 10,96* 

60 + anos 1,87 0,22 - 0,66 0,001 15,03* 

Paraíba 
50 a 59 anos 6,05 0,47 - 0,78 <0,001 10,46* 

60 + anos 1,61 0,22 - 0,86 <0,001 20,72* 

Pernambuco 
50 a 59 anos 11,34 0,99 - 0,97 <0,001 10,14* 

60 + anos 2,79 0,20 - 0,78 <0,001 7,66* 

Alagoas 
50 a 59 anos 5,37 0,62 - 0,97 <0,001 13,77* 

60 + anos 1,47 0,03 -0,02 0,66 0,004 7,20* 

Sergipe 
50 a 59 anos 8,14 0,71 -0,07 0,65 0,002 12,20* 

60 + anos 1,75 0,20 - 0,64 0,001 16,47* 

Bahia 50 a 59 anos 7,76 0,68 - 0,92 <0,001 9,90* 



40 
 

60 + anos 2,01 0,25 - 0,97 <0,001 16,52* 

Minas Gerais 
50 a 59 anos 12,06 0,40 - 0,51 0,006 3,83* 

60 + anos 4,37 0,23 - 0,90 <0,001 5,84* 

Espírito Santo 
50 a 59 anos 21,66 0,51 - 0,46 0,011 2,44* 

60 + anos 6,75 0,46 - 0,66 0,001 7,65* 

Rio de Janeiro 
50 a 59 anos 28,11 0,36 -0,20 0,76 0,001 3,20* 

60 + anos 7,36 0,18 - 0,87 <0,001 2,53* 

São Paulo 
50 a 59 anos 19,41 0,05 -0,12 0,80 <0,001 1,00 

60 + anos 5,32 0,14 - 0,81 <0,001 2,79* 

Paraná 
50 a 59 anos 16,11 1,11 - 0,84 <0,001 7,68* 

60 + anos 4,80 0,47 - 0,94 <0,001 11,57* 

Santa Catarina 
50 a 59 anos 27,86 1,20 - 0,82 <0,001 4,47* 

60 + anos 8,57 0,48 - 0,95 <0,001 5,86* 

Rio Grande do Sul 
50 a 59 anos 28,89 2,08 - 0,95 <0,001 7,85* 

60 + anos 8,89 0,74 - 0,90 <0,001 8,81* 

Mato Grosso do Sul 
50 a 59 anos 14,60 1,33 - 0,97 <0,001 10,31* 

60 + anos 7,66 0,76 - 0,85 <0,001 10,30* 

Mato Grosso 
50 a 59 anos 19,72 1,49 - 0,89 <0,001 9,31* 

60 + anos 6,14 0,77 - 0,90 <0,001 6,77* 

Goiás 
50 a 59 anos 10,95 0,57 - 0,81 <0,001 5,91* 

60 + anos 4,15 0,38 - 0,73 <0,001 12,88* 

Distrito Federal 
50 a 59 anos 11,44 0,44 - 0,36 0,031 4,68* 

60 + anos 3,56 0,15 - 0,27 0,072 4,87* 

Brasil 
50 a 59 anos 16,11 0,67 - 0,86 <0,001 4,62* 

60 + anos 4,83 0,29 - 0,97 <0,001 6,53* 

*: valor de p<0,05. 

 

 

Na avaliação da tendência da razão das taxas entre os sexos no Brasil, percebe-se 

uma redução significativa no período do estudo nas duas faixas etárias. Destaca-se a redução 

nas faixas etárias mais longevas e a convergência das retas entre as idades. Nesse aspecto, há 

uma redução da aids em idosos entre os sexos nos grupos etários, como também, percebe-se 

aproximação entre os mesmos (Figura 3).  
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Figura 4 - Dispersão da razão entre os sexos das taxas de aids em idosos no Brasil, por faixa 

etária, no período de 2000 a 2012. Brasil, 2015. 
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Amapá, Tocantins e Alagoas para a faixa etária 60 + anos. Os demais estados brasileiros 

apresentaram redução ou estabilização da razão das taxas, independente da idade (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Razão das taxas de aids em idosos entre os sexos nas unidades federativas do 

Brasil, por faixa etária, no período de 2000 a 2012. Brasil, 2015.  

     Y=β0+β1X+ β2X
2
 

Estado Idade β0 β1 R2 p 

Rondônia 
50 a 59 anos 1,81 0,00 0,00 0,984 

60 + anos 2,45 -0,06 0,09 0,349 

Acre 
50 a 59 anos 1,68 0,05 0,01 0,714 

60 + anos 1,53 -0,25 0,60 0,014 

Amazonas 
50 a 59 anos 2,45 -0,22 0,45 0,012 

60 + anos 2,05 0,02 0,02 0,645 

Roraima 
50 a 59 anos 2,18 -0,25 0,62 0,001 

60 + anos 1,06 0,45 0,60 0,014 

Pará 
50 a 59 anos 1,83 -0,03 0,29 0,059 

60 + anos 5,66 -1,00 0,56 0,003 

Amapá 
50 a 59 anos 2,24 -0,29 0,37 0,028 

60 + anos 1,56 0,10 0,39 0,031 

Tocantins 
50 a 59 anos 3,30 -0,36 0,37 0,037 

60 + anos 2,25 0,34 0,68 0,002 

Maranhão 
50 a 59 anos 1,93 0,03 0,16 0,177 

60 + anos 3,02 0,02 0,02 0,652 

Piauí 
50 a 59 anos 3,68 -0,18 0,58 0,003 

60 + anos 2,86 -0,01 0,00 0,917 

Ceará 
50 a 59 anos 2,70 -0,12 0,44 0,013 

60 + anos 3,14 -0,17 0,55 0,004 

Rio Grande do Norte 
50 a 59 anos 2,26 -0,07 0,14 0,206 

60 + anos 3,30 0,05 0,03 0,601 

Paraíba 
50 a 59 anos 2,59 -0,07 0,12 0,241 

60 + anos 3,47 -0,54 0,56 0,003 

Pernambuco 
50 a 59 anos 2,23 -0,07 0,62 0,001 

60 + anos 2,61 -0,02 0,01 0,714 

Alagoas 
50 a 59 anos 2,97 -0,05 0,07 0,374 

60 + anos 5,18 0,36 0,41 0,018 

Sergipe 
50 a 59 anos 2,46 0,03 0,07 0,397 

60 + anos 3,83 -0,35 0,32 0,044 

Bahia 
50 a 59 anos 2,09 -0,01 0,07 0,370 

60 + anos 2,57 -0,20 0,44 0,013 
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Minas Gerais 
50 a 59 anos 1,75 0,00 0,01 0,707 

60 + anos 1,64 -0,02 0,39 0,023 

Espírito Santo 
50 a 59 anos 1,47 0,01 0,10 0,303 

60 + anos 1,48 -0,01 0,01 0,754 

Rio de Janeiro 
50 a 59 anos 1,79 -0,03 0,47 0,010 

60 + anos 2,10 -0,03 0,48 0,009 

São Paulo 
50 a 59 anos 1,85 -0,01 0,03 0,548 

60 + anos 2,00 -0,06 0,71 <0,001 

Paraná 
50 a 59 anos 1,76 -0,07 0,93 <0,001 

60 + anos 1,92 -0,09 0,59 0,002 

Santa Catarina 
50 a 59 anos 1,65 0,00 0,00 0,980 

60 + anos 1,80 -0,05 0,70 <0,001 

Rio Grande do Sul 
50 a 59 anos 1,58 -0,02 0,55 0,004 

60 + anos 1,92 -0,03 0,32 0,043 

Mato Grosso do Sul 
50 a 59 anos 1,94 -0,02 0,09 0,325 

60 + anos 1,64 -0,11 0,44 0,014 

Mato Grosso 
50 a 59 anos 1,53 -0,03 0,29 0,060 

60 + anos 2,36 -0,16 0,76 <0,001 

Goiás 
50 a 59 anos 1,74 -0,07 0,49 0,008 

60 + anos 1,68 -0,07 0,21 0,115 

Distrito Federal 
50 a 59 anos 2,54 -0,09 0,35 0,034 

60 + anos 3,73 -0,24 0,46 0,011 

Brasil 
50 a 59 anos 1,81 -0,02 0,55 0,003 

60 + anos 1,99 -0,04 0,87 <0,001 

 

 

Nas Figuras 4 e 5, está representado o AAPC em cada unidade federativa, com 

destaque para os maiores valores nas Regiões Norte e Nordeste, para ambos os sexos. Em 

relação à faixa etária, predominam os maiores valores de AAPC para os idosos 60 + anos, 

tanto para o sexo masculino como para o feminino. 
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Figura 5 - Média da variação do percentual anual (AAPC) de aids em idosos do sexo 

masculino nas unidades federativas, por faixa etária, no período de 2000 a 2015. 

Brasil, 2015. 
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Figura 6 - Média da variação do percentual anual (AAPC) de aids em idosos do sexo 

feminino nas unidades federativas, por faixa etária, no período de 2000 a 2012. 

Brasil, 2015. 
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Ao comparar o AAPC das unidades federativas com as quatro regiões do Brasil, 

observa-se que há uma diferença significativa para as faixas etárias de 50 a 59 anos no sexo 

masculino (p = 0,012) e feminino (p = 0,003), como também, na faixa etária 60 + anos para 

homens (p = 0,011) e mulheres (p = 0,009). Essa diferença é significativa entre as regiões 

Norte e Nordeste em relação à Região Sudeste, com maiores crescimentos nas primeiras.  

Quando verificada a relação do AAPC de aids em idosos do sexo masculino das 

unidades federativas com as variáveis contextuais, observa-se uma correlação significativa 

direta com a Taxa de analfabetismo e índice de Gini, e inversa com o IDH, para as duas faixas 

etárias do estudo (Tabela 4). Em relação ao sexo feminino, observa-se comportamento 

semelhante ao masculino, exceto em relação do AAPC de aids na faixa etária de 50 a 59 anos 

com a taxa de envelhecimento, apresentando uma correlação positiva (Tabela 5). 

Tabela 4 - Regressão linear da Média da variação do percentual anual (AAPC) de aids em 

idosos do sexo masculino com as variáveis contextuais das unidades federativas, 

por idade. Brasil, 2000.  

 
AAPC Masculino 50 a 59 anos 

Variáveis β0 β1 IC 95% R
2
 Valor de p 

Taxa de analfabetismo de idosos -0,86 0,18 0,10 / 0,26 0,45 <0,001 

Índice de Gini -39,02 72,87 34,55 / 111,19 0,38 0,001 

IDH-M 29,72 -39,99 -52,48 / -27,50 0,63 <0,001 

Taxa de envelhecimento 9,05 -0,47 -1,55 / 0,61 0,03 0,375 

Prorporção de testagem HIV 

Homens idade 50 a 59 anos 
7,63 -0,10 -0,40 / 0,21 0,02 0,524 

 
AAPC Masculino 60 ou mais anos 

 
β0 β1 IC 95% R

2
 Valor de p 

Taxa de analfabetismo de idosos -3,15 0,27 0,17 / 0,37 0,56 <0,001 

Índice de Gini -48,07 90,00 33,34 / 146,67 0,31 0,003 

IDH-M 38,35 -51,89 -71,32 / -32,47 0,54 <0,001 

Taxa de envelhecimento 12,82 -0,88 -2,40 / 0,63 0,06 0,241 

Prorporção de testagem HIV 

Homens idade 60 anos ou mais 
5,59 0,36 -0,35 / 1,07 0,05 0,306 
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Tabela 5. Regressão linear da Média da variação do percentual anual (AAPC) de aids em 

idosos do sexo feminino com as variáveis contextuais das unidades federativas, 

por idade. Brasil, 2000. 

 
AAPC Feminino 50 a 59 anos 

Variáveis β0 β1 IC 95% R
2
 Valor de p 

Taxa de analfabetismo de idosos 1,16 0,19 0,07 / 0,31 0,32 0,003 

Índice de Gini -41,47 81,06 26,41 / 135,72 0,28 0,005 

IDH-M 31,33 -38,11 -60,24 / -15,98 0,34 0,002 

Taxa de envelhecimento 17,54 -1,63 -2,90 / -0,37 0,23 0,014 

Proporção de testagem HIV 

mulheres idade 50 a 59 anos 
10,03 -0,19 -0,86 / 0,48 0,01 0,560 

 
AAPC Feminino 60 ou mais anos 

 
β0 β1 IC 95% R

2
 Valor de p 

Taxa de analfabetismo de idosos 0,97 0,26 0,11 / 0,40 0,34 0,001 

Índice de Gini -51,99 101,82 33,17 / 170,47 0,27 0,005 

IDH-M 45,14 -57,75 -82,27 / -33,22 0,48 <0,001 

Taxa de envelhecimento 15,29 -0,68 -2,47 / 1,11 0,02 0,441 

Prorporção de testagem HIV 

mulheres idade 60 anos ou mais 
12,24 -0,05 -0,61 / 0,51 0,00 0,848 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados do presente estudo refletem o crescimento significativo das taxas de 

incidência por aids em brasileiros maiores de 50 anos de ambos os sexos, bem como nas 

estratificações das faixas etárias do estudo durante a primeira década do século XXI. Embora 

esse crescimento tenha ocorrido em nível nacional, destaca-se que os estados das Regiões 

Norte e Nordeste do país possuem os maiores incrementos ao longo da série histórica. Além 

disso, cabe ressaltar o aumento da incidência no sexo feminino, cujos valores chegam a quatro 

vezes mais que nos homens brasileiros, e a redução da razão entre os sexos na maioria dos 

estados. O aumento do incremento anual médio dos idosos com aids no Brasil independem da 

taxa de envelhecimento ou do aumento do número de testagem do HIV nessa faixa etária.  

Diversos autores têm corroborado esses achados e demonstram a expansão da 

epidemia entre a população idosa no Brasil e no mundo, observando um aumento significativo 

dos novos casos de aids em pessoas acima de 50 anos, entre a década de 1990 e os primeiros 

anos do século atual (ARAÚJO et al., 2007; CARDOSO et al., 2013). Nos EUA, observaram-

se as tendências de incremento da incidência de HIV/aids nos homens idosos no final do 

século XX (KARLOVSKY; LEBED; MYDLO, 2004), o que leva a hipótese de uma 

expansão da aids em idosos nas Américas.  

O aumento dos casos de aids em idosos ocorreu em todas as regiões do Brasil, 

corroborado por outros estudos que destacam alguns estados. Na Região Nordeste, estudos 

desenvolvidos nos estados de Pernambuco e Ceará apontam a expansão da aids em pessoas 

acima de 60 anos. Em Pernambuco, observou-se um aumento de 200% no período de 1998 a 

2008 de aids, com ênfase na faixa etária de 60 a 69 anos em ambos os sexos, enquanto, no 

estado do Ceará, houve aumento, com destaque para o sexo masculino, que passou de 6,8 

casos/100 mil habitantes no ano de 1993 para 14,30 casos/100 mil habitantes em 2003 

(ARAÚJO et al., 2007; SILVA; VASCONCELOS; RIBEIRO, 2013). Na Região Norte, em 

estudo desenvolvido no estado de Rondônia, observou-se uma expansão de até 440% na 

incidência de aids em idosos no período de 2000 a 2011, com maiores incrementos no sexo 

feminino (VIEIRA, 2012).  

Na Região Sudeste, o presente resultado aponta uma tendência ascendente no estado 

do Espírito Santo, em ambos os sexos. Autores corroboram esses achados quando verificaram 
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as diferenças entre adultos e idosos infectados com aids no mesmo local. Embora os autores 

mostrem que a incidência acumulada é maior na faixa etária mais jovem, os idosos 

apresentam tendência de crescimento proporcional a adultos jovens no período de 1991 a 

2006 (GOUVEA et al., 2010). No Centro-Oeste, estudo desenvolvido no Distrito Federal de 

1999 a 2009 aponta uma estabilidade da aids em idosos no geral, mas destaca o crescimento 

para o sexo feminino e redução significativa da razão entre os sexos, corroborando os 

resultados apresentados (OLIVEIRA; PAZ; MELO, 2013).  

Na Região Sul, o aumento dos casos de aids em idosos em seus estados é análogo ao 

observado no Rio Grande do Sul, no período de 1986 a 2008 (LAZARINI et al., 2012). O 

referido estudo aponta crescimento da aids em pessoas acima de 50 anos, mais 

especificamente em mulheres, com um incremento de 0,63 na taxa de 11,01 casos 

feminino/100 mil habitantes no período de 1996 a 2008.  Esses dados se assemelham aos 

resultados ora apresentados, principalmente pela rápida expansão da aids em idosos no sexo 

feminino na Região Sul do Brasil.  

O aumento dos novos casos diagnosticados com aids em idosos possui diversas 

vertentes, dentre elas, é provável que o reflexo da sexualidade seja um destaque importante. 

Vivencia-se um novo panorama da sexualidade em idosos, marcada pelo uso de 

medicamentos para a disfunção erétil com mudanças de valores e, consequentemente, 

melhorado o desempenho da vida sexual e de presença de múltiplos parceiros (GIRONDI et 

al., 2012). Essa medicalização se intensificou a partir de 1993, com o surgimento de novas 

drogas e de pesquisas que aprofundavam o tratamento medicamentoso para melhoria do 

desempenho sexual, acompanhando um mercado lucrativo com o surgimento dessas drogas e 

que facilitou seu uso indiscriminado como um meio “recreativo”, o que pode ter tido como 

consequência práticas sexuais desprotegidas (GIAMI; NASCIMENTO; RUSSO, 2009). 

A prática sexual desprotegida em pessoas acima de 50 anos é mais frequente que nas 

demais faixas etárias. Em geral, o uso do preservativo tende a diminuir com o aumento da 

idade e poucos idosos referem usá-lo, especialmente, se a parceira feminina está na 

menopausa e que não possui risco de engravidar. Especificamente nas mulheres, a dificuldade 

de negociar o uso de preservativo com os parceiros pode estar relacionada com o 

estabelecimento de uma relação de confiança e da desinformação (BERQUÓ; BARBOSA; 

LIMA, 2008; KARLOVSKY; LEBED; MYDLO, 2004; LAZARINI et al., 2012).  
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Portanto, para o público acima de 50 anos, a principal forma de infecção pelo HIV é 

por relações heterossexuais, embora não seja a exclusiva. As mudanças sócio-culturais têm 

contribuído, em parte, para o aumento da infecção por essa via de transmissão, principalmente 

ao observar o aumento das taxas de divórcio e o início de novos relacionamentos em pessoas 

acima de 50 anos nos últimos anos. Esses novos relacionamentos para idosos são facilitados 

por uma indústria cada vez mais crescente, acompanhado pela popularização da internet, 

através de serviços de encontros e aconselhamentos específicos para essa faixa etária, o que 

pode estar contribuindo para o crescimento substancial da epidemia (CARVALHO; 

CÂMARA, 2012; CRUZ; RAMOS, 2012; GODOY et al., 2008; OLIVEIRA; PAZ; MELO, 

2013).  

Alguns autores, ao comparar a infecção de aids em idosos e não idosos, observaram 

que os grupos são semelhantes em alguns pontos, como a distribuição das taxas entre os 

sexos, mas são diferentes no que concerne ao uso de preservativo. Os idosos tendem a utilizar 

menos preservativos, bem como consomem menos drogas injetáveis e possuem um reduzido 

número de anos de estudo (FONSECA et al., 2012). Além desses fatores, pode contribuir para 

elevar as tendências o baixo conhecimento a cerca das formas de transmissão, prevenção e 

vulnerabilidades do HIV/aids em idosos.  

Estudo desenvolvido com 510 idosos no Rio Grande do Sul evidencia lacunas 

importantes dos entrevistados, 49,4% desconheciam a fase assintomática da doença, 41,4% 

acreditava que a aids poderia ser transmitida pela picada do mosquito, 25,5% não sabiam da 

existência da camisinha feminina e 36,9% acreditavam que a aids é exclusiva de grupos de 

pessoas específicas, como homens que fazem sexo com homens, naqueles que são 

profissionais do sexo ou são usuários de drogas (LAZZAROTTO et al., 2008).  

Somado à baixa informação da aids pelos idosos, têm-se a dificuldade de realização 

de diagnósticos diferenciais na rede de atenção básica, principalmente, pela dificuldade de 

investigar a doença precocemente pelos profissionais de saúde. Por exemplo, algumas 

doenças crônicas típicas do envelhecimento tendem a mimetizar sinais e sintomas da aids, o 

que dificulta até mesmo a solicitação de testes rápidos de diagnósticos do HIV ao público 

acima de 50 anos. Os profissionais de saúde tendem a ignorar a sexualidade das pessoas 

idosas, como também não possuem preparo para abordagem do tema, o que se torna um tabu 

e favorece para um diagnóstico mais tardio nos idosos em relação às demais faixas etárias 

(MASCHIO et al., 2011). Nesse aspecto, parece que o diagnóstico tardio está mais presente 
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na faixa etária mais longeva do estudo, o que pode explicar, em parte, as altas tendências na 

faixa etária 60 + anos em ambos os sexos. 

O aumento dos casos nas faixas etárias mais longevas reflete uma preocupação, pois 

o diagnóstico tardio está ligado diretamente ao prognóstico do paciente, bem como implica na 

resposta clínica da doença. Estudos brasileiros mostram o aumento da mortalidade de aids em 

idosos no período de 1997 a 2006, com destaque na faixa etária de 60 a 69 anos, esta 

correspondendo a 77% destes óbitos em todo país. Esse aumento, tanto da morbidade como 

da mortalidade, reforça a importância de tratar as questões culturais, reforçando o uso do 

preservativo e realizando o diagnóstico precoce, para o início precoce da terapia 

antirretroviral. Consequentemente, essa medida reduz a carga viral e melhora a sobrevida das 

pessoas infectadas, evitando o aumento vertiginoso dos novos casos (GIRONDI et al., 2012).    

No geral, as mortes por causa relacionada ao HIV/aids têm diminuído, enquanto as 

não relacionadas à doença têm aumentado, devido a um envelhecimento da população 

infectada (REZENDE; VASCONCELOS; PEREIRA, 2010). É importante, portanto, a 

integração de programas específicos de combate ao HIV/aids com outros programas públicos 

de controle de doenças crônicas, para o envelhecimento ativo e saudável, reduzindo a 

fragilização do idoso, como o controle da hipertensão ou antitabagismo e alcoolismo, 

detecção precoce das neoplasias e o monitoramento das condições crônicas como o diabetes e 

doença renal crônica. 

Outro achado importante do presente estudo é a tendência à diminuição das 

diferenças nas taxas de incidência entre homens e mulheres. Porém esse comportamento não é 

uniforme em todas as regiões do país, o que pode divergir do predomínio da categoria de 

exposição heterossexual, por falta de investigação. Nas primeiras medições realizadas na 

primeira década da aids, constatou-se uma proporção de 6,5 casos em homens para cada 

mulher e hoje representa menos de 1,7 casos, fato que confirma o fenômeno da feminilização, 

descrito na literatura científica (BERKMAN et al., 2005).  

Alguns estudos brasileiros (BERQUÓ; BARBOSA; LIMA, 2008; LAZARINI et al., 

2012) têm demonstrado um aumento dos coeficientes de incidência por HIV/Aids nas 

mulheres brasileiras maiores de 50 anos entre a década de 1990 e a primeira do século XX. 

Essas são menos propensas a iniciar o tratamento com antirretrovirais, fato que poderia 

repercutir em um menor tempo de sobrevida após o diagnóstico de HIV/Aids (ALVES et al., 

2003). Embora a OMS, em 2007, tenha destacado o crescimento de programas de prevenção e 
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tratamentos efetivos, parece que estas medidas não foram suficientes para controlar o aumento 

da epidemia de HIV/aids entre as mulheres brasileiras nas faixas etárias mais avançadas. 

Muitos desses fatores também estão determinados pelo contexto social do local onde 

residem os idosos que se infectam com HIV. Locais com alta desigualdade social e baixo 

desenvolvimento humano se relacionaram de forma direta com o aumento dos casos de aids 

em idosos e ambos os sexos no presente estudo. Diversos autores corroboram esse achado, 

principalmente, quando apontam os idosos como o grupo mais vulnerável, reforçado pelo 

preconceito da idade, pelo baixo apoio social, dificuldades para acesso aos serviços de saúde e 

pouca informação a respeito da doença (BERKMAN et al., 2005; CHIAVEGATTO FILHO; 

GOTLIEB; KAWACHI, 2012; GUIMARÃES et al., 2012; ROGER; MIGNONE; 

KIRKLAND, 2013; STEPHAN; HENN; DONALISIO, 2010). As profundas desigualdades 

sociais presentes no país caracterizam uma complexa difusão da infecção, dificultam a 

efetividade das políticas públicas de luta contra o HIV/aids e poderiam explicar as diferentes 

taxas de incidência observadas no presente estudo entre os estados da Região Nordeste e 

Norte em relação as demais regiões do país (LAZARINI et al., 2012).  

É importante ressaltar que o fato de que os idosos tendam a participar menos nos 

programas de diagnóstico precoce do HIV eleva as chances de disseminação da infecção e 

acarreta um menor registro dos novos casos e, portanto, as taxas de incidência informadas no 

presente estudo, provavelmente, sejam inferiores às reais e o problema esteja subestimado 

(CHIAO; RIES; SANDE, 1999; LAZARINI et al., 2012). Portanto são necessárias políticas 

públicas que objetivem a equidade e combate a desinformação que tem sua face revelada na 

epidemia no país, voltadas para os segmentos da população emergente em situação de risco, 

como os idosos. Embora a PNSPI trate o envelhecimento ativo e saudável para pessoa idosa, 

pouco discute em relação à sexualidade, dificultando a integração das políticas para reduzir os 

casos de aids em pessoa acima de 50 anos (BRASIL, 2006).  

Nesse sentido, destaca-se que as políticas públicas voltadas especificamente à 

prevenção, promoção e recuperação da saúde dos idosos com aids pouco evoluiu desde sua 

implantação. Porém, em alguns estados, foram observadas mudanças na tendência em 

segunda ordem, como os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Nesse caso, 

pode-se aventar um maior controle da epidemia localmente. Esse mesmo comportamento não 

é observado nos demais estados brasileiros, embora o Brasil seja referência mundial na 

política de distribuição de medicamentos antirretrovirais sem custo adicional para os pacientes 
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desde 1996, além da implantação da rede pública de laboratórios para diagnóstico, 

contraditoriamente, pouco foram as medidas de prevenção em nível nacional direcionada aos 

idosos. As políticas de saúde que abordaram a sexualidade, doenças sexualmente 

transmissíveis e AIDS, em idosos foram pontuais e não tiveram uma continuidade (JARDIM; 

PERUCCHI, 2012). 

Diante dessa problemática, cabe mencionar a provável subnotificação dos casos de 

HIV/Aids já comentada anteriormente, que poderia estar ocultando uma situação ainda mais 

grave que a mostrada nesta pesquisa, como também, o tempo na introdução do vírus para o 

desenvolvimento da aids. Outro aspecto a destacar é a qualidade do registro dos dados, que 

poderia explicar, em parte, a estabilidade das tendências encontradas em alguns estados da 

região Sudeste e a possível falta de investigação mais detalhada. No entanto, a partir da 

década de 1990, a notificação por HIV/Aids foi aperfeiçoada no Brasil consideravelmente 

(ALVES et al., 2003). 

Assim, são necessárias políticas públicas de saúde integradas às específicas na 

população idosa, que visem à prevenção da HIV/aids mediante educação em saúde, 

diagnóstico precoce e tratamento integrado dos pacientes já infectados. Nesse aspecto, o 

aumento dos testes de diagnósticos somado à educação em saúde pode evitar a propagação da 

infecção e o agravamento da doença em indivíduos já fragilizados. Somada a essas medidas, a 

capacitação de profissionais de saúde é uma importante ferramenta para realização de 

diagnóstico precoce e esclarecimentos acerca das formas de tratamento, infecção e prevenção 

do HIV/aids em idosos, como também irá aprimorar a investigação/constatação por outras 

vias de infecção nessa população, como UDI e categoria de exposição no grupo HSH. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A incidência de aids no Brasil segue uma tendência de aumento em indivíduos 

maiores de 50 anos em ambos os sexos no século XXI. Destacam-se os maiores índices em 

mulheres e nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil. Essas tendências também foram 

observadas em relação à razão entre os sexos, havendo uma redução significativa na maioria 

dos estados brasileiros. O crescimento da aids em idosos teve relação direta com o aumento 

da taxa de analfabetismo em idosos, alta desigualdade social e baixo desenvolvimento 

humano.  

Com os resultados apresentados, os casos de idosos com aids tornaram-se um dos 

maiores problemas de saúde pública que o país vive. Essa situação pode ser agravada pelas 

próprias características demográficas, sociais, econômicas, políticas e de serviços de saúde 

que o país vive, como o envelhecimento rápido da população, os baixos investimentos sociais, 

a desinformação acerca da aids em idosos na população, o pouco preparo dos profissionais de 

saúde somado ao preconceito e a negação da sexualidade do idoso, a baixa eficácia das 

políticas de promoção e prevenção da aids em idosos e a ausência de investimento de 

pesquisas direcionados, com critérios mais específicos, para as pessoas acima de 50 anos que 

se infectam com o HIV. 

Destarte, torna-se necessário desenvolver pesquisas de base populacional para 

compreender a infecção de idosos pelo HIV nas diferentes regiões do Brasil, conhecendo as 

características intrínsecas dos usuários, dos profissionais e dos serviços de saúde ofertados, 

principalmente, nas regiões com maior crescimento da epidemia no país. Cabe também, em 

longo prazo, conhecer se as novas taxas da aids em idosos irão sofrer modificações, 

observando se as medidas adotadas serão suficientes para mudar as tendências observadas 

neste estudo nos estados brasileiros.  
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APENDICE A 

 

Taxas de aids do sexo masculino das unidades federativas do Brasil, na faixa etárias de 50 a 59 anos, alisadas pelas média móvel no período de 2000 a 2012. Natal/RN, 2015.  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rondônia 17,87 19,51 21,19 22,76 26,79 32,81 36,94 42,30 36,91 34,44 32,64 41,44 49,15 

Acre 6,80 6,73 6,60 8,25 7,95 9,33 7,03 11,67 9,73 13,89 15,86 18,46 19,04 

Amazonas 19,22 23,70 21,41 23,72 21,76 25,67 26,97 33,69 44,33 44,41 46,05 39,81 43,22 

Roraima 34,79 37,69 39,76 47,96 36,59 25,55 24,22 41,33 60,05 63,32 55,67 50,48 43,57 

Pará 7,43 9,71 13,30 17,89 19,86 19,75 21,32 24,40 28,01 30,36 31,69 32,99 32,19 

Amapá 8,44 16,40 21,35 20,92 14,72 20,89 31,16 30,85 27,08 22,68 28,12 25,88 26,43 

Tocantins 6,77 9,70 9,50 10,94 8,10 7,04 5,92 9,32 13,44 17,50 18,46 17,69 17,29 

Maranhão 8,90 8,91 8,32 11,49 13,82 16,73 18,24 21,44 24,12 25,50 26,45 29,67 31,49 

Piauí 10,91 12,55 14,43 14,67 14,52 15,31 19,10 20,59 22,36 20,90 19,10 21,34 21,13 

Ceará 12,31 13,67 12,17 13,25 13,14 15,47 16,32 17,24 17,98 18,47 18,87 20,50 21,45 

Rio Grande do 

Norte 

10,04 9,54 9,28 8,96 11,25 14,10 18,28 18,30 19,97 20,51 22,15 20,15 18,69 

Paraíba 8,75 8,65 9,56 10,86 12,92 14,48 14,40 13,25 15,40 18,98 22,49 20,80 19,27 

Pernambuco 15,56 16,91 17,70 18,73 19,38 21,95 24,95 26,30 27,21 29,04 31,38 32,63 32,66 

Alagoas 5,87 8,09 9,92 9,24 9,19 11,65 16,50 22,47 23,22 20,55 18,32 20,71 23,56 

Sergipe 8,39 7,37 8,30 7,96 9,87 12,82 16,48 25,96 24,76 26,64 22,49 25,36 25,67 

Bahia 8,88 9,54 10,17 12,74 13,47 13,51 14,06 15,92 17,98 20,79 21,96 24,18 24,44 

Minas Gerais 12,64 15,43 19,30 21,96 22,12 22,08 21,31 22,52 23,47 23,93 23,13 22,58 22,46 

Espírito Santo 23,06 25,95 30,17 31,60 30,59 29,11 30,21 31,26 33,87 36,46 37,04 37,05 34,88 

Rio de Janeiro 38,30 42,02 45,26 49,61 49,11 48,27 46,41 44,66 44,78 45,00 45,09 43,04 42,21 
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São Paulo 29,72 31,89 33,19 34,80 34,95 33,41 33,12 31,96 32,06 32,49 32,53 32,42 32,05 

Paraná 19,22 21,34 23,54 24,77 25,58 25,93 28,10 33,04 33,39 32,18 27,42 29,09 29,84 

Santa Catarina 31,73 35,31 39,11 43,13 44,53 43,64 44,81 47,67 49,33 49,91 51,90 56,09 59,40 

Rio Grande do Sul 26,54 30,89 35,56 39,04 38,84 39,76 45,71 51,70 55,57 55,66 55,23 55,24 54,66 

Mato Grosso do 

Sul 

14,28 16,08 19,58 24,10 25,51 21,97 20,22 26,32 33,61 39,14 39,15 40,78 42,03 

Mato Grosso 12,85 15,30 23,42 29,65 33,91 30,14 29,94 30,14 34,24 34,68 36,80 35,37 34,67 

Goiás 16,08 16,68 17,74 17,41 17,60 16,98 16,58 15,59 18,62 20,39 22,67 21,38 20,76 

Distrito Federal 21,07 25,88 30,69 33,40 32,64 23,71 23,83 21,23 26,76 26,85 29,98 31,47 34,07 

BRASIL 20,99 23,26 25,39 27,66 28,03 28,04 28,96 30,36 31,75 32,43 32,49 32,79 32,86 
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APENDICE B 

 

Taxas de aids do sexo masculino das unidades federativas do Brasil, 60 + anos, alisadas pelas média móvel no período de 2000 a 2012. Natal/RN, 2015.  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rondônia 8,59 7,27 6,91 10,06 11,20 10,95 9,88 13,16 14,29 14,32 13,40 14,55 15,06 

Acre 6,22 8,05 3,90 7,38 5,16 6,85 3,37 1,69 0,00 0,00 2,77 2,77 4,16 

Amazonas 1,47 1,44 3,19 4,84 6,44 6,31 7,29 9,40 12,40 14,86 14,56 13,58 12,02 

Roraima 6,80 8,88 8,88 8,24 11,36 11,36 14,41 13,70 13,70 22,11 22,85 30,22 22,31 

Pará 4,53 5,53 5,72 6,58 6,31 7,29 8,70 10,01 12,82 13,27 14,88 13,46 14,45 

Amapá 0,00 3,27 3,27 9,14 11,52 14,17 10,73 7,56 12,11 9,68 16,98 13,62 20,43 

Tocantins 0,00 0,76 2,25 3,65 3,56 3,49 4,00 4,60 6,29 6,00 8,49 9,13 11,25 

Maranhão 1,25 1,47 2,24 3,69 3,78 5,18 7,91 9,85 10,99 8,98 9,82 9,41 10,09 

Piauí 2,67 2,63 2,57 2,50 2,69 2,86 4,53 5,09 5,91 7,12 7,25 8,64 7,42 

Ceará 2,64 2,72 3,18 3,41 3,62 3,76 4,75 6,00 6,97 6,60 5,89 6,09 6,55 

Rio Grande do 

Norte 

1,73 2,28 2,82 3,04 3,23 3,60 5,93 6,66 8,96 7,09 8,32 9,58 12,07 

Paraíba 2,55 2,95 2,70 3,06 2,99 3,32 3,51 3,29 3,43 3,61 4,69 5,25 5,83 

Pernambuco 3,53 4,55 5,52 6,03 5,98 6,69 7,02 7,99 8,62 9,16 8,69 8,68 8,90 

Alagoas 2,15 3,18 4,20 3,46 3,35 4,45 5,39 5,89 6,70 7,05 8,65 7,75 9,21 

Sergipe 5,15 3,99 2,78 2,70 3,18 2,09 3,80 5,05 6,81 7,30 7,85 8,48 7,83 

Bahia 2,13 2,47 2,99 3,56 3,90 4,07 4,04 4,65 4,99 5,88 5,60 6,49 6,68 

Minas Gerais 4,31 4,95 6,07 7,24 7,48 6,82 7,22 7,97 8,30 7,94 7,70 7,94 8,06 

Espírito Santo 7,29 6,78 6,86 6,61 7,66 8,11 9,42 10,93 11,97 11,20 11,15 12,84 15,00 

Rio de Janeiro 13,17 13,67 14,55 16,27 15,88 15,39 14,67 15,42 16,49 16,38 16,29 15,39 15,80 
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São Paulo 9,91 10,36 11,22 11,33 10,60 9,92 9,93 10,31 10,56 10,58 10,80 10,50 10,48 

Paraná 5,44 5,79 5,98 6,59 6,46 7,55 8,40 12,19 12,48 12,34 9,35 9,81 10,07 

Santa Catarina 10,16 12,95 13,94 15,91 14,88 16,95 16,39 15,51 13,61 14,34 15,67 17,55 18,36 

Rio Grande do Sul 10,22 11,44 12,49 13,51 13,45 14,81 16,16 18,33 19,37 19,79 20,46 21,98 23,09 

Mato Grosso do Sul 8,68 8,95 8,76 9,10 9,81 13,85 13,48 14,70 12,75 12,58 9,75 9,98 9,78 

Mato Grosso 4,38 6,53 9,97 10,76 12,06 13,19 15,00 17,84 18,25 18,56 15,07 13,59 12,32 

Goiás 3,08 4,00 4,24 4,78 5,17 5,48 6,17 6,03 6,87 7,45 7,94 9,43 10,05 

Distrito Federal 11,15 13,77 12,04 14,52 13,66 13,15 11,44 10,44 10,01 10,14 10,29 12,35 13,24 

BRASIL 6,67 7,28 7,99 8,73 8,63 8,87 9,32 10,31 10,86 10,91 10,85 11,05 11,40 
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APENDICE C 

 

Taxas de aids do sexo feminino das unidades federativas do Brasil, na faixa etárias de 50 a 59 anos, alisadas pelas média móvel no período de 2000 a 2012. Natal/RN, 2015. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rondônia 6,88 11,51 13,75 19,06 18,25 19,19 17,84 18,22 19,66 19,38 23,75 21,71 24,36 

Acre 3,62 6,87 6,61 8,56 9,74 7,58 5,63 1,69 6,56 10,86 14,80 12,70 12,60 

Amazonas 3,03 6,38 9,16 10,78 11,16 11,47 15,35 17,07 21,22 23,30 24,88 24,47 23,08 

Roraima 14,05 9,36 9,36 11,83 11,83 22,50 17,33 23,83 34,83 51,95 59,42 46,88 34,64 

Pará 3,56 4,83 6,23 9,18 12,10 13,12 12,56 13,50 14,17 17,74 17,47 19,78 18,38 

Amapá 5,10 6,80 3,40 3,40 5,94 10,87 15,31 18,37 28,43 29,17 33,68 25,30 30,19 

Tocantins 3,01 2,01 0,99 0,01 1,72 2,51 2,51 2,33 8,24 10,83 12,50 10,24 11,47 

Maranhão 5,83 5,58 6,41 5,85 6,05 6,25 9,28 11,13 12,80 12,56 13,90 14,86 15,19 

Piauí 3,03 2,98 2,89 3,14 3,35 3,00 5,15 6,11 7,27 7,77 7,04 8,46 7,37 

Ceará 3,13 3,16 4,64 5,74 6,63 5,59 5,34 5,73 7,94 7,86 8,35 9,27 10,40 

Rio Grande do 

Norte 

2,40 3,75 4,01 4,78 5,41 7,03 8,80 11,53 12,84 11,97 9,05 7,79 7,76 

Paraíba 1,83 2,65 4,03 5,35 5,49 6,40 7,17 7,91 8,00 7,30 7,50 7,29 7,75 

Pernambuco 5,32 5,93 6,95 7,68 9,79 11,13 11,72 12,52 13,43 15,65 15,45 16,00 15,82 

Alagoas 1,60 2,45 3,47 3,38 4,52 4,44 5,24 5,01 6,32 6,82 8,03 8,78 9,76 

Sergipe 4,18 3,33 2,76 3,04 3,47 7,20 6,89 10,68 11,13 13,11 10,98 9,03 7,29 

Bahia 4,24 3,99 4,55 5,39 7,05 6,91 7,11 7,67 9,57 11,36 11,30 11,37 10,36 

Minas Gerais 7,33 8,76 10,12 11,57 12,31 12,60 14,11 13,86 15,05 13,24 12,83 12,35 12,65 

Espírito Santo 16,37 17,99 20,59 22,16 24,02 23,63 20,84 19,12 19,01 23,51 23,57 25,60 25,21 

Rio de Janeiro 16,64 20,64 24,66 28,74 28,24 27,55 26,84 27,02 27,54 26,25 25,29 24,85 25,28 
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São Paulo 14,76 15,48 17,38 18,87 20,59 19,56 19,01 17,95 18,55 18,59 17,84 16,66 15,95 

Paraná 9,07 10,35 11,33 12,12 12,91 13,94 15,88 20,47 21,64 22,35 18,85 20,05 20,45 

Santa Catarina 18,44 21,45 25,55 27,42 28,17 25,88 25,55 25,25 28,59 31,12 34,00 34,17 36,57 

Rio Grande do Sul 17,56 17,96 20,86 21,57 23,24 24,16 28,44 33,90 36,70 36,83 36,33 38,15 39,85 

Mato Grosso do 

Sul 

7,43 7,11 9,47 9,93 12,40 12,71 13,78 16,86 18,19 20,08 18,29 21,35 22,22 

Mato Grosso 7,34 11,66 13,52 15,44 16,81 19,97 22,54 23,03 24,11 25,54 26,57 25,35 24,56 

Goiás 5,90 7,68 8,73 10,12 10,33 10,80 11,02 10,86 13,39 14,18 14,11 12,84 12,35 

Distrito Federal 5,62 6,84 11,78 12,74 14,67 11,56 12,33 11,24 10,40 9,89 12,00 13,69 15,94 

BRASIL 10,33 11,56 13,43 14,92 16,03 16,03 16,67 17,38 18,65 18,94 18,53 18,45 18,51 
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APÊNDICE D 

 

Taxas de aids do sexo feminino das unidades federativas do Brasil, 60 + anos, alisadas pelas média móvel no período de 2000 a 2012. Natal/RN, 2015. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rondônia 0,00 2,90 3,83 4,70 2,63 3,32 3,93 6,85 7,39 6,54 5,88 6,17 8,32 

Acre 0,00 0,00 2,11 2,11 2,11 0,00 0,00 1,68 3,29 3,29 4,43 4,20 6,30 

Amazonas 0,72 1,36 0,88 2,90 3,58 5,21 3,92 4,84 5,25 5,75 6,30 5,74 6,77 

Roraima 0,00 0,00 0,00 0,00 8,32 12,57 12,57 15,98 15,48 21,21 9,49 8,48 4,13 

Pará 0,28 0,35 0,50 1,60 2,50 3,42 3,30 3,05 3,24 3,72 4,22 5,99 6,80 

Amapá 0,00 0,00 5,90 5,90 8,54 7,49 7,49 4,85 4,47 8,26 8,26 9,23 8,17 

Tocantins 1,35 0,90 0,00 0,00 1,47 1,47 2,85 2,07 2,07 2,47 2,95 2,95 1,76 

Maranhão 0,47 0,46 0,90 1,01 1,41 2,50 2,88 2,72 2,56 2,56 3,73 3,24 3,68 

Piauí 0,00 0,75 0,99 1,44 1,14 1,19 0,97 1,67 2,05 2,37 2,16 3,15 3,88 

Ceará 0,55 0,80 0,87 1,02 0,74 1,10 1,63 2,99 2,87 2,83 2,24 2,43 2,56 

Rio Grande do 

Norte 

0,74 0,72 0,46 1,11 1,51 1,52 1,49 2,26 3,19 3,79 2,90 2,59 2,06 

Paraíba 0,25 0,33 0,82 0,81 0,95 1,01 1,93 2,51 2,69 2,26 2,15 2,46 2,71 

Pernambuco 1,87 2,05 1,69 1,57 2,08 2,93 3,57 3,15 2,67 3,07 3,83 4,01 3,78 

Alagoas 0,44 0,58 0,86 1,10 1,61 1,90 1,36 1,07 1,22 1,44 1,38 0,86 0,97 

Sergipe 0,66 0,44 0,44 0,80 1,20 1,61 2,27 2,60 3,24 2,74 2,65 2,22 1,89 

Bahia 0,34 0,98 1,07 1,37 1,35 1,67 1,93 2,23 2,82 2,84 2,97 3,00 3,62 

Minas Gerais 2,60 3,11 3,53 3,70 4,04 3,96 4,64 5,13 5,30 5,05 4,74 5,34 5,70 

Espírito Santo 3,94 3,55 5,10 5,26 5,98 5,80 6,26 6,66 10,25 10,08 9,69 7,76 7,39 

Rio de Janeiro 6,00 6,35 6,71 6,87 7,08 7,61 7,47 7,25 7,42 8,07 8,49 8,31 8,01 
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São Paulo 4,26 4,43 4,52 5,01 5,10 5,28 5,52 5,70 5,97 5,88 6,10 5,71 5,63 

Paraná 2,30 2,11 2,62 3,14 4,12 4,30 4,39 5,19 6,23 7,23 7,10 6,90 6,80 

Santa Catarina 5,18 6,37 7,32 7,31 7,71 8,31 8,59 8,48 9,21 9,53 10,14 11,12 12,12 

Rio Grande do Sul 5,32 5,98 6,32 6,35 5,81 6,54 7,98 9,85 11,59 12,23 12,42 12,46 12,74 

Mato Grosso do 

Sul 

3,76 5,29 5,16 6,10 5,07 5,61 5,01 7,50 9,30 10,70 9,92 12,23 13,91 

Mato Grosso 0,00 1,83 3,15 4,37 4,52 5,81 8,02 8,64 7,88 7,32 8,43 9,68 10,21 

Goiás 1,32 1,22 2,04 3,00 3,99 4,60 5,29 5,87 6,15 4,76 4,54 5,17 6,05 

Distrito Federal 2,39 2,10 2,03 3,23 3,60 5,37 4,89 4,35 3,02 2,43 4,44 4,09 4,36 

BRASIL 2,99 3,32 3,59 3,93 4,14 4,54 4,93 5,35 5,77 5,90 6,03 6,05 6,22 
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APÊNDICE E 

 

Razão entre os sexos das taxas de aids das unidades federativas do Brasil, na faixa etária de 50 a 59 anos, no período de 2000 a 2012. Natal/RN, 2015. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rondônia 2,60 1,69 1,54 1,19 1,47 1,71 2,07 2,32 1,88 1,78 1,37 1,91 2,02 

Acre 1,88 0,98 1,00 0,96 0,82 1,23 1,25 6,89 1,48 1,28 1,07 1,45 1,51 

Amazonas 6,35 3,71 2,34 2,20 1,95 2,24 1,76 1,97 2,09 1,91 1,85 1,63 1,87 

Roraima 2,48 4,02 4,25 4,05 3,09 1,14 1,40 1,73 1,72 1,22 0,94 1,08 1,26 

Pará 2,09 2,01 2,14 1,95 1,64 1,50 1,70 1,81 1,98 1,71 1,81 1,67 1,75 

Amapá 1,66 2,41 6,28 6,15 2,48 1,92 2,04 1,68 0,95 0,78 0,83 1,02 0,88 

Tocantins 2,25 4,83 9,63 0,00 4,71 2,80 2,36 3,99 1,63 1,62 1,48 1,73 1,51 

Maranhão 1,53 1,60 1,30 1,96 2,28 2,68 1,96 1,93 1,88 2,03 1,90 2,00 2,07 

Piauí 3,61 4,21 4,99 4,68 4,33 5,10 3,71 3,37 3,07 2,69 2,71 2,52 2,87 

Ceará 3,94 4,33 2,62 2,31 1,98 2,77 3,06 3,01 2,27 2,35 2,26 2,21 2,06 

Rio Grande do 

Norte 

4,19 2,54 2,32 1,87 2,08 2,01 2,08 1,59 1,56 1,71 2,45 2,59 2,41 

Paraíba 4,78 3,26 2,37 2,03 2,35 2,26 2,01 1,68 1,93 2,60 3,00 2,85 2,49 

Pernambuco 2,93 2,85 2,55 2,44 1,98 1,97 2,13 2,10 2,03 1,86 2,03 2,04 2,06 

Alagoas 3,68 3,30 2,86 2,74 2,03 2,62 3,15 4,48 3,68 3,01 2,28 2,36 2,42 

Sergipe 2,01 2,22 3,01 2,62 2,85 1,78 2,39 2,43 2,23 2,03 2,05 2,81 3,52 

Bahia 2,10 2,39 2,24 2,37 1,91 1,96 1,98 2,08 1,88 1,83 1,94 2,13 2,36 

Minas Gerais 1,72 1,76 1,91 1,90 1,80 1,75 1,51 1,62 1,56 1,81 1,80 1,83 1,78 

Espírito Santo 1,41 1,44 1,47 1,43 1,27 1,23 1,45 1,64 1,78 1,55 1,57 1,45 1,38 

Rio de Janeiro 2,30 2,04 1,84 1,73 1,74 1,75 1,73 1,65 1,63 1,71 1,78 1,73 1,67 
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São Paulo 2,01 2,06 1,91 1,84 1,70 1,71 1,74 1,78 1,73 1,75 1,82 1,95 2,01 

Paraná 2,12 2,06 2,08 2,04 1,98 1,86 1,77 1,61 1,54 1,44 1,45 1,45 1,46 

Santa Catarina 1,72 1,65 1,53 1,57 1,58 1,69 1,75 1,89 1,73 1,60 1,53 1,64 1,62 

Rio Grande do Sul 1,51 1,72 1,70 1,81 1,67 1,65 1,61 1,53 1,51 1,51 1,52 1,45 1,37 

Mato Grosso do 

Sul 

1,92 2,26 2,07 2,43 2,06 1,73 1,47 1,56 1,85 1,95 2,14 1,91 1,89 

Mato Grosso 1,75 1,31 1,73 1,92 2,02 1,51 1,33 1,31 1,42 1,36 1,39 1,39 1,41 

Goiás 2,73 2,17 2,03 1,72 1,70 1,57 1,50 1,44 1,39 1,44 1,61 1,67 1,68 

Distrito Federal 3,75 3,78 2,61 2,62 2,23 2,05 1,93 1,89 2,57 2,71 2,50 2,30 2,14 

BRASIL 2,03 2,01 1,89 1,85 1,75 1,75 1,74 1,75 1,70 1,71 1,75 1,78 1,77 
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APÊNDICE F 

 

Razão entre os sexos das taxas de aids das unidades federativas do Brasil, 60 + anos, no período de 2000 a 2012. Natal/RN, 2015. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rondônia 0,00 2,51 1,80 2,14 4,26 3,29 2,51 1,92 1,93 2,19 2,28 2,36 1,81 

Acre 0,00 0,00 1,85 3,49 2,44 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,63 0,66 0,66 

Amazonas 2,05 1,06 3,62 1,67 1,80 1,21 1,86 1,94 2,36 2,58 2,31 2,37 1,77 

Roraima 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 0,90 1,15 0,86 0,89 1,04 2,41 3,56 5,41 

Pará 16,45 15,65 11,36 4,11 2,52 2,13 2,63 3,28 3,96 3,57 3,52 2,25 2,13 

Amapá 0,00 0,00 0,55 1,55 1,35 1,89 1,43 1,56 2,71 1,17 2,06 1,48 2,50 

Tocantins 0,00 0,85 0,00 0,00 2,42 2,37 1,40 2,23 3,04 2,43 2,88 3,09 6,39 

Maranhão 2,68 3,20 2,48 3,64 2,68 2,07 2,75 3,63 4,29 3,51 2,63 2,90 2,75 

Piauí 0,00 3,53 2,61 1,73 2,36 2,41 4,69 3,05 2,88 3,00 3,36 2,75 1,91 

Ceará 4,80 3,38 3,67 3,34 4,89 3,42 2,91 2,01 2,42 2,33 2,63 2,50 2,56 

Rio Grande do 

Norte 

2,35 3,16 6,14 2,74 2,14 2,36 3,97 2,95 2,81 1,87 2,86 3,70 5,86 

Paraíba 10,20 8,93 3,30 3,79 3,14 3,30 1,82 1,31 1,27 1,60 2,18 2,14 2,15 

Pernambuco 1,89 2,22 3,27 3,85 2,87 2,28 1,97 2,53 3,23 2,98 2,27 2,17 2,35 

Alagoas 4,89 5,49 4,88 3,14 2,09 2,34 3,95 5,51 5,47 4,89 6,28 8,98 9,49 

Sergipe 7,80 9,07 6,33 3,37 2,66 1,30 1,67 1,94 2,10 2,67 2,96 3,82 4,14 

Bahia 6,25 2,53 2,81 2,61 2,90 2,44 2,09 2,08 1,77 2,07 1,88 2,16 1,85 

Minas Gerais 1,66 1,59 1,72 1,96 1,85 1,72 1,56 1,55 1,57 1,57 1,63 1,49 1,42 

Espírito Santo 1,85 1,91 1,35 1,26 1,28 1,40 1,51 1,64 1,17 1,11 1,15 1,65 2,03 

Rio de Janeiro 2,19 2,15 2,17 2,37 2,24 2,02 1,96 2,13 2,22 2,03 1,92 1,85 1,97 
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São Paulo 2,33 2,34 2,48 2,26 2,08 1,88 1,80 1,81 1,77 1,80 1,77 1,84 1,86 

Paraná 2,37 2,74 2,29 2,10 1,57 1,76 1,91 2,35 2,00 1,71 1,32 1,42 1,48 

Santa Catarina 1,96 2,03 1,90 2,18 1,93 2,04 1,91 1,83 1,48 1,50 1,55 1,58 1,52 

Rio Grande do Sul 1,92 1,91 1,98 2,13 2,32 2,27 2,03 1,86 1,67 1,62 1,65 1,76 1,81 

Mato Grosso do 

Sul 

2,31 1,69 1,70 1,49 1,94 2,47 2,69 1,96 1,37 1,18 0,98 0,82 0,70 

Mato Grosso 0,00 3,57 3,17 2,46 2,67 2,27 1,87 2,06 2,32 2,54 1,79 1,40 1,21 

Goiás 2,34 3,29 2,08 1,59 1,30 1,19 1,17 1,03 1,12 1,56 1,75 1,82 1,66 

Distrito Federal 4,67 6,57 5,92 4,49 3,80 2,45 2,34 2,40 3,31 4,17 2,32 3,02 3,04 

BRASIL 2,23 2,19 2,22 2,22 2,09 1,95 1,89 1,93 1,88 1,85 1,80 1,82 1,83 

 

 

 

 

 

 

 

 


