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RESUMO 

Embora evidenciados importantes avanços no controle da aids, a epidemia ainda é um problema 
de saúde pública, mais incidente em grupos de vulnerabilidade, em que se citam as questões 
sociais e condições de vida. Objetivou-se realizar a análise espacial dos casos de gestantes 
soropositivas para o HIV e as características socioeconômicas de bairros de Fortaleza, Ceará, 
Brasil. Estudo ecológico com abordagem espacial. Os dados socioeconômicos foram obtidos a 
partir do Censo Demográfico de 2010 e os casos de HIV em gestantes, notificados entre 2001 e 
2011, nos Sistemas de Notificação de Agravos, Informação de Mortalidade, Internações 
Hospitalares. Analisaram-se 733 de HIV em gestantes. Utilizaram-se como unidade de análise os 
119 bairros de Fortaleza compatibilizados com a malha censitária do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. Realizou-se análise de correlação de Pearson entre os casos e os 
indicadores socioeconômicos. A transformação de Freman-Tukey foi realizada para solucionar a 
instabilidade dos indicadores de desfecho. Empreendeu-se a regressão linear múltipla, 
identificando indicadores que melhor explicam o evento e em seguida, foi aplicado o modelo de 
regressão linear espacial. Utilizou-se o índice de Moran para verificar a autocorrelação espacial. 
Na análise socioeconômica, verificou-se renda mensal média de R$1.766,6 e proporção média de 
pessoas na faixa da pobreza de 4,7%. Entre os indicadores com índice de Moran significativo, 
citam-se a proporção de domicílios com 4 a 6 banheiros, a proporção de pessoas na faixa de 
pobreza e a proporção de domicílios com banheiros ou sanitário de uso exclusivo com 
esgotamento. Os bairros com melhores condições socioeconômicas estão a norte e nordeste da 
cidade. Houve associação significativa entre realizar o pré-natal e aderir ao tratamento durante a 
gestação (p=0,001) e durante o parto, realizar o parto cirúrgico, e iniciar o tratamento nas 
crianças nas primeiras 24 horas (p<0,001). Houve correlação espacial entre a razão de gestantes 
com HIV e renda média dos responsáveis, proporção de moradias adequadas, proporção de 
domicílios com lixo acumulado e proporção de domicílios com 4 a 6 moradores. Estes bairros 
estão principalmente a noroeste e sudoeste da cidade.  A associação geográfica dos casos de 
gestantes soropositivas para o HIV com os indicadores socioeconômicos evidencia a necessidade 
de intervenções voltadas à saúde e melhoria das condições de vida. Condições precárias, vistas 
em regiões de baixa renda, inadequações de moradia e saneamento foram preditores para a 
ocorrência dos casos. Aponta-se para a necessidade de intervenções mais eficazes e efetivas no 
combate à transmissão primária e à transmissão vertical do HIV, considerando intervenções 
relativas ao contexto social, principalmente em regiões socialmente desfavorecidas. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. HIV. Gestantes. Indicadores Sociais. 
Análise Espacial. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Although important advances are seen in aids control, its epidemic is still a public health issue 
and it is more prevalent among vulnerabilities groups in which social matters and life conditions 
are reported. The aimed was to realized the spatial analyzsis of the HIV positive pregnant women 
cases, and the socioeconomic features of Fortaleza suburbs, Ceará State – Brazil. It is an 
environmental study with spatial approach. Socioeconomic data were gathered from the 2010 
Demographic census and  the HIV positive pregnant women cases recorded between 2001 and 
2011 in the Systems for Disease Notification, Mortality Information and Hospitalizations. Was 
analised 733 HIV pregnant women were analyzed. The 119 Fortaleza suburbs were used as 
analysis units. They were compatible with the census mesh of the Brazilian Institute on 
Geography and Statistics- IBGE. Was held the Pearson correlation analysis was performed 
between the cases and the socioeconomic indicators. The Freman-Tukey transformation was done 
to solve the instability of outcome indicators. As for the HIV cases among pregnant women, the 
multiple linear regression was applied and it identified the indicators that better explain the event. 
Next, the spatial linear regression model was then applied. The Moran index was used to assess 
the spatial autocorrelation.  Mean  month income of R$1,766.60 was identified by socioeconomic 
analysis as well as the mean ratio of people on the poverty line of 4.7%. Among the indicators 
with significant Moran index, the ratio of domiciles with 4 to 6 bathrooms, the ratio of people on 
the poverty line and the ratio of domiciles with bathroom or exclusive toilet with disposal system 
were cited. Suburbs with better socioeconomic conditions are located in the north and northeast 
regions of the town. There was a significant association between having prenatal care and 
adhering to treatment during pregnancy (p=0.001) and labor, having a cesarean delivery, and 
initiating treatment in children within the first 24 hours of life (p<0.001). There was spatial 
correlation between the ratio of HIV pregnant women and the parents mean income, the ratio of 
adequate housing, the ratio of domiciles with accumulated garbage and the ratio of domiciles 
with 4 to 6 inhabitants. These suburbs are mainly located in the northwest and southwest regions 
of the city. The spatial correlation was verified between the HIV positive pregnant women cases 
income, the ratio of poor people and the ratio of illiterate, and there is a cluster of it in regions 
located in the northwest of the town. The geographic association of HIV positive pregnant 
women cases with the socioeconomic indicators prove the need of interventions focused on 
health and on life condition improvements. The precarious conditions seen in the low income 
regions with inadequate infrastructure and sewage system are the predictors of case occurrences. 
Thus, it points towards the need of more effective and efficient interventions to fight against 
primary transmission and the vertical HIV transmission by taking under consideration 
interventions related to social contexts mainly in socially underprivileged regions.  
 
Keywords: Acquired immunodeficiency Syndrome. HIV. Pregnancy. Social Indicators. Spatial 
Analysis.  
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1.1 A epidemia e a epidemiologia da infecção pelo HIV 
 

A distribuição dos casos de aids no Brasil vem mostrando uma distribuição dinâmica 

em relação grupos populacionais em que as infecções pelo Vírus da Imunodeficiência Humana 

(HIV) são notificadas. Até 1980, as infecções eram restritas a alguns grupos considerados de 

risco, como usuários de drogas, profissionais do sexo e homossexuais, e a centros urbanos. 

Contudo, a infecção pelo HIV passou a ser realidade também em outros segmentos da população, 

atingindo indivíduos de variadas idades, sexo, nível social, ultrapassando também barreiras 

geográficas, em que se passou a verificar a distribuição dos casos de infecções em diversas 

regiões. Por essa característica distribuição, é considerada uma epidemia mundial que atingiu 

grande magnitude devido aos danos por ela causados (TAQUETTE, 2013; SILVA; MOURA; 

PEREIRA, 2013). 

Em 1982, cinco anos após os primeiros casos de aids registrados nos Estados Unidos, 

os números de pessoas infectadas continuavam a ser identificados em todo o mundo, sendo as 

mulheres a minoria. Com o aumento do número de infecções em pessoas hemofílicas e que 

receberam transfusão sanguínea, emergiu a suposição da via de transmissão hematológica, além 

da via sexual. Apenas em 1983 se identificou o vírus da aids e em 1985 foi proposto à população 

um exame para o diagnóstico sorológico, levando a um movimento de pânico (MARTIN-

CHABOT, 2010). 

Até 2012, o número de pessoas com HIV no mundo era cerca de 35,3 milhões. Neste 

mesmo ano, o total de mortes foi 1,6 milhões, decrescendo de 2,3, em 2005 (UNAIDS, 2013a) 

No Brasil, entre 1980 e junho de 2012, foram notificados 656.701 casos de aids, com registro em 

todas as regiões, sendo: 367.540 (56%) na Região Sudeste; 130.942 (19,9%) na Região Sul e 

88.830 (13,5%) na Região Nordeste. Quanto aos óbitos, de 1980 a 2011, foram registradas 

253.706 mortes tendo como causa básica a aids. Os dados permitem dizer que, embora ainda em 

números elevados, a epidemia da aids no Brasil mostra-se estável. Ressaltando-se, porém 

aumento de notificações nas regiões Norte e Nordeste (BRASIL, 2011).  

De 1980 a junho de 2012, foram notificados 88.830 casos de aids na região Nordeste, 

o que correspondeu a 13,5% do total de casos no Brasil. Apenas em 2011, os casos de aids nesta 

região totalizaram 7.430, equivalendo a 19,2% do total no Brasil e significando aumento de 58% 

na proporção de casos nos últimos 10 anos. Quanto à taxa de incidência, houve aumento de 
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49,7% em relação a 2002. Na faixa etária entre 15 e 24 anos, em 2011, a taxa de incidência dos 

casos de aids 24 anos foi 10,9/100.000 habitantes, estabilizada nos últimos 10 anos, mas com 

aumento nas regiões Norte e Nordeste (BRASIL, 2011).  

No Ceará, desde o primeiro caso em 1983, a epidemia caracteriza-se de modo lento e 

progressivo, com destaque à maior incidência nos anos de 2003 e 2004, com 8,6 e 9,6, 

respectivamente, atingindo 9,2 em 2012 (CEARÁ, 2013). No estado, também chamam atenção o 

processo de interiorização e da feminização da infecção. 

Destaca-se que o número de casos notificados pode não expressar a totalidade pela 

possibilidade de subnotificação, ainda causada por problemas relacionados ao estigma trazido 

pela doença, além de problemas operacionais da vigilância e assistência. Recentemente, a 

subnotificação vem sendo atenuada pela existência de outros sistemas de informação, de 

resultados laboratoriais e tratamento que possibilitam uma maior captação de casos suspeitos. 

Ainda assim, o aumento do número de casos no Nordeste mostra a necessidade de maior 

preocupação no concernente à implementação das medidas preconizadas (CEARÁ, 2013). 

Diante desses números, foi necessário dar maior foco à prevenção da transmissão do 

HIV. Verifica-se a preocupação no combate a novas infecções pelo HIV no mundo, 

principalmente em países de baixa e média renda. Novos investimentos vêm sendo feitos e 

espera-se que estes sejam eficientes e eficazes para impedir cerca de 4,2 milhões novas infecções 

em adultos, prevenir 680.000 novas infecções em crianças pelo HIV e evitar 1,9 milhões de 

morte por aids até o final de 2015 (UNAIDS, 2012). Especificamente para os casos de 

transmissão vertical, a redução esperada é de 90% do número de crianças nascendo com HIV 

(UNAIDS 2011a). 

Considera-se que muitos ganhos foram conquistados, incluindo o maior tempo de 

vida entre pessoas infectadas pelo HIV, diminuição do número de morte e dos casos de infecção. 

Mundialmente, dados evidenciam queda de 21% dos casos em relação à maior ocorrência em  

1997. Porém, um alerta é realizado quanto à desigualdade das conquistas, pois os países não as 

têm alcançado do mesmo modo (UNAIDS, 2011b). 

Intervenções que perpassem além das questões biológicas da infecção e incluam 

igualdade de acesso ao sistema de saúde, com vistas à prevenção primária da infecção, acesso à 

educação, condições adequadas de vida e saúde, ainda correspondem a lacunas no enfrentamento 

ao HIV/aids. Principalmente em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, onde as 
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iniquidades são mais evidenciadas, se fazem necessárias medidas de controle que superem as 

ações básicas. São necessárias medidas efetivas que bloqueiem, de modo definitivo, a cadeia de 

transmissão do HIV, com o funcionamento em rede de setores que prestam serviços à população 

e, dessa forma, visualize-se um sistema de saúde eficaz e o favorecimento à educação, emprego e 

renda, entre outras medidas de qualidade de vida. 

 

1.2 A feminização e a transmissão vertical: dados e fatos  

Pelo aumento da transmissão do HIV entre heterossexuais, as infecções vêm 

crescendo de forma considerável entre as mulheres, processo conhecido como feminização. 

Desde 1993, as relações heterossexuais passaram a ser a principal modalidade de exposição ao 

HIV, superando as categorias "homossexual" e "bissexual" (GARCIA; SOUZA, 2010). Em 2011, 

verificou-se que a faixa etária com maior número de casos foi entre 30 e 44 casos, de forma 

independente em relação ao sexo, evidenciando a feminização da aids (BRASIL, 2011). No 

Ceará, esse processo também se fez evidente, com o aumento significativo do número de 

mulheres infectadas. Em consequência, foi identificado novo modo de transmissão do HIV, a 

transmissão vertical, ou seja, a transmissão de mãe para filho. 

A transmissão vertical do HIV é a principal forma de infecção em crianças e a taxa de 

incidência em menores de cinco anos é utilizada como indicador de monitoramento da 

transmissão vertical.  

O primeiro caso notificado de aids em criança no Brasil ocorreu em 1983 e dois anos 

depois já se diagnosticou o primeiro caso no Ceará, a partir de quando a incidência aumenta em 

decorrência da disseminação em mulheres em idade reprodutiva (VIEIRA et al., 2011). Em 2011, 

a transmissão vertical do HIV correspondeu a 93,8% das notificações em crianças menores de 13 

anos Na faixa etária de até cinco anos, foram registrados 745 casos de infecção por HIV no Brasil 

em 2011, sendo registrada uma redução de 25% nessa taxa. Contudo, observa-se que nos últimos 

10 anos essa taxa elevou-se 27% na região Nordeste (BRASIL, 2011) (Figura 1).  
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Figura 1. Taxa de incidência de aids (por 100.000 hab.) em menores de 5 anos por região de 
residência e ano de diagnóstico. Brasil, 1998 a 2010. 

 
Fonte: Boletim Epidemiológico AIDS/DST, 2012. 

 

A transmissão do HIV da mãe para o bebê pode ocorrer durante a gestação, trabalho 

de parto, parto propriamente dito (contato com as secreções cérvico-vaginais e sangue materno) 

ou amamentação, sendo que cerca de 35% dessa transmissão ocorre intraútero, 65% ocorre no 

peri-parto e há um risco acrescido de transmissão através da amamentação entre 7% e 22% por 

exposição (mamada) (BRASIL, 2007).  

Entre os fatores associados à transmissão vertical citam-se a alta carga viral materna, 

a tempo prolongado de ruptura das membranas amnióticas, a presença de Doença Sexualmente 

Transmissível (DST), o tipo de parto, a prematuridade e o uso de drogas (SANTOS, 2010).  

O conhecimento do estado sorológico antes da gravidez tem sua importância, pois 

permite realizar intervenções precoces e eficazes com fins a evitar a transmissão vertical do HIV, 

principalmente no início da gestação. 

Para tanto, é necessária uma cobertura pré-natal que atenda a 100% das gestantes, 

bem como uma eficaz rede de atenção à saúde, no que se refere ao acesso aos serviços de saúde, 

número de consultas, qualidade no atendimento, rapidez na realização de exames, atendimento 

multiprofissional para aconselhamento pré e pós-teste ao anti-HIV e encaminhamentos 

necessários aos serviços de referência. 

Progressos no tratamento da infecção pelo HIV, com a implementação da terapia com 

antirretrovirais (TARV), associados a outros fatores como medidas de prevenção e controle, 
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melhora da expectativa e da qualidade de vida de pessoas com HIV/aids, contribuíram para 

redução dos números relativos à transmissão vertical (TEIXEIRA et al., 2014). 

Globalmente, estima-se que a taxa de transmissão mãe-filho do HIV tenha diminuído 

35% em 2012 em relação ao ano de 2009 (UNAIDS, 2013b). Ressalta-se que mais de 350 mil 

novas infecções entre crianças foram evitadas desde 1995, em decorrência do fornecimento de 

profilaxia antirretroviral para grávidas HIV+. O Plano Global para a eliminação de novas 

infecções pelo HIV entre crianças até 2015 é a redução de novas infecções pelo HIV entre 

crianças até 90% em 2015, como anteriormente citado, e a redução das taxas de transmissão 

vertical para 5% (UNAIDS, 2011a). 

A redução da transmissão vertical de HIV e sífilis é uma das prioridades da política 

de prevenção da mortalidade materno-infantil do Pacto pela Saúde do Ministério da Saúde (MS), 

de 2006. Sabe-se que entre os fatores de risco para a ocorrência da transmissão vertical, citam-se 

a feminização, a pobreza, a baixa escolaridade e a exclusão social (NEVES, 2005). 

As questões relativas às especificidades da infecção pelo HIV/aids em mulheres estão 

incluídas nas políticas públicas do Brasil em discussão ampliada, envolvendo tema como a 

igualdade de gênero e o fortalecimento da cidadania, para que estas possam transformar a história 

e encarar com dignidade a situação de positividade ao vírus. As peculiaridades da realidade da 

aids na população feminina decorrem das significativas mudanças em suas rotinas. Essas 

alterações, no contexto afetivo e familiar, incluem as mudanças nas relações conjugais, como o 

abandono pelo parceiro, evidenciando a cultura masculinizante e opressora. Ainda nesse 

contexto, citam-se o estigma social em ser mulher portadora do HIV e as questões relativas a 

decisões reprodutivas. Outros contextos afetados são o social, relativo ao trabalho e lazer, 

também dificultados pela aceitação e estado clínico, e o contexto do autocuidado como 

importante fator para a qualidade de vida (SILVA; MOURA; PEREIRA, 2013). 

A mulher soropositiva para o HIV tem afetada ainda a sua realidade enquanto 

mulher-mãe, onde o papel de principal cuidadora surge quase como um consenso. Por 

desempenhar diversos papéis, nem sempre a mulher pode optar por aquele que seja mais 

adequado a sua realidade. Entre esses, a função de cuidar tem características históricas e é o mais 

assumido e desenvolvido (WEGNER; PEDRO, 2010). 

O período gestacional já é visto como um período de perturbações, de remanejamento 

psíquico que põe dinâmica às problemáticas de vida, de morte, e de continuidade de gerações, 
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com um passivo de conflito e de alegria por sua própria história familiar. Na situação de uma 

sorologia para HIV, essas problemáticas de vida e de morte se tornam muito mais conscientes 

(MARTIN-CHABOT, 2010). 

O estigma atrelado à infecção pelo HIV em mulheres aumenta pelo período na 

gestação, quando da possibilidade da transmissão vertical. Portanto, a identificação e intervenção 

precoce junto a gestantes soropositivas para o HIV e crianças expostas e com aids são essenciais 

para um cuidado que vá ao encontro de suas reais necessidades, bem como permitam o acesso aos 

serviços de saúde, contribuindo para a garantia de menores riscos de infecção e melhor sobrevida 

(OLIVEIRA; TAKAHASHI, 2011). 

Entende-se a importância da prevenção primária do HIV em mulheres ou detecção e 

tratamento precoce da infecção, visto que as consequências nas crianças são merecedoras de 

muita atenção por ser diferente em relação ao adulto devido às peculiaridades dessa idade no que 

se refere à dinâmica viral e resposta imunológica e ao tratamento. Em crianças são identificados 

quadros de complicações mais rápidos devido à rápida invasão do sistema nervoso central pelo 

vírus, provocando um quadro de encefalopatia progressiva e consequentemente pode haver 

microcefalia adquirida, déficits motores ou regressão do desenvolvimento (KYLE, 2011). Além 

disso, a adesão de crianças à TARV também se difere pela alteração no cotidiano, que sofre 

interferência dos horários dos medicamentos, dos cuidados recebidos pela família e dos silêncios 

que buscam preservar a criança do preconceito e da discriminação (MOTTA et al., 2012).  

Nesse contexto, a intervenção profissional deve objetivar não somente as questões 

biológicas esperadas pela TARV, mas também deve incluir aspectos que fortaleçam a adesão ao 

tratamento, como a participação do cuidador responsável e família, rede social de apoio, 

condições de vida adequadas. 

 

1.3 Estratégias de controle  

O quadro epidemiológico da infecção pelo HIV exigiu o aprimoramento e 

implementação de recomendações e diretrizes nacionais relacionadas à prevenção e assistência 

para mulheres, com destaque para testagem sorológica e medidas de redução da transmissão 

vertical do HIV.  

A recomendação quanto à prevenção da transmissão vertical relaciona-se 

primariamente à prevenção primária da infecção pelo HIV entre mulheres em idade fértil, 
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impedindo gravidezes não planejadas entre aquelas vivendo com HIV, seguida pela prevenção da 

transmissão do HIV de mulheres que vivem com o HIV para seus filhos (UNAIDS, 2011b). 

Observam-se falhas na operacionalização das ações para a prevenção da transmissão 

vertical, em que muitas gestantes não fazem o pré-natal ou faltam às consultas, chegando ao parto 

sem ter realizado a sorologia, apontando uma falha na implementação dessa prática na atenção 

primária ao pré-natal, primeira etapa prevenção da transmissão vertical do HIV (DARMONT, et 

al., 2010). 

Diante desse desafio, os órgãos públicos se voltaram ao planejamento e incentivo à 

implementação de políticas específicas, com o objetivo de reduzir os casos de transmissão 

vertical. 

Em 1987, a Zidovudina (AZT) foi proposta como terapêutica, mas se revelou pouco 

eficaz. Só em 1992 apareceu uma segunda molécula antirretroviral. Combinada à primeira, foram 

obtidas algumas melhoras, mas os óbitos continuaram a se multiplicar. E, 1994, uma terceira 

molécula foi comercializada e só em 1996 conseguiu-se o verdadeiro sucesso na parada da 

progressão em direção à doença, com a descoberta das antiproteases, com as quais são propostos 

os coquetéis antirretrovirais ou terapias tríplices (MARTIN-CHABOT, 2010). 

A partir de 1994, por meio do o Protocolo 076 do Aids Clinical Trial Group (PACTG 

076), foi proposto a toda mulher soropositiva para o HIV grávida. Em 1995, o MS do Brasil 

publicou uma norma específica sobre prevenção da transmissão vertical, definindo-a como uma 

das prioridades do Programa Nacional de DST e aids (PN-DST/aids). O documento possibilitou 

avanços na diminuição mundial das taxas de infecção pelo vírus na infância e o nascimento de 

crianças saudáveis filhas de gestantes soropositivas. 

A oferta de testes anti-HIV para gestantes durante o pré-natal, parto e trabalho de 

parto, o uso de antirretrovirais pelo recém-nascido e alimentação de crianças expostas à 

transmissão vertical foram normatizadas na Portaria Técnica Ministerial nº 874/97 (BRASIL, 

1997). 

Em 2000, os casos de aids em mulheres soropositivas para o HIV e as crianças 

expostas passaram a ser de notificação compulsória, consistindo em mais uma estratégia de 

controle. Em 2002, foi implementado pelo MS o Projeto Nascer- Maternidade. A referida 

iniciativa teve como objetivo resgatar a oportunidade perdida de diagnóstico de HIV e sífilis no 

pré-natal. Suas diretrizes determinam a realização de testes de todas as parturientes que não 
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comprovem, periparto, sorologias negativas para HIV e sífilis realizadas no pré-natal e a adoção 

de medidas profiláticas e/ou terapêuticas, se positividade dos exames (BRASIL, 2002b). Em 

2007, foi publicado o Plano Operacional para Redução da Transmissão Vertical do HIV e da 

Sífilis (BRASIL, 2007).  

No que se refere à Atenção Primária à Saúde (APS), em 1994 foi implementada a 

Estratégia Saúde da Família, que foi concebida com o interesse de direcionar suas ações para a 

família e para a comunidade, de acordo com a área de cobertura, avaliando não somente o 

indivíduo, mas o contexto no qual esse indivíduo ou comunidade está inserido. É nesse contexto 

que começa a operacionalização de ações voltadas para a promoção da saúde e a prevenção de 

doenças.  

Nesse contexto, na consulta pré-natal é recomendada a realização do teste anti-HIV, 

com aconselhamento pré-teste e pós-teste com consentimento livre e esclarecido para todas as 

gestantes na primeira consulta e a repetição da sorologia para HIV no inicio do 3° trimestre, 

utilizando testes rápidos se necessário. Esse aconselhamento representa um processo de escuta 

ativa, individualizada, centrada através de uma relação de confiança entre o profissional de saúde 

e a gestante. Identificada a infecção pelo HIV, a gestante deve iniciar o tratamento o mais 

precoce e ser acompanhada no pré-natal de alto risco, por uma equipe multiprofissional. 

(BRASIL, 2011).  

Posto isso, espera-se que os casos de transmissão vertical no Brasil estejam próximos 

ao mínimo esperado, visto que as políticas apresentam teórica sincronia de como deve ocorrer 

todo o cuidado de atenção à saúde. Contudo, ainda se verifica que os números da transmissão 

vertical no Brasil vêm se comportando de forma desigual e se apresentando de forma crescente 

nas regiões Norte e Nordeste.  

O diagnóstico de transmissão vertical precoce da infecção na gestação possibilita 

melhores resultados, em função da aplicação de medidas profiláticas no pré-natal, parto e 

puerpério, e controle da doença materna. Contudo, insuficiente cobertura na realização desse teste 

no pré-natal ainda se mostra um importante fator limitador quando se pretende o pleno controle 

da transmissão vertical do HIV (BARROS, 2009). 

A taxa de transmissão vertical do HIV pode chegar a 25,5% sem a implementação de 

qualquer intervenção. Contudo, o conhecimento do estado sorológico da mulher permite, o mais 

precoce possível, instituir, durante pré-natal, parto e puerpério, as medidas profiláticas à 
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transmissão vertical: uso de antirretrovirais a partir da 14ª semana de gestação; utilização de AZT 

injetável de preferência duas horas antes do parto; realização de parto cesáreo, quando indicado; 

limpeza de sangue e secreções visíveis no corpo do RN logo após o nascimento, com banho 

imediato em água corrente; se necessário aspirar delicadamente as vias aéreas do recém nascido, 

evitando traumatismos em mucosas; primeira dose de AZT oral para o recém-nascido exposto, 

preferencialmente ainda na sala de parto logo após os cuidados imediatos, ou nas primeiras duas 

horas após o nascimento e inibição de lactação associada ao fornecimento de fórmula infantil. O 

leite humano pasteurizado, doado por um banco de leite, pode ser utilizado em situações 

especiais. Tais medidas permitem a redução da taxa de transmissão vertical para níveis entre zero 

e 2% (BRASIL, 2010).  

Além do diagnóstico e tratamento precoce, é importante que se implementem 

estratégias para a redução da transmissão vertical, como: ampliar a rede de serviço de 

atendimento especializado; promover melhoria da qualidade dos serviços existentes; incrementar 

o funcionamento da rede de laboratório para o HIV; ampliar a rede de maternidades com ações de 

redução da transmissão vertical; ações para melhoria da qualidade das pessoas vivendo com 

hepatite e aids e interação com os programas de tuberculose e hepatites virais (CEARÁ, 2011a). 

Outro ponto de partida para o controle da transmissão vertical está nos aspectos 

epidemiológicos, visto que estudos mostram que a infecção pelo HIV é mais presente em 

populações em situações de pobreza, desemprego, baixa escolaridade, racismo, acesso 

inadequado à saúde e questões sócio-culturais-ambientais (STEPHAN; HENN; DONALISIO, 

2010).  

Visto as ações de intervenções envolverem usuário, profissional, família e serviço, a 

promoção da saúde é essencial para o efetivo controle da transmissão vertical. As práticas de 

promoção da saúde são visualizadas como uma das possibilidades para elaboração de novas 

propostas para o campo da saúde, considerando como fundamental o fato de que a 

responsabilidade é compartilhada entre usuário, na adoção de um estilo de vida saudável, e o 

setor público, em propiciar condições adequadas de vida e saúde (BRASIL, 2002a).  

A prevenção de doenças e a promoção da saúde ainda são questões fundamentais para 

a manutenção da vida. A articulação entre educação e saúde aumenta as possibilidades de uma 

assistência integral às pessoas (PEREIRA; VIEIRA; AMANCIO FILHO, 2011).  
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O estado de saúde não depende apenas de questões físicas e biológicas. Outros 

componentes devem ser somados nas ações de promoção à saúde. Nesse contexto, inserem-se as 

questões sociais, econômicas, demográficas e outros fatores, os quais devem ser amplamente 

considerados quando se busca a atenção integral à saúde, devendo os profissionais envolvidos 

fazerem parte do processo de mobilização de diversos setores que podem favorecer o tratamento 

de pessoas que vivem com HIV, como a garantia do tratamento antirretroviral, envolvimento 

familiar condições de vida adequadas. 

 

1.4 Os determinantes sociais da saúde como subsídio de controle da epidemia 

A atenção à saúde no Brasil ainda não está preparada para tratar o indivíduo como um 

todo, como um ser inserido em um contexto que poderá exercer influência direta à saúde. O foco 

ainda está em resolver agudizações.  

Existe um desafio epidemiológico que é voltar-se à APS, que no Brasil foi 

erroneamente citada como atenção básica (MENDES, 2012). Nessa realidade, os cuidados 

primários superam os cuidados específicos às doenças e as políticas de desenvolvimento devem 

estabelecer sincronia de suas ações, as quais devem ser apoiadas por objetivos legais e 

econômicos para alcançar melhorias na equidade em saúde (OPAS, 2007).  

As condições em que as pessoas vivem e trabalham, os Determinantes Sociais da 

Saúde (DSS), têm influência direta. Com o entendimento desses determinantes, é possível 

predizer que as iniquidades sanitárias socialmente produzidas estruturam os comportamentos 

relacionados com a saúde e interagem mutuamente na geração da saúde (MENDES, 2012). Esses 

DSS estão relacionados às condições sociais de vida e trabalho ou com as características sociais 

nas quais a vida transcorre (OMS, 2007).  

Países mais pobres registram elevados níveis de doença e mortalidade prematura. 

Contudo, em países onde se visualizam todos os níveis de rendimento, a saúde e a doença seguem 

em uma proporção indireta com as questões sociais em que quanto mais baixa a posição 

socioeconômica, pior o estado de saúde. E essa questão não deve ser vista como irreversível, ao 

contrário, as desigualdades devem ser foco de ação para corrigir injustiças e iniquidades sociais e 

de saúde, visto que a injustiça social é responsável pela morte de pessoas em alta escala (OMS, 

2010).  
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Vários modelos trabalham o determinismo social sobre a saúde. O modelo proposto 

por Dahlgren e Whitehead (1991), foi o escolhido para ser utilizado no Brasil, por ser simples, 

facilmente compreensível por vários tipos de população e ter visualização gráfica clara 

(MENDES, 2012) (Figura 2). 

 

Figura 2. Modelo de determinação social da saúde de Dahlgren e Whitehead 

 

Fonte: (MENDES, 2012). 

 

O modelo distribui os DSS em cinco camadas, as quais são relacionados os tipos de 

intervenção. As camadas dispõem desde os fatores individuais e hereditários até as condições 

gerais.  

No nível mais básico estão as características pessoais como idade e sexo, não 

havendo possibilidade de intervenções. 

No segundo nível estão os fatores relativos ao estilo de vida, nominados como 

determinantes proximais. Referente a estes determantes, o comportamento adotado pelo 

indivíduo não é um fator isolado e vai além do livre arbítrio, pois se considera que adoção de 

determinado estilo de vida tem influência do acesso a informações, pressão de pares, entre outras 

influências. No contexto das infecções pelo HIV, é nesse nível onde se deve dar extrema 

importância, pois nele podem ser realizadas as intervenções primárias da infecção. Acontecem 

nesse nível as ações de promoção e proteção à saúde, com incentivo e orientações que levem à 

adoção de hábitos saudáveis de vida, como o uso do preservativo, orientações sobre evitar o 
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comportamento de risco para a infecção e realização de orientações com a certificação de 

entendimento pelo cliente. Ainda nessa camada, deve-se dar importância ao empoderamento de 

todas as informações e cuidados recebidos. É importante que o profissional perceba o quanto o 

cliente se empoderou-se da informação e a leve em consideração, bem como provocar no 

indivíduo a reflexão do quão susceptível pode estar ao vírus e saber o quanto suas práticas serão 

importantes para essa prevenção.  

No terceiro nível existem as influências das redes sociais e comunitárias, 

subtendendo-se que a riqueza reflete a coesão social, a qual determina a saúde da comunidade 

como um todo. A rede de segurança social refere-se a uma série de benefícios, programas e 

apoios que protegem os cidadãos durante várias mudanças de vida que podem afetar sua saúde 

(MIKKONEN; RAPHAEL, 2010). 

Pertencentes a esta camada do modelo, citam-se os serviços de atenção especializada 

e as organizações não governamentais (ONGs) e outras redes sociais de apoio vinculadas ao 

controle e tratamento do HIV como integrante da rede social. Fortaleza conta com nove 

instituições de saúde que são referências para o acompanhamento e tratamento de pacientes com 

HIV/aids, entre as quais uma é para atendimento exclusivo a crianças e adolescentes (CEARÁ, 

2011a), além de um Centro de Aconselhamento e Testagem Sorológica- COAS, presente na 

atenção primária e de cum centro de referência no atendimento a DST e 26 ONGs e redes sociais 

de apoio que trabalham no contexto da infecção pelo HIV. Na atenção às condições crônicas, 

onde se inclui a infecção pelo HIV, é preciso envolver a comunidade em programas de ações 

articuladas com organizações de saúde, como ONGs, movimentos sociais e outros (MENDES, 

2012). As redes sociais de apoio têm sua importância por consistir em um sistema composto por 

pessoas, funções e situações que oferecem apoio material, moral e emocional à família em 

momentos de necessidades, sendo fundamental, especialmente em momentos de problemas de 

saúde, no qual inserem-se as pessoas e famílias que vivem com HIV/aids. 

Na realidade dessas pessoas, estes grupos de suporte são essenciais para o 

enfrentamento da doença, visto comumente ocorre o compartilhamento de realidades similares, 

em que pessoas mostram soluções para uma mesma situação enfrentada. 

No quarto nível estão as condições de vida, como acesso ao trabalho, serviço de 

saúde, educação, moradia, saneamento e acesso à alimentação. Neste nível considera-se a 
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possibilidade de prevenção da transmissão vertical do HIV por meio da intervenção profissional e 

garantia de acesso aos serviços de saúde.  

Reposta-se aqui novamente à Estratégia Saúde da Família, que em tese, deve ser 

pautada na atuação sobre os DSS. A proposta é a atuação por meio de ações integradas de 

promoção da saúde e de prevenção, além de cuidado, cura, reabilitação e paliação das condições 

de saúde (MENDES, 2012). É nesse contexto que se busca cobertura pré-natal adequada aliada a 

intervenções de alta efetividade com vistas à redução da transmissão vertical do HIV, pois são 

nessas intervenções em que há a possibilidade de detecção precoce da gestante positiva e 

encaminhamento ao serviço especializado e implementação imediata do tratamento adequado, 

minimizando o risco de transmissão do vírus da mãe para o filho. 

A prestação dos serviços de saúde de alta qualidade é um importante determinante 

social da saúde, em que o principal objetivo é proteger a saúde dos cidadãos e distribuir os custos 

da saúde em toda a sociedade (MIKKONEN; RAPHAEL, 2010). 

Ainda nessa camada, enfatizam-se as condições de vida, como renda familiar, nível 

de escolaridade e outros fatores, os quais serão relacionados à ocorrência da transmissão vertical 

neste estudo.  

A baixa renda predispõe as pessoas à privação material e social, ou seja, quanto maior 

a privação, menos os indivíduos e famílias provavelmente serão capazes de pagar o pré-requisitos 

básicos de saúde, tais como alimentação, vestuário, e habitação. Da mesma forma, o nível de 

educação está altamente correlacionado com outros DSS, como o nível de renda, emprego 

segurança e condições de trabalho (MIKKONEN; RAPHAEL, 2010). 

É de grande importância identificar todos os determinantes da infecção pelo HIV, 

incluindo os de natureza social e econômica. A pobreza extrema, a desigualdade social, a falta de 

oportunidades econômicas, baixa escolaridade, condições precárias de habitação, a fragilidade na 

gestão dos sistemas de saúde, a discriminação e outras violações de direitos humanos, itens 

identificados na quarta camada desse modelo, são determinantes da epidemia e devem ser 

tratados de forma abrangente. 

O local de residência das pessoas afeta a sua saúde e as suas possibilidades de gozar 

de vidas prósperas. As comunidades e vizinhanças que garantam o acesso a bens básicos, que 

sejam socialmente coesas, que sejam concebidas de forma a promover o bem-estar físico e 
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psicológico e que protejam o seu ambiente natural são essenciais para a igualdade na saúde 

(OMS, 2010). 

Concernente à infecção pelo HIV, há uma estreita relação com a pobreza, além de 

aspectos relativos à cultura, comportamento, caracterizando-se como fatores de vulnerabilidade à 

infecção pelo HIV (BRASIL, 2012b; HIXSON et al., 2011). Portanto, voltando-se para infecções, 

transmissão vertical do HIV, a estratégia de atenção à saúde voltada para a tratativa de 

agudizações não se mostra alternativa adequada, visto que o foco deve ser preventivo.  

O conhecimento do contexto social e ambiental tem grande impacto no enfrentamento 

à infecção pelo HIV e à transmissão vertical, pois saber o quanto a pobreza, a baixa escolaridade, 

a desigualdade social, o desemprego, as más condições de moradia, o preconceito, além de falhas 

nas políticas e sistema de gestão, influenciam a infecção pelo HIV, permite buscar alternativas 

para o melhor enfrentamento.  

No último nível estão os fatores macrodeterminantes, que são as condições 

econômicas, culturais e ambientais gerais (MENDES, 2012).  

É evidente o quanto as decisões governamentais determinam a qualidade das 

condições de vida e saúde (MIKKONEN; RAPHAEL, 2010). 

Com o intenso ritmo da urbanização, os problemas sociais, ambientais e de saúde 

assumem uma escala inédita para a história humana, exigindo uma nova abordagem para a 

urbanização e um novo paradigma de saúde pública. Espera-se a atuação voltada para 

planejamento das estruturas urbanas, de forma a que os ambientes físico, social e natural possam 

prevenir e minimizar novos riscos para a saúde urbana, assegurando a inclusão equitativa de 

todos os habitantes urbanos nos processos de elaboração das políticas; bem como estratégias de 

adaptação e controle das alterações ambientais que considerem a importância da igualdade social 

e na saúde (OMS, 2010). 

Diante do modelo de DSS, os profissionais de saúde ainda precisam se habituar a este 

modelo de cuidar, em que mais vale o cuidar considerando todo o contexto do cliente a tratá-lo de 

modo segmentado.  

Referente à infecção pelo HIV, os determinantes a nível individual, incluindo 

comportamentos de alto risco, como as práticas sexuais desprotegidas e drogas injetáveis, são os 

principais condutores de transmissão da doença e risco de aquisição. No entanto, os padrões e 

distribuição destas doenças infecciosas na população sofrem influência de uma dinâmica 
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interação entre o predomínio do agente infeccioso, a eficácia das intervenções preventivas e de 

controle, e uma gama de fatores ambientais e socioestruturais. Muitas dessas condições 

relacionam-se às circunstâncias em que as pessoas crescem, vivem, trabalham, socializam e 

formam relacionamentos (MIKKONEN; RAPHAEL, 2010). 

Trata-se de um desafio tanto para o cliente, por exigir esforço em suas atitudes, 

quanto para o profissional, pois, para se conseguir efetivar mudanças nas pessoas, devem ser 

considerados os contexto pessoal, a motivação do cliente para tornarem-se e perceberem-se 

autônomas. Mudar estilo de vida consiste em uma decisão pessoal e para intervir nessa decisão, é 

preciso que o profissional e toda e equipe de saúde esteja bem preparada. 

Destarte, a prestação do cuidado à pessoa que vive com HIV/aids, enfatizando-se à 

gestante, com vistas à prevenção da transmissão vertical, permite a interrupção do ciclo de 

transmissão do vírus, com a intervenção sobre determinantes que podem estar relacionados à 

infecção, como o reduzido acesso aos serviços de saúde, insuficiente suporte de redes sociais de 

apoio, escassa atuação da comunidade no enfrentamento à essas questões, pouca mobilização dos 

setores públicos e, principalmente a pobreza, o baixo nível de escolaridade, as más condições de 

moradia, itens que devem ser amplamente estudados. 

 

1.5 O espaço como categoria de análise e a contribuição da análise espacial 

A análise do processo saúde-doença tem abordado a presença de multifatores para 

essa determinação, como as condições de moradia, diferenças socioeconômicas, nível de 

escolaridade, desemprego, entre outros. Sob esta óptica, a inclusão de aspectos sociais e 

geográficos para avaliação do estado de saúde da população tornou-se fundamental para subsidiar 

as políticas e práticas de promoção à saúde, em que novas ferramentas tornaram-se fundamentais. 

O processo saúde-doença sempre tem uma dimensão espacial (KANDWAL; GARG; 

GARG, 2009). Desde o final dos anos 1980, a importância da localização espacial em estudos 

epidemiológicos estabeleceu uma relação entre o ambiente sociocultural e as doenças. E mais 

frequentemente tem sido analisada a distribuição espacial da ocorrência de doenças em estudos 

de epidemiologia. Isso se deve ao avanço dos recursos computacionais, inclusive as técnicas de 

geoprocessamento, os quais permitem descrever processos de difusão das doenças e conhecer a 

relação com o ambiente (CARVALHO; SOUZA-SANTOS, 2005). 
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O geoprocessamento é um conjunto de técnicas computacionais necessárias à 

manipulação de informações espacialmente referidas. Sua aplicação na saúde pública permite o 

mapeamento de doenças, a identificação de áreas de riscos, o planejamento de ações de saúde e a 

avaliação de redes de atenção. Informações que tem endereço e as coordenadas de longitude e de 

altitude são informações georreferenciadas, podendo ser representadas por meio de mapas e 

imagens (BRASIL, 2006).  

O desenvolvimento das técnicas de análise estatística espacial, apoiadas pelos 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG), vem representando um valioso aporte para a 

epidemiologia, na medida em que amplia sua capacidade para identificar grupos populacionais 

sob maior risco de adoecer e morrer, bem como fatores explicativos da ocorrência destes eventos 

em populações (GONÇALVES; COSTA; BRAGA, 2011). Os SIG, softwares usados para 

capturar, armazenar, gerenciar, analisar e apresentar informações geográficas georreferenciadas, 

são uma das ferramentas de geoprocessamento mais utilizadas na área da saúde (BRASIL, 2006). 

Analisam a distribuição espacial de uma doença e verifica a relação com fatores que influenciam 

sua disseminação, identificando onde há maior necessidade de intervenções como programas de 

prevenção e tratamento, e colaborando na interpretação dos dados de vigilância epidemiológica 

(KIM et al., 2009).  

A análise da distribuição de casos de doenças ou eventos por meio de ferramentas 

computacionais significa a análise espacial de dados, cujos objetivos consistem em verificar se a 

distribuição de certa doença é aleatória ou segue algum padrão de variação; se existe associação 

de um evento com um fator de risco; se relaciona-se com as características da população exposta; 

e se relaciona-se a fatores socioambientais (MEDRONHO, 2009). Outro aporte da análise 

espacial é possibilitar a identificação de dependência espacial ou autocorrelação espacial, que 

indica alta probabilidade de similaridade entre taxas de adoecimento ou mortes em áreas 

geográficas adjacentes (GONÇALVES; COSTA; BRAGA, 2011).  

A ferramenta da análise espacial pode ser útil para, uma vez realizada essa 

estratificação, a possível e fácil visualização da realidade sobre a qual se objetiva intervir. A 

sociedade vista por meio da relação território/população é fundamental para implantação de redes 

de atenção à saúde, vistas como uma alternativa de superação para a hegemonia curativa vigente 

na atenção à saúde. As redes similares agrupam populações com as mesmas características 
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sanitárias e devem ter seus riscos identificados para intervenções prioritárias e específicas 

(MENDES, 2012). 

Pesquisas sugerem que o adoecimento pelo HIV incide em grupos populacionais sob 

maior risco e relaciona-se com uma complexa rede de fatores tais como pobreza, desemprego, 

escolaridade, racismo, acesso inadequado à saúde e questões sócio-culturais-ambientais 

(HIXSON, 2011; KIM et al.,  2009; FEDE, 2011; STEPHAN; HENN; DONALISIO, 2010).  

Portanto, a utilização de modelos ecológicos para examinar a interação dos 

determinantes e condicionantes sociais atribuídos a infecção e o uso de novos métodos e 

ferramentas, a fim de acompanhar o comportamento da epidemia no que se refere a seu 

comportamento geográfico e fatores que a influenciam, otimizam programas voltados para 

prevenção a partir de dados extraídos da própria população, em suas reais necessidades. 

Examinar o espaço geográfico permite a visualização da distribuição espacial desses 

casos e assim aprofundar a análise entre ambiente, desenvolvimento da infecção e ações de 

controle (VIEIRA et al., 2011). 

Em crianças, estudo que aplicam a metodologia da análise espacial tem buscado 

identificar as relação das questões sociais e sua influência na saúde, como a morbidade por 

diarreia e sua relação com as condições de vida (TORRES et al., 2013); as iniquidades sociais e a 

mortalidade pós neonatal (ALVES; MORAES; VIANNA, 2011), a avaliação dos indicadores da 

saúde da mulher e da criança (MELO; MATHIAS, 2010); fatalidades do trânsito (GUERRERO; 

CAMPOS; LOLLO, 2013); sobrepeso e obesidade em crianças (PASA et al., 2013) 

No estudo de doenças transmissíveis, os modelos espaço-temporais são ferramentas 

importantes por permitirem estimar associações temporais, espaciais e efeitos de interação; 

contribuírem para a compreensão dos processos de disseminação espacial das doenças ao longo 

do tempo; e corrigirem a imprecisão das taxas estimadas a partir de outros métodos (PRADO; 

CASTILHO, 2009). Permitem também avaliar a tendência da distribuição geográfica do 

HIV/aids, possibilitando entender a dinâmica da epidemia e identificar áreas com menor 

qualidade urbana (VIEIRA et al., 2011). E assim, fundamentar a tomada de decisões políticas na 

prevenção, monitoramento e controle da aids (PRADO; CASTILHO, 2009). 

Pesquisadores têm se dedicado ao estudo da tendência da epidemia da aids e sua 

relação com os fatores socioambientais por meio de estudos geográficos e ferramentas do 

georreferenciamento. Os resultados desses estudos evidenciaram a relação da aids e da 
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transmissão vertical com a feminização (STEPHAN; HENN; DONALISIO, 2010), pobreza, 

baixa renda (STEPHAN; HENN; DONALISIO, 2010; VIEIRA et al., 2011); baixa qualidade 

urbana (VIEIRA et al., 2011),  baixo nível de escolaridade (BARCELLOS et al., 2006; 

BARCELLOS et al. 2009), dificuldade de acesso ao serviços de saúde (BARCELLOS et al., 

2009), elevadas taxas de fecundidade (BARCELLOS et al., 2006) e interiorização (PRADO; 

CASTILHO, 2009). Todos os estudos confirmaram, portanto, a influência dos DSS sobre a 

ocorrência da aids e da transmissão vertical do HIV, bem como a importância da utilização de 

ferramentas geográficas na identificação de áreas de maior vulnerabilidade. 

Diante das desigualdades de renda, educação e acesso aos serviços de saúde, e da 

maior vulnerabilidade de crianças, é imprescindível o desenvolvimento de investigações com 

abordagem geográfica e temporal com vistas a conhecer a dinâmica geográfica e social da 

infecção pelo HIV/aids neste grupo populacional e onde são localizadas as possíveis áreas de 

risco. 

Deste modo, estudos que utilizem como fonte de análise as condições de vida da 

população, a distribuição geográfica de condições de saúde e a relação entre estes, têm sua 

relevância por identificar fatores de risco, identificar as iniquidades sociais que interferem no 

processo saúde-doença da aids e propor intervenções diretas e efetivas.  

Destarte, a tese está balizada pela hipótese: a dinâmica de distribuição dos casos de 

gestantes com HIV e aids crianças que vivem com aids em Fortaleza-CE possui relação espaço-

temporal com os diferenciais intraurbanos socioeconômicos, demográficas e ambientais, 

possivelmente convergentes com as regiões de maior vulnerabilidade. 
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2.1 Objetivo geral 

Analisar a distribuição espacial dos casos de gestantes com HIV residentes no 

município de Fortaleza, notificados entre 2001 e 2011, segundo os Determinantes Sociais da 

Saúde. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Identificar os diferenciais socioeconômicos do município de Fortaleza; 

Analisar associação entre a razão de gestantes com HIV e os diferenciais 

socioeconômicos; 

Identificar aglomerados e agrupamentos espaço-temporais de casos de gestantes com 

HIV. 

 

  



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Métodos  
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3.1 Tipo de estudo 

A abordagem metodológica utilizada foi do tipo ecológico. Utilizaram-se técnicas de 

análise espacial e regressão linear aplicadas em dados secundários dos casos de gestantes com 

HIV e aids em crianças em associação com os aspectos socioeconômicos do município de 

Fortaleza, no período de 2001 a 2011.  

Esse tipo de estudo objetiva esclarecer situação de doenças e de seus determinantes 

em relação à frequência e distribuição espacial e temporal, identificando-se regiões de maior 

risco em comparação à média do que está sendo avaliado e buscando-se fatores que expliquem os 

diferenciais de incidência encontrados. Além disso, pode-se ainda evidenciar relações causa-

efeito que permitam avaliar procedimentos terapêuticos e preventivos alternativos (ALMEIDA 

FILHO; ROUQUAYROL, 2002; CARVALHO; SOUZA-SANTOS, 2005). Contudo, deve-se ter 

cautela em seu uso, visto apresentarem como limitação o viés ou falácia ecológica. A falácia 

ecológica resulta de inferências causais feitas a indivíduos com base em observações de grupos; 

provém da distribuição heterogênea da exposição ao fator em estudo e outros cofatores dentro 

dos próprios grupos. Falácia ecológica é afirmar que resultados obtidos em níveis agregados 

(grupos) podem ser aplicados em níveis desagregados (indivíduos) (MORGENSTERN, 1982).  

A análise espacial inclui a dimensão espacial dos eventos por meio de variáveis 

georreferenciadas, interligando o domínio cartográfico e a área de análise (ROSA, 2011). 

 

3.2 Área do estudo 

O estudo foi realizado no município de Fortaleza, capital do estado do Ceará, cidade 

com 313,14 Km² de área, localizada no nordeste do Brasil, a 3º43'02" (S) de latitude e 38º 32' 35" 

(W Gr) de longitude. Seus limites geográficos são: A Norte: Oceano Atlântico e o município de 

Caucaia; a Sul: os municípios de Maracanaú, Pacatuba, Itaitinga e Eusébio; a Leste: Oceano 

Atlântico e os municípios Eusébio, Aquiraz; e a Oeste: os municípios Caucaia e Maracanaú 

(CEARÁ, 2011) (Figura 3). 
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Figura 3. Base cartográfica dos bairros de Fortaleza. 

 
Fonte: Site: www.turismofortaleza.com 

 

Segundo o IBGE (2011), a população de Fortaleza é de 2.476.589 habitantes, dos 

quais 1.304.267 são mulheres. A densidade demográfica é de 7.786,52 hab/Km². Em 2000, a 

população de Fortaleza totalizava 2.141.402, o que significou um crescimento de cerca de 15%. 

No Censo de 2010, Fortaleza foi dividida em 3020 setores censitários oficializados em 119 

bairros. Setor censitário representa uma unidade territorial para fins cadastrais e abrange cerca de 

300 domicílios. Por ser a menor unidade de informação do censo, possui maior homogeneidade 

de espaço e menor variação de indicadores socioeconômicos. 

A administração do município é subdivida em sete Secretarias Executivas Regionais 

(SER), sendo seis SER (I a VI) e uma Regional Centro, que de forma articulada definem 

prioridade e metas específicas conforme as características epidemiológicas e sanitárias de cada 

área. As SER possuem características sociais e econômicas similares, tendo entre 15 e 29 bairros. 

A SER I possui o menor número de bairros e maior densidade demográfica (14338,53hab/km2), 

enquanto que a SER VI apresenta maior número de bairros, menor densidade (4010,67 hab.km2) 

e sua área abrange 40,25% da área total da cidade (Quadro 1). 
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Quadro 1. Caracterização demográfica das SER de Fortaleza, Fortaleza, 2014 

 I II  III  IV  V VI  Centro 
Quantidade de 
bairros 

15 20 17 19 18 29 1 

Área (km²) 25,38 49,34 27,78 34,22 63,47 134.93 5,45 
% do total 7,57 14,72 8,29 10,23 18,94 40,25 1,62 
População 363.012 334.868 360.551 281.645 541.511 541.160 28538 
% do total 14,84 13,68 14,70 11,48 22,08 22,06 1,16 
Densidade 
demográfica 
(hab/Km²) 

1.4338,53 6786,94 1.2978,79 8230,42 8531,76 4010,67 5236,33 

Fonte: IBGE e Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza 

 

Fortaleza possui uma rede de serviço de atendimento especializado no enfrentamento 

à aids, que é composta por nove estabelecimentos de saúde: Hospital São José, Hospital Geral de 

Fortaleza, Hospital Universitário Walter Cantídio, Hospital Distrital Nossa Senhora da 

Conceição, Hospitais Distritais Gonzaga Mota da Messejana e José Walter, Hospital Infantil 

Albert Sabin, Centro de Especialidade Médica José de Alencar e Núcleo de Atenção Médico 

Integrada da Universidade de Fortaleza (CEARÁ 2011a). Citam-se ainda o Centro de 

Aconselhamento e Testagem Sorológica e um Centro de Saúde referência para o tratamento de 

Infecções Sexualmente Transmissíveis, ambos presentes em unidade de atenção primária. 

3.3 Fontes de dados 

Para melhor entendimento, os dados foram classificados em epidemiológicos e 

socioeconômicos.   

Os dados epidemiológicos foram obtidos através dos bancos de dados dos sistemas de 

notificação: SINAN, de onde foram obtidos os dados de casos de gestantes soropositivas para o 

HIV (Anexo A). Os dados socioeconômicos foram obtidos a partir do Censo Demográfico de 

2010 (Anexo B), do IBGE, que tem disponibilidade gratuita, assim como a base cartográfica. 

3.4 População e período do estudo 

A população do estudo compreendeu todos os casos de gestantes soropositivas para 

HIV, entre os anos de 2001 e 2011, residentes na cidade de Fortaleza.  

Os casos de aids tiveram obrigatoriedade de notificação compulsória pela Portaria 

542, de 22 de dezembro de 1986, do MS (BRASIL, 1986). As gestantes positivas ao HIV 
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passaram a ser de notificação compulsória desde 2000 com a publicação da Portaria 993/GM, de 

05/09/2000, do MS (BRASIL, 2000).  

Para o banco de dados de gestantes soropositivas para o HIV, procedeu-se a 

eliminação de casos duplicados, seguindo-se os seguintes passos: inicialmente foram checados 

todos os nomes com mesma grafia. Destes, a confirmação da duplicidade ocorreu a partir da 

conferência da data de nascimento, nome da mãe ou endereço. Também foram feitas checagens 

de duplicidade a partir do registro da fonética do nome, data de nascimento e endereço, pois 

mesmo que a grafia do nome não estivesse idêntica, outros dados permitiram concluir que se 

tratava de casos repetidos.   

Nos casos de repetição confirmada, mantiveram-se para análise aqueles cuja data de 

notificação era a mais antiga, sendo antes observado o preenchimento de outros campos para 

recuperação de informações. O banco final para análise de gestantes soropositivas para o HIV 

resultou em 733 casos (Figura 4). 

 

Figura 4. Organograma de apresentação dos casos de gestantes com HIV de Fortaleza, 

encontrados excluídos e estudados. 

 

 
Fonte: Autora. 

 

 

Gestantes soropositivas para o HIV 
residentes em Fortaleza- 1092

Total de casos usados para análise-
733

Casos repetidos- 326 Erro de registro da cidade de 
residência- 2

Casos que se tratavam das 
crianças expostas- 14 Casos de aborto e natimorto- 12
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3.5 Tratamento dos dados 

Os bancos de dados foram disponibilizados em planilhas Excel pela SESA-CE, em 

que: Gestantes soropositivas para o HIV: dois arquivos, um contendo os dados de 2001 a 2006 e 

outro com dados de 2007 a 2011. 

A entrega de arquivos do SINAN para diferentes períodos ocorreu pelo fato das 

diferenças na estrutura dos dados das versões do SINAN Windows e do SINAN NET ocorrida 

no período por motivos de melhorias e adequações, tecnológicas. 

Antes da unificação dos dados, cada campo ou variável foi cuidadosamente analisado 

quanto ao seu tipo de dado (numérico, sequência ou data) e quanto à atribuição dos valores na 

categorização.  

Foi realizada também correção relativa à escolaridade, visto que os dados foram 

disponibilizados em bancos cujas variáveis eram diferentes. Dessa forma, foi realizada conversão 

para melhor análise (Quadro 2). 

 

Quadro2. Conversão das variáveis de escolaridade 

BANCO 2007-2011 BANCO 2001-2006 
DE (séries estudadas) PARA (anos de estudo) 

Analfabeto 0 
1ª a 4ª incompleta 1 a 3 

4ª completa 4 a 7 
5ª a 8ª incompleta 4 a 7 

8ª completa 8 a 11  
Ensino Médio incompleto 8 a 11  
Ensino Médio completo 8 a 11  

Ensino Superior incompleto Mais de 12  
Ensino Superior completo Mais de 12  

Ignorado Ignorado 
Não se aplica Não se aplica 

Fonte: Autora 

 

Os dados socioeconômicos disponibilizados pelo IBGE nos 3020 setores censitários 

foram agrupados em seus 119 bairros correspondentes e compatibilizados com a malha 

cartográfica para os bairros do município de Fortaleza. 
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3.6 Variáveis do estudo 

3.6.1 Gestantes soropositivas para o HIV 

As variáveis individuais investigadas no grupo de gestantes foram: data da 

notificação, data do diagnóstico, idade, raça/cor, escolaridade, bairro de residência, realização do 

pré-natal, uso de antirretroviral profilático durante o pré-natal, uso de antirretroviral durante o 

parto, início da profilaxia com antirretroviral na criança (horas) e tipo de parto. 

3.6.2 Dados socioeconômicos e demográficos 

Todas as variáveis do questionário básico do censo demográfico que fazem referência 

ao domicílio, educação, trabalho e rendimento foram investigadas. 

3.6.3 Indicadores 

Para subsidiar a análise dos dados, foram definidos indicadores epidemiológicos, 

indicadores de saúde e indicadores socioeconômicos e demográficos, para melhor caracterização 

das informações relativas à transmissão vertical e fundamentação a partir dos DSS. 

3.6.3.1 Indicadores epidemiológicos 

� Taxa de detecção de gestantes infectadas: Número de casos notificados de 

gestante infectada pelo HIV em cada bairro no período de 2001 a 2011 dividido pela população 

média de nascidos vivos no período em cada bairro, multiplicado por mil. 

� Proporção de gestantes que não fizeram uso de antirretroviral durante a 

gestação: número de casos de recém-nascidos vivos expostos ao HIV cuja mãe não fez uso de 

antirretroviral durante a gestação pelo total de casos de recém-nascidos vivos expostos ao HIV, 

multiplicado por 100. 

� Proporção de gestantes não fizeram uso de antirretroviral durante o parto:  

número de casos de recém-nascidos vivos expostos ao HIV cuja mãe não fez uso de 

antirretroviral durante o parto pelo total de casos de recém-nascidos vivos expostos ao HIV, 

multiplicado por 100. 

� Proporção de recém-nascidos vivos expostos ao HIV que nasceram de parto 

normal:  número de casos de recém-nascidos vivos expostos ao HIV que nasceram de parto 

normal pelo total de casos de recém-nascidos vivos expostos ao HIV, multiplicado por 100. 
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� Proporção de recém-nascidos vivos expostos ao HIV que não recebeu profilaxia 

com antirretroviral oral:  número de casos de recém-nascidos vivos expostos ao HIV que não 

recebeu profilaxia com antirretroviral oral pelo total de casos de recém-nascidos vivos expostos 

ao HIV, multiplicado por 100. 

� Proporção de recém-nascidos vivos expostos ao HIV filhos de mãe adolescente: 

número de casos de recém-nascidos vivos expostos ao HIV filho de mãe com idade entre doze e 

dezenove anos de idade, residentes em bairro, pelo total de casos de recém-nascidos vivos 

expostos ao HIV dos bairros, multiplicado por 100. 

3.6.3.2 Indicadores sociodemográficos 

Os indicadores socioeconômicos tiveram como denominador os domicílios 

particulares permanentes, dado que a pesquisa, pelo IBGE, da maioria das características dos 

domicílios limita-se aos domicílios particulares permanentes. Segundo o IBGE, domicílio é 

definido como local estruturalmente separado e independente destinado a servir de habitação a 

uma ou mais pessoas ou que esteja sendo utilizado como tal. 

Foram elencados os indicadores sociodemográficos:  

� Média de moradores em domicílios particulares permanentes 

� Renda média dos responsáveis pelo domicílio (em Reais-R$) 

� Média do número de salários mínimos por responsável pelo domicílio 

� Número de pessoas na faixa da pobreza: Número de pessoas com mais de 10 

anos, com renda abaixo de ½ salário mínimo. 

� Proporção analfabetismo: número de pessoas com 15 e mais anos de idade que 

não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete simples, no idioma que conhecem, em relação à 

população total residente da mesma faixa etária, multiplicado por 100. 

� Proporção de responsáveis analfabetos: números de pessoas (homem ou mulher), 

de 10 anos ou mais de idade, reconhecida pelos moradores como responsável pela unidade 

domiciliar, que não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete simples, no idioma que 

conhecem, em relação à população total de responsáveis da mesma faixa etária, multiplicado por 

100. 
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� Proporção de responsáveis do sexo feminino: números de mulheres, de 10 anos 

ou mais, reconhecidas pelos moradores como responsável pela unidade domiciliar, em relação ao 

total de responsáveis pelo domicílio, multiplicado por 100. 

� Proporção de responsáveis do sexo feminino analfabetas: número de mulheres, 

de 10 anos ou mais, reconhecidas pelos moradores como responsável pela unidade domiciliar, 

que não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete simples, no idioma que conhecem, em 

relação ao total de responsáveis pelo domicílio do sexo feminino da mesma faixa etária, 

multiplicado por 100. 

� Proporção de responsáveis do sexo masculino: números de homens, de 10 anos 

ou mais, reconhecidas pelos moradores como responsável pela unidade domiciliar, em relação ao 

total de responsáveis pelo domicílio, multiplicado por 100. 

� Proporção de responsáveis do sexo masculino analfabetos: número de homens, 

de 10 anos ou mais, reconhecidas pelos moradores como responsável pela unidade domiciliar, 

que não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete simples, no idioma que conhecem, em 

relação ao total de responsáveis pelo domicílio do sexo masculino da mesma faixa etária, 

multiplicado por 100. 

� Proporção de responsáveis de 10 a 14 anos: números de pessoas, de 10 a 14 anos, 

reconhecidas pelos moradores como responsável pela unidade domiciliar, em relação ao total de 

responsáveis pelo domicílio, multiplicado por 100. 

� Proporção de pessoas na faixa da pobreza: número de pessoas de 10 anos e mais 

de idade, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, em relação ao número total 

de pessoas na mesma idade, multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios próprios: número de domicílios próprios, em relação ao 

total de domicílios particulares permanentes, multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios alugados: número de domicílios alugados, em relação ao 

total de domicílios particulares permanentes, multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios pobres: número de domicílios com renda familiar mensal 

per capita de até meio salário mínimo, em relação ao total de domicílios particulares 

permanentes, multiplicado por 100. 
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� Proporção de moradores com moradia adequada: número de domicílios com 

abastecimento de água, esgoto sanitário e coleta de lixo e possuem até dois moradores por 

dormitório, em relação ao total de domicílios particulares permanentes, multiplicado por 100. 

� Proporção de moradores com moradia semiadequada: número de domicílios que 

não apresentam uma das condições, abastecimento de água, esgoto sanitário e coleta de lixo e 

possuem até dois moradores por dormitório, em relação ao total de domicílios particulares 

permanentes, multiplicado por 100. 

� Proporção de moradores com moradia inadequada: número de domicílios que 

não têm abastecimento de água, esgoto sanitário e coleta de lixo e possuem até dois moradores 

por dormitório, em relação ao total de domicílios particulares permanentes, multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios com abastecimento de água: número de domicílios com 

canalização interna de água ligada à rede geral, em relação ao total de domicílios particulares 

permanentes, multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios sem abastecimento de água: número de domicílios com 

abastecimento de água proveniente de poço ou nascente na propriedade, água de chuva 

armazenada em cisterna ou outra forma de abastecimento, em relação ao total de domicílios 

particulares permanentes, multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios com banheiros de uso exclusivo dos moradores ou 

sanitário: número de domicílios com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário, em 

relação ao total de domicílios particulares permanentes, multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios com banheiros de uso exclusivo dos moradores ou 

sanitário com esgotamento: número de domicílios com banheiro de uso exclusivo dos 

moradores ou sanitário com esgotamento sanitário via rede geral ou pluvial ou fossa séptica, em 

relação ao total de domicílios com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário, 

multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios com banheiros de uso exclusivo dos moradores ou 

sanitário sem esgotamento: número de domicílios com banheiro de uso exclusivo dos 

moradores ou sanitário com esgotamento sanitário via fossa rudimentar, vala, rio, lago ou mar ou 

outra, em relação ao total de domicílios com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou 

sanitário, multiplicado por 100. 
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� Proporção de domicílios sem banheiros de uso exclusivo dos moradores ou 

sanitário: número de domicílios sem banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário sem 

esgotamento sanitário via rede geral ou pluvial ou fossa séptica, em relação ao total de domicílios 

particulares permanentes, multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios com coleta de lixo: número de domicílios com coleta de 

lixo realizada por serviço de limpeza ou caçamba de limpeza, em relação ao total de domicílios 

particulares permanentes, multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios sem coleta de lixo: número de domicílios cujo lixo é 

queimado, enterrado, jogado em terreno baldio ou logradouro, jogado e rio, lago ou mar ou tem 

outro destino, em relação ao total de domicílios particulares permanentes, multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios com lixo acumulado no logradouro: número de 

domicílios com lixo acumulado no logradouro, em relação ao total de domicílios particulares 

permanentes, multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios com rede elétrica: número de domicílios com rede 

elétrica, em relação ao total de domicílios particulares permanentes, multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios sem rede elétrica: número de domicílios sem rede 

elétrica, em relação ao total de domicílios particulares permanentes, multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios sem iluminação pública: número de domicílios sem 

iluminação pública, em relação ao total de domicílios particulares permanentes, multiplicado por 

100. 

� Proporção de domicílios sem pavimentação: número de domicílios sem 

pavimentação, em relação ao total de domicílios particulares permanentes, multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios sem calçada: número de domicílios sem calçada, em 

relação ao total de domicílios particulares permanentes, multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios sem bueiro: número de domicílios sem bueiro, em 

relação ao total de domicílios particulares permanentes, multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios sem identificação de logradouro: número de domicílios 

sem identificação de logradouro, em relação ao total de domicílios particulares permanentes, 

multiplicado por 100. 
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� Proporção de domicílios com esgoto a céu aberto: número de domicílios com 

esgoto a céu aberto, em relação ao total de domicílios particulares permanentes, multiplicado por 

100. 

� Proporção de domicílios com banheiro de uso exclusivo dos moradores: número 

de domicílios com banheiro de uso exclusivo dos moradores, em relação ao total de domicílios 

particulares permanentes, multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios com 1 a 3 banheiros de uso exclusivo dos moradores: 

número de domicílios com 1 a 3 banheiros de uso exclusivo dos moradores, em relação ao 

número de domicílios com banheiro de uso exclusivo dos moradores, multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios com 4 a 6 banheiros de uso exclusivo dos moradores: 

número de domicílios com 4 a 6 banheiros de uso exclusivo dos moradores, em relação ao 

número de domicílios com banheiro de uso exclusivo dos moradores, multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios com mais de 7 a 8 banheiros de uso exclusivo dos 

moradores: número de domicílios com mais de 7 a 8 banheiros de uso exclusivo dos moradores, 

em relação ao número de domicílios com banheiro de uso exclusivo dos moradores, multiplicado 

por 100. 

� Proporção de domicílios com mais de 9 banheiros de uso exclusivo dos 

moradores: número de domicílios com mais de 9 banheiros de uso exclusivo dos moradores, em 

relação ao número de domicílios com banheiro de uso exclusivo dos moradores, multiplicado por 

100. 

� Proporção de domicílios com 1 a 3 moradores: número de domicílios com 1 a 3 

moradores, em relação ao total de domicílios particulares permanentes, multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios com 4 a 6 moradores: número de domicílios com 4 a 6 

moradores, em relação ao total de domicílios particulares permanentes, multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios com 7 a 9 moradores: número de domicílios com 7 a 9 

moradores, em relação ao total de domicílios particulares permanentes, multiplicado por 100. 

� Proporção de domicílios com mais de 10 moradores: número de domicílios com 

mais de 10 moradores, em relação ao total de domicílios particulares permanentes, multiplicado 

por 100. 
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3.7 Georreferenciamento 

O georreferenciamento em saúde é importante para analisar e avaliar riscos à saúde 

coletiva, principalmente os relativos ao ambiente. É necessária a localização geográfica dos 

eventos e associar a uma base de dados a informações cartográficas. Nesse tipo de trabalho, é 

preciso que os dados estejam relacionados a unidades espaciais, as quais podem ser bairros, 

municípios, entre outros (HINO, 2007). 

Nesse estudo utilizou-se a análise espacial por área, na qual a variável espacial mais 

requerida é o bairro de ocorrência do evento.  

Em todos os sistemas utilizados, o campo endereço, bairro e município de residência 

foram variáveis nem sempre correta ou devidamente preenchidas. Assim, nos casos em que essa 

informação estava em branco, mas que continham o nome da rua e o número da residência, foi 

possível localizar o bairro. Para tanto, foi realizada a correção gráfica de alguns endereços 

possibilitando a verificação do bairro a partir do endereço no Google Earth e Google Maps, além 

do site dos Correios. 

O município de Fortaleza utiliza em seus sistemas de saúde uma codificação de 

bairros não oficial, de uso no cotidiano das pessoas, mas devidamente compatibilizadas com a 

malha cartográfica oficial. 

 

3.8 Análise dos dados 

3.8.1 Análise Exploratória 

Na análise exploratória dos dados, utilizaram-se as médias, medianas e proporções 

e os recursos gráficos disponíveis no programa Software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 20. 

Foi aplicado o teste qui-quadrado com resíduos ajustados, para realizar a análise 

de associação entre as características sociodemográficas e epidemiológicas das gestantes 

infectadas. Nessa análise, para valores de p encontrado significativo (quando afastada a 

hipótese de nulidade), admitiu-se que as variáveis não são independentes, isto é, há uma 

relação entre elas (SMITH; GRATZ; BOUSQUET, 2009). 

Realizou-se análise de correlação de Pearson para a taxa de gestantes soropositivas 

para o HIV e os indicadores socioeconômicos. Consideraram-se eleitos para os modelos 
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iniciais os fatores cuja correlação linear com o desfecho satisfizesse a condição de 

significância ao nível de 20% e simultaneamente não apresentassem correlação maior que 

≥0,8 entre os fatores (BRASIL, 2004). 

Posteriormente, foi empreendida regressão linear múltipla, com seleção de 

variáveis do tipo backward para identificar quais indicadores, segundo critérios de análise 

residual e coeficiente de determinação, melhor explica cada um dos eventos. 

A modelagem seguiu estratégia recomendada por Hosmer e Lemeshow, onde a 

retirada de cada variável deve ser feita após a comparação da razão de verossimilhança (-2logL) 

dos modelos com e sem a variável em questão. Este índice representa um valor similar ao 

residual ou ao somatório dos erros ao quadrado, calculados na regressão múltipla, sendo que, 

quanto menor for o valor deste índice, melhor a qualidade de ajustamento do modelo. A 

permanência da variável no modelo deve está suportada em função de justificativas teóricas e da 

significância estatística apresentada. Foram considerados significantes os fatores que 

apresentaram p<0,05. Após a finalização do modelo, foi novamente avaliada a colinearidade 

entre as variáveis preditoras, adotando como critério o fator de inflação de variação (VIF) inferior 

a 4. 

Gráficos com os valores preditos pelas equações lineares foram construídos no 

software R-2.12.2. Para o diagnóstico da regressão, foi realizada análise gráfica dos resíduos 

contra os valores preditos e para verificar a influência das observações nos resultados da análise, 

foi realizada a análise da distância de Cook e Weisberg, onde distâncias maiores que 1 (um) 

podem exercer influência exagerada e 0 (zero) nenhuma influência. 

 

3.8.2 Análise estatística espacial 

Para análise espacial exploratória e geração dos mapas foram utilizados os recursos 

do software ArcGIS e TerraView.  

A instabilidade dos indicadores de desfecho foi solucionada utilizando-se a 

transformação de Freman-Tukey. Esta transformação foi escolhida considerando sua capacidade 

de suavizar as variâncias dos dados.  Como pode ser observado através dos parâmetros da 

fórmula abaixo. 
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Onde y= taxa de incidência transformada, S= número de casos/bairro/período e n= 

população/bairro/período. 

 

Após o cálculo, todas as unidades de análise possuirão valores diferentes de zero o 

que resulta em mapas com taxas suavizadas pela diminuição da variância dos valores.  

Os mapas temáticos gerados foram classificados com o recurso Natural Breaks do 

SIG ArcView, que leva em consideração a variância presente no conjunto dos valores na 

determinação dos intervalos de dados. Os mapas de padrão ou temáticos consistem na 

classificação de um atributo para cada região do mapa, segundo critério escolhido, seja ele 

estatístico ou não. A cada classe é associado um padrão ou cor, que preenche cada área do mapa.  

Nesta fase, foi utilizado ainda o recurso gráfico boxplot, um diagrama em caixa onde 

a linha clara indica a mediana; o símbolo “o”, quando presente, a média da distribuição. A altura 

da caixa representa o intervalo interquartílico. A linha pontilhada engloba 1,5 vezes o intervalo 

interquartílico a partir do centro, e os traços horizontais representam os valores extremos 

(outliers) da distribuição. 

Para verificar a existência de um padrão espacialmente condicionado da ocorrência, 

utilizaram-se estatísticas de autocorrelação espacial para todos os indicadores. A presença de 

autocorrelação espacial foi mensurada pelo índice global de Moran (I), com o emprego da matriz 

de vizinhança, que permitiu uma análise de contiguidade.  

O índice de Moran (I) é um coeficiente de autocorrelação ponderado, cujos valores 

tendem a se situar entre -1 e +1. Valores próximos a +1 indicam que os dados possuem 

autocorrelação espacial positiva. Valores próximos a -1 indicam que os valores não semelhantes 

tendem a se juntar, ou seja, um padrão de autocorrelação negativa. Valores próximos a zero 

indicam ausência de correlação espacial, ou seja, um processo aleatório no espaço. 

 

 

 

 

Sendo N o número de áreas, zi a diferença entre o indicador na área i e j e a média 

geral, wij a matriz de conexão entre as áreas i e j e S0 o somatório dos pesos. 
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No estudo das crianças com aids, foi realizada análise puramente espacial, com uso 

do software SaTScan™ v8.0. Adotou-se o modelo multinomial para identificar aglomerados de 

casos de aids em associação com as covariáveis proporção de analfabetos, proporção de pessoas 

na faixa de pobreza e renda média. A significância estatística foi testada por Monte Carlo para até 

999 interações p<0,05. 

3.8.3 Regressão linear espacial 

Possíveis explicações para distribuição espacial heterogênea da aids podem recair na 

existência de fatores de risco que apresentem distribuição espacial similar à incidência da aids. 

Para contemplar essa dependência espacial foi utilizado um modelo de regressão linear espacial. 

Essa técnica de regressão permite identificar se as variáveis explicativas testadas mantêm-se 

associadas à variável resposta considerando-se a influência de variáveis desconhecidas na sua 

distribuição espacial. Foi utilizada a técnica de regressão linear espacial em que os erros são 

considerados correlacionados segundo um modelo de dependência espacial do tipo 

autorregressivo condicional implementado nas bibliotecas de análise espacial do software 

R2.12.2. 

3.9 Aspectos éticos 

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Ceará, por meio da Plataforma Brasil, e aprovado conforme 328.835 (Apêndice A). Foram 

seguidas as diretrizes e normas regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres humanos 

preconizadas na Resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996).  

Por tratar-se de estudo baseado em dados secundários, não foi necessária a utilização 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, visto que os pacientes não foram abordados 

para coleta. Contudo, foi solicitada autorização à Secretaria de Saúde do Estado, por meio de 

Carta de Anuência, afirmando que autorizou a realização da pesquisa e a utilização de seus 

bancos de dados e termos de fiel depositário da autora (Apêndices B e C).  
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4. Resultados  
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4.1 Perfil epidemiológico e análise espacial dos casos de gestantes soropositivas para o HIV 

No período do estudo, a análise compreendeu 733 casos de gestantes com HIV, 

residentes em Fortaleza. A razão de gestantes com HIV no período foi de 15,9 por 100 mil 

nascidos vivos.  

Dentre as gestantes, verificou-se 74 (12,2%) gestantes adolescentes, 533 (78,7%) 

tiveram acompanhamento pré-natal. Na análise entre realização do pré-natal e idade, observou-se 

que 159 (28,8%) estavam na faixa etária de 25 a 29 anos e realizaram pré-natal; e 21 mulheres 

(38,9%) na faixa etária de 20 a 24 anos não realizaram pré-natal, não sendo verificada associação 

estatisticamente significante entre realização de pré-natal e idade da gestante.  

Observou-se que 97,4% das mulheres iniciaram a TARV durante o pré-natal, 78,2% 

realizaram parto cirúrgico, 81,5% fizeram uso da TARV durante o parto e as crianças de 89,6% 

iniciaram a TARV nas primeiras 24 horas. Observou-se significância estatística entre a 

realização do pré-natal com estas variáveis (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Variáveis sociodemográficas e o pré-natal das gestantes com HIV de Fortaleza entre os 

anos 2001-2011. 

Variáveis1 Realizou pré-natal 
Total p-valor2 

Sim Não 
 n % n % n %  
Idade (n=607)   

0,991 

14 a 19 69 12,5 5 9,3 74 12,2 
20 a 24 149 26,9 21 38,9 170 28 
25 a 29 159 28,8 14 25,9 173 28,5 
30 a 34 124 22,4 8 14,8 132 21,7 
35 a 39 35 6,3 5 9,3 40 6,5 
40 ou mais 17 3,1 1 1,9 18 2,9 
Total 553 100 54 100 607 100 

Uso da TARV no  
PN (n=544) 

  

0,001 Sim 282 99,6 250 95,1 530 97,4 
Não 1 0,4 13 4,9 14 2,6 
Total 283 100 263 100 544 100 

Tipo de parto (n=679)   

<0,001 Vaginal 110 17,6 38 69,1 148 21,8 
Cesáreo 514 82,4 17 30,9 531 78,2 
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Total 625 100 55 100 679 100 
Uso da TARV 
durante o parto 
(n=555)     

  

<0,001 Sim 428 85 24 46,1 452 81,5 
Não 75 15 28 53,9 103 18,5 
Total 503 100 52 100 555 100 

Início da TARV 
(n=557)     

  

<0,001 

Nas primeiras 24 
horas 

456 91 43 76,8 499 89,6 

Após 24 horas do 
nascimento 

11 2,2 4 7,1 15 2,7 

Não realizado 0 0 2 3,6 2 0,4 
Não se aplica 34 6,8 7 12,5 41 7,3 
Total 501 100 56 100 557 100 

1. Foram considerados apenas os campos preenchidos.  
2. p-valor do teste qui-quadrado ou Fisher estatisticamente significativo para p < 0,05 

 

Na análise bivariada, a existência de uma relação linear positiva entre a razão de 

gestantes com HIV e os indicadores socioeconômicos proporção de pessoas responsáveis 

analfabetas, proporção de domicílios com lixo acumulado, proporção de domicílios com esgoto a 

céu aberto, proporção de domicílios com 1 a 3 banheiros de uso exclusivo dos moradores, e linear 

negativa com renda média, proporção de domicílios com 4 a 6 banheiros de uso exclusivo dos 

moradores, número de salários mínimo por mês por responsável (Tabela 2). 

Tabela 2- Coeficiente de correlação de Pearson entre a razão de gestantes com HIV e indicadores 

socioeconômicos de Fortaleza, no período de 2001 a 2011.  

Indicadores socioeconômicos 
Razão de gestantes 

com HIV 

r-Pearson p 
Número médio de moradores em domicílios particulares permanentes 0,036 0,700 
Média de moradores em domicílios particulares permanentes -0,066 0,479 
Número de pessoas na faixa de pobreza  0,120 0,195 
Proporção de analfabetismo 0,171 0,064 
Renda média -0,026 0,013 
Renda média dos responsáveis pelo domicílio -0,214 0,019 
Proporção de responsáveis do sexo masculino 0,169 0,066 
Proporção de responsáveis do sexo feminino 0,042 0,652 
Proporção de pessoas responsáveis analfabetos 0,187 0,042 
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Proporção de responsáveis do sexo feminino analfabetas -0,040 0,662 
Proporção de responsáveis do sexo masculino analfabetos 0,149 0,105 
Proporção de responsáveis de 10 a 14 anos -0,003 0,975 
Proporção de pessoas de 10 a 14 anos analfabetas 0,017 0,854 
Proporção de pessoas na faixa de pobreza 0,135 0,143 
Proporção de domicílios próprios -0,158 0,085 
Proporção de domicílios alugados 0,140 0,129 
Proporção de domicílios na faixa de pobreza 0,124 0,179 
Proporção de moradias adequadas -0,161 0,081 
Proporção de moradias semiadequadas 0,129 0,164 
Proporção de moradias inadequadas -0,026 0,779 
Proporção de domicílios com abastecimento de água 0,044 0,635 
Proporção de domicílios sem abastecimento de água -0,042 0,649 
Proporção de domicílios com banheiro de uso exclusivo ou sanitário 0,020 -0,832 
Proporção de domicílios com banheiro de uso exclusivo ou sanitário com 
esgotamento 

-0,133 0,148 

Proporção de domicílios com banheiro de uso exclusivo ou sanitário sem 
esgotamento 

0,135 0,143 

Proporção de domicílios sem banheiro de uso exclusivo ou sanitário -0,005 0,957 
Proporção de domicílios com coleta de lixo -0,019 0,837 
Proporção de domicílios sem coleta de lixo 0,022 0,811 
Proporção de domicílios com lixo acumulado 0,198 0,031 
Proporção de domicílios com rede elétrica 0,024 0,792 
Proporção de domicílios sem rede elétrica -0,009 0,927 
Proporção de domicílios sem iluminação pública 0,025 0,791 
Proporção de domicílios sem pavimentação 0,032 0,731 
Proporção de domicílios sem calçada 0,138 0,135 
Proporção de domicílios sem bueiro 0,001 0,987 
Proporção de domicílios sem identificação de logradouro 0,158 0,085 
Proporção de domicílios com esgoto a céu aberto 0,202 0,027 
Proporção de domicílios com banheiro de uso exclusivo dos moradores 0,014 0,884 
Proporção de domicílios com 1 a 3 banheiros de uso exclusivo dos 
moradores 

0,256 0,005 

Proporção de domicílios com 4 a 6 banheiros de uso exclusivo dos 
moradores 

-0,250 0,006 

Proporção de domicílios com 7 a 9 banheiros de uso exclusivo dos 
moradores 

-0,169 0,067 

Proporção de domicílios dom mais de 9 banheiros de uso exclusivo dos 
moradores 

-0,158 0,085 

Proporção de domicílios sem banheiro de uso exclusivo dos moradores -0,007 0,938 
Proporção de domicílios com 1 a 3 moradores 0,120 0,194 
Proporção de domicílios com 4 a 6 moradores -0,159 0,084 
Proporção de domicílios com 7 a 9 moradores 0,031 0,741 
Proporção de domicílios com 10 moradores ou mais 0,105 0,256 
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Número de salários mínimo por mês por responsável -0,226 0,013 
 

Dos 733 registros de gestantes com HIV, 74 (10,1%) os casos foram excluídos da 

fase de análise inferencial devido à ausência de informações sobre o bairro. 

A existência de bairros com valores atipicamente altos, representados pelos outliers 

na parte superior do boxplot, sugere que as gestantes com HIV não se distribuem 

homogeneamente por toda a área do município, mas concentram-se em algumas áreas 

específicas. Frente ao tipo de distribuição deste indicador, optou-se por realizar a transformação 

de Freeman-Tukey, visando aproximar sua distribuição de uma normal, refazendo-se em seguida 

a análise exploratória (Figura 5). 

 

Figura 5. Análise residual do modelo de regressão linear múltipla da razão de gestantes com HIV 

em Fortaleza, no período de 2001 a 2011. 
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Fonte: Autora. 

A variável transformada apresenta perfil de distribuição menos concentrado em 

valores altos e baixos e apresenta melhor ajuste à curva normal. 

Para elaboração do modelo multivariado para gestantes com HIV foram testados 

além dos indicadores socioeconômicos, estatisticamente significantes, todos aqueles com p <0,2, 

segundo a metodologia aplicada, após análise de colinearidade.  

O modelo final foi aferido pela análise gráfica dos resíduos e dos valores preditos em 

relação aos resíduos, apresentando aleatoriedade dos resíduos indicando que as estimativas 

refletem a realidade (Figura 6). 

 

Figura 6- Análise exploratória da razão média transformada de detecção de HIV em gestantes 

Fortaleza, no período de 2001 a 2011 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora. 
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O resultado do modelo ajustado apresentou como variáveis explicativas a renda 

média por responsáveis, proporção de moradias adequadas, proporção de domicílios com lixo 

acumulado, proporção de domicílios com 4 a 6 moradores (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Modelo de regressão linear múltipla para associação entre a razão de gestantes com 

HIV e indicadores socioeconômicos de Fortaleza, no período de 2001 a 2011. 

 
Modelo de regressão linear 

múltipla 
Estimativa Erro padrão t p-valor  95% IC 

Intercepto 212,14 37,2 5,69 0,000 138,29 285,9 
Renda média por responsáveis 
por domicílios -0,01 0,00 -2,32 0,022 -0,01 0,00 
Proporção de moradias 
adequadas -0,33 0,14 -2,34 0,021 -0,62 -0,05 
Proporção de domicílios com 
lixo acumulado 1,11 0,40 2,78 0,006 0,32 1,91 
Proporção de domicílios com 4 a 
6 moradores -2,77 0,85 -3,26 0,001 -4,45 -1,08 
R2: 17,3% 

 

Nesta análise, observa-se que o aumento da razão de gestantes com HIV tem 

crescimento proporcional com a proporção de domicílios com lixo acumulado em seu entorno, 

enquanto que estabelece uma relação inversa com a renda média, a renda média por responsáveis 

por domicílio, proporção de moradias adequadas e proporção de moradias com 4 a 6 moradores. 

A figura 7 mostra a distribuição espacial da razão bruta e da razão ajustada de 

detecção de HIV em gestantes, por bairros. Após a transformação de Freman-Tukey, verifica-se 

melhor distribuição dos eventos. 
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Figura 7 - Distribuição espacial da razão bruta e da razão ajustada de detecção de HIV em 

gestantes, por bairros de Fortaleza, no período de 2001 a 2011. 

 

 

 

 

Fonte: Autora. 
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Na razão bruta, verificam-se valores mais elevados nos bairros Praia de Iracema, Cais 

do Porto, Parque Iracema e Mata Galinha. Com a razão de gestantes com HIV transformada, 

foram observados os maiores valores nestes mesmos bairros, além do bairro Damas. 

Dentre estes, os bairros Cais do Porto, Parque Iracema e Mata Galinha consistem em 

regiões onde se verificam indicadores sociais. 

Para verificar a dependência espacial dos indicadores e da razão de gestantes, 

realizou-se a análise espacial dos resíduos da regressão linear múltipla (Figura 8). 

 

Figura 8 - Mapa temático dos resíduos do modelo de regressão linear múltipla de detecção 

de HIV em gestantes, por bairros de Fortaleza, no período de 2001 a 2011 

 
Fonte: Autora. 

 

Nas figuras 9 a 15, apresentam-se o mapa e os resultados da correlação espacial 

identificada entre a razão de gestantes com HIV e os indicadores socioeconômicos.  
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Figura 9. Mapa de grupo da correlação espacial entre a razão de gestantes com HIV e os 

indicadores socioeconômicos de Fortaleza, de 2001 a 2011.  
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Figura 10. Estatística descritiva e Boxplot da correlação da razão de gestantes com HIV e os indicadores socioeconômicos utilizados 

na de análise espacial 

 

 

Figura 11. Estatística descritiva e Boxplot da correlação da razão de gestantes com HIV e os indicadores socioeconômicos utilizados 

na de análise espacial (grupo 1) 

 

 

 

 

  

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Máximo R2 

Proporção de domicílios com 
4 a 6 moradores 

38.80 3.80 25.62 48.70 0,46 

Renda média por responsáveis 
por domicílios 

1686.12 1270.46 429.01 6653.67 0,42 

Proporção de moradias 
adequadas 

66.76 22.21 1.62 98.98 0,17 

Proporção de domicílios com 
lixo acumulado 

7.63 7.33 0.00 43.75 0,14 

Razão ajustada de gestantes 
com HIV 

80.81 31.99 10.24 179.94 0,04 

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 
Proporção de domicílios com 
4 a 6 moradores 

34,09 2,61 29,69 38,48 

Renda média por responsáveis 
por domicílios 

3955,67 1637,88 1575,37 6431,95 

Proporção de moradias 
adequadas 

91,86 5,16 79,20 96,42 

Proporção de domicílios com 
lixo acumulado 

2,97 2,67 0,78 9,92 

Razão ajustada de gestantes 
com HIV 

64,61 39,45 11,18 154,10 
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Figura 12. Estatística descritiva e Boxplot da correlação da razão de gestantes com HIV e os indicadores socioeconômicos utilizados 

na de análise espacial (grupo 2). 

 

 

 

 

 

Figura 13. Estatística descritiva e Boxplot da correlação da razão de gestantes com HIV e os indicadores socioeconômicos utilizados 

na de análise espacial (grupo 3). 

 

 

 

 

 

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 
Proporção de domicílios com 
4 a 6 moradores 

41,62 3,94 32,24 48,70 

Renda média por responsáveis 
por domicílios 

2196,60 1527,13 682,79 6653,67 

Proporção de moradias 
adequadas 

60,78 15,35 26,63 98,70 

Proporção de domicílios com 
lixo acumulado 

13,06 10,36 0,00 43,75 

Razão ajustada de gestantes 
com HIV 

74,12 35,17 12,11 146,20  

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 
Proporção de domicílios com 
4 a 6 moradores 

29,16 2,59 25,62 32,59 

Renda média por responsáveis 
por domicílios 

2136,84 779.48 1527,23 3475,37 

Proporção de moradias 
adequadas 

89,26 6,18 79,71 96,87 

Proporção de domicílios com 
lixo acumulado 

7,38 6,5 0,00 17,84 

Razão ajustada de gestantes 
com HIV 

97,86 30,96 73,55 150,97 
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Figura 14. Estatística descritiva e Boxplot da correlação da razão de gestantes com HIV e os indicadores socioeconômicos utilizados 

na de análise espacial (grupo 4). 

 

 

 

 

 

Figura 15. Boxplot paralelo da correlação da razão de gestantes com HIV e os indicadores socioeconômicos utilizados na de análise 

espacial 

 

 

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 
Proporção de domicílios com 
4 a 6 moradores 

39,15 2,41 31,84 45,68 

Renda média por responsáveis 
por domicílios 

1222,72 584,51 429,01 3866,51 

Proporção de moradias 
adequadas 

63,90 22,81 1,62 98,98 

Proporção de domicílios com 
lixo acumulado 

6,81 5,88 0,00 23,33 

Razão ajustada de gestantes 
com HIV 

83,95 28,76 10,24 179,94 

Renda média por responsáveis por domicílios 

Proporção de domicílios com lixo acumulado 

Razão ajustada de gestantes com HIV 

Proporção de moradias adequadas 

Proporção de domicílios com 4 a 6 moradores 
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Neste modelo, a cidade foi divida em quatro agrupamentos de bairros que mostraram 

semelhanças em relação à razão de gestantes com HIV e cada um dos indicadores utilizados.  

No grupo 1, estão os bairros com a maior renda média por responsável pelo 

domicílio, assim como possui os bairros com as maiores proporções de moradias adequadas. 

Compondo essa informação, nestes bairros estão as menores razões de gestantes com HIV e 

menores proporções de domicílios com lixo acumulado. Neste grupo observa-se que, embora os 

bairros não tenham, isoladamente, características que os tornem semelhantes, nesta análise esses 

se tornaram semelhantes quanto analisada a influência dos indicadores utilizados na razão de 

gestantes com HIV. Neste grupo, são verificados bairros em que se visualizam números extremos 

do evento, ou seja, elevadas razão de gestantes com HIV. 

No grupo 2, encontram-se os bairros com as maiores proporções de domicílios com 4 

a 6 moradores, com lixo acumulado e a menores proporções de moradias adequadas. A razão de 

gestantes com HIV é a segunda maior, entre os quatro grupos. 

Entre os bairros pertencentes ao grupo 3, estão aqueles com as maiores razões médias 

de gestante com HIV, maiores proporções de domicílios com 4 a 6. Entre os bairros, estão 

aqueles com a segunda menor renda média por responsável pelo domicílio. 

No grupo 4, encontram-se a menor renda média por responsável pelo domicílio e, 

entre os quatro grupo, a segunda maior proporção de gestantes com HIV. 

De forma mais evidenciada entre os bairros dos grupos 1 e 3, verifica-se a correlação 

espacial entre os indicadores socioeconômicos estudados e a ocorrência de HIV em gestantes, 

evidenciando que mesmo em regiões com disparidades econômicas, onde visualizam-se pessoas 

com maiores e menores rendas, identificam-se taxas que se assemelham.  
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4.2 Indicadores socioeconômicos 

Pela tabela 4 observam-se os indicadores socioeconômicos e as respectivas 
informações.  

Tabela 4. Estatísticas descritivas dos indicadores socioeconômicos de Fortaleza 

Indicadores socioeconômicos Média Mínimo Máximo Desvio 
padrão 

Média de moradores em domicílios particulares 
permanentes 

3,4 2,8 4,0 0,2 

Número de pessoas na faixa de pobreza  903,1 25,0 3.822,0 921,6 
Proporção de analfabetismo 6,6 1,3 14,4 3,4 
Renda média 1.766,6 496,3 7.697,4 1.494,8 
Renda média dos responsáveis pelo domicílio 1.686,1 429,0 6.653,7 1.275,8 
Média do número de salários mínimos do 
responsável pelo domicílio 

3,0 0,8 13,0 2,5 

Proporção de responsáveis do sexo masculino 8,4 0,8 17,8 4,7 
Proporção de responsáveis do sexo feminino 45,6 30,8 61,1 4,5 
Proporção de pessoas responsáveis analfabetos 9,7 1,2 21,9 5,1 
Proporção de responsáveis do sexo feminino 
analfabetas 

54,3 38,9 69,2 4,5 

Proporção de responsáveis do sexo masculino 
analfabetos 

7,2 0,5 17,6 4,5 

Proporção de responsáveis de 10 a 14 anos 0,2 0,0 1,6 0,2 
Proporção de pessoas na faixa de pobreza 4,7 0,6 9,4 2,5 
Proporção de domicílios próprios 70,0 42,3 87,1 8,3 
Proporção de domicílios alugados 26,2 8,7 54,9 8,3 
Proporção de domicílios na faixa de pobreza 32,6 5,5 66,4 14,3 
Proporção de moradias adequadas 66,8 1,6 99,0 22,3 
Proporção de moradias semiadequadas 29,4 1,0 92,4 21,4 
Proporção de moradias inadequadas 0,3 0,0 10,1 1,2 
Proporção de domicílios com abastecimento de água 93,1 55,8 99,5 6,3 
Proporção de domicílios sem abastecimento de água 6,9 0,5 44,2 6,3 
Proporção de domicílios com banheiro de uso 
exclusivo ou sanitário 

99,5 95,5 100,0 0,7 

Proporção de domicílios com banheiro de uso 
exclusivo ou sanitário com esgotamento 

74,6 1,9 100,0 23,9 

Proporção de domicílios com banheiro de uso 
exclusivo ou sanitário sem esgotamento 

24,9 0,0 95,9 23,7 

Proporção de domicílios sem banheiro de uso 
exclusivo ou sanitário 

0,4 0,0 4,5 0,6 

Proporção de domicílios com coleta de lixo 98,4 78,2 100,0 3,3 
Proporção de domicílios sem coleta de lixo 1,6 0,0 21,8 3,3 
Proporção de domicílios com lixo acumulado 7,6 0,0 43,8 7,4 
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Proporção de domicílios com rede elétrica 99,6 95,0 100,0 0,6 
Proporção de domicílios sem rede elétrica 0,3 0,0 5,0 0,6 
Proporção de domicílios sem iluminação pública 2,4 0,0 35,7 4,7 
Proporção de domicílios sem pavimentação 9,2 0,0 55,2 11,5 
Proporção de domicílios sem calçada 15,4 0,0 92,8 15,6 
Proporção de domicílios sem bueiro 79,4 40,3 100,0 13,0 
Proporção de domicílios sem identificação de 
logradouro 

33,5 0,0 85,9 20,9 

Proporção de domicílios com esgoto a céu aberto 16,8 0,0 90,1 18,5 
Proporção de domicílios com banheiro de uso 
exclusivo dos moradores 

98,4 88,5 99,9 1,6 

Proporção de domicílios com 1 a 3 banheiros de uso 
exclusivo dos moradores 

90,9 42,5 98,7 11,0 

Proporção de domicílios com 4 a 6 banheiros de uso 
exclusivo dos moradores 

7,2 0,5 51,5 10,6 

Proporção de domicílios com 7 a 9 banheiros de uso 
exclusivo dos moradores 

0,3 0,0 8,0 0,8 

Proporção de domicílios dom mais de 9 banheiros de 
uso exclusivo dos moradores 

0,0 0,0 1,5 0,1 

Proporção de domicílios sem banheiro de uso 
exclusivo dos moradores 

1,5 0,1 11,5 1,5 

Proporção de domicílios com 1 a 3 moradores 56,5 46,9 71,0 4,6 
Proporção de domicílios com 4 a 6 moradores 38,8 25,6 48,7 3,8 
Proporção de domicílios com 7 a 9 moradores 4,0 1,5 8,9 1,1 
Proporção de domicílios com 10 ou mais moradores 0,6 0,0 2,7 0,3 

 

Verifica-se que os domicílios de Fortaleza apresentam uma renda mensal média 

de R$1.766,6 (R$496,30 ± R$ 7.697,40). O número médio de salários mínimos é de três salários 

por responsáveis pelo domicílio, com variação de 0,8 a 13. A proporção média de pessoas na 

faixa da pobreza é de 4,7%, chegando a 9,4%.   

Sobre os indicadores relacionados a questões de infraestrutura, identificaram-se 

proporções médias de 66,8% moradias adequadas, 29,4% de moradias semiadequadas e 

0,3% de moradias inadequadas. Constatou-se que 93,1% dos domicílios com abastecimento 

de água, 99,5% domicílios com banheiro de uso exclusivo ou sanitário, 7,6% com lixo 

acumulado no logradouro. A maioria dos domicílios tem em média entre 1 e 3 moradores 

(56,5%) e possuem de 1 a 3 banheiros  de uso exclusivo dos moradores (90,9%). 

Foram verificados os Índices de Moran dos indicadores socioeconômicos (Tabela 5). 
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Tabela 5- Índice Global de Moran dos indicadores socioeconômicos de Fortaleza. 

Variável Moran p-valor 
Proporção de responsáveis do sexo feminino 0,17 0,01 
Proporção de analfabetos entre 10 e 14 anos 0,27 0,01 
Proporção de domicílio com banheiro de uso exclusivo ou sanitário 0,28 0,01 
Proporção de domicílio sem banheiro de uso exclusivo ou sanitário 0,29 0,01 
Proporção de domicílios sem calçada 0,33 0,01 
Proporção de domicílios com 7 a 9 moradores 0,38 0,01 
Proporção de responsáveis analfabetos 0,39 0,01 
Proporção de domicílios sem pavimentação 0,39 0,01 
Média de moradores 0,41 0,01 
Proporção de responsáveis analfabetos 0,41 0,01 
Proporção de responsáveis masculinos analfabetos 0,41 0,01 
Proporção de analfabetos 0,41 0,01 
Proporção de domicílios com abastecimento de água 0,42 0,01 
Proporção de domicílios sem abastecimento de água 0,42 0,01 
Proporção de domicílios com esgoto a céu aberto 0,43 0,01 
Proporção de domicílios sem identificação de logradouro 0,45 0,01 
Renda média em salários 0,46 0,01 
Proporção de pessoas na faixa de pobreza 0,48 0,01 
Proporção de domicílios com 1 a 3 banheiros* 0,5 0,01 
Proporção de domicílios com 4 a 6 banheiros* 0,5 0,01 
Proporção de domicílios na faixa de pobreza* 0,51 0,01 
Proporção de domicílios com 4 a 6 moradores* 0,52 0,01 
Proporção de domicílios com 1 a 3 moradores* 0,53 0,01 
Proporção de domicílios próprios* 0,54 0,01 
Proporção de domicílios alugados* 0,55 0,01 
Proporção de moradias adequadas* 0,57 0,01 
Salário médio do responsável* 0,58 0,01 
Renda média* 0,58 0,01 
Renda média do responsável* 0,59 0,01 
Proporção de moradias semiadequadas* 0,6 0,01 
Proporção de domicílios com banheiros ou sanitário de uso exclusivo 
com esgotamento* 0,66 0,01 
Proporção de domicílios com banheiros ou sanitário de uso exclusivo 
sem esgotamento* 0,66 0,01 
Média de moradores* 0,67 0,01 
Proporção de domicílios com 9 ou mais banheiros 0,1 0,02 
Proporção de responsáveis masculinos 0,17 0,02 
Número de salário mínimo por responsável 0,38 0,02 
Proporção dos domicílios sem bueiros 0,15 0,03 
Proporção de domicílios com 10 ou mais moradores 0,13 0,04 
Proporção de responsáveis de 10 a 14 anos 0,16 0,04 
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Proporção de domicílios sem coleta de lixo 0,19 0,04 
Proporção de domicílios sem iluminação pública 0,19 0,04 
Proporção de domicílios com mais de 7 banheiros 0,14 0,05 
Proporção de domicílios sem banheiro de uso exclusivo dos moradores 0,09 0,06 
Proporção de domicílios com lixo acumulado 0,12 0,06 
Proporção de domicílios com coleta de lixo 0,15 0,08 
Proporção de domicílios com banheiro exclusivo 0,1 0,11 
Proporção de moradias inadequadas 0,04 0,12 
Proporção de domicílios sem rede elétrica 0,02 0,32 
Proporção de domicílios com rede elétrica 0,01 0,35 
*Indicadores com I de Moran>0,5 e com significância estatística (p ≤ 0,05) 

 

Na Tabela 5, encontram-se os resultados do Índice Global de Moran para teste de  

autocorrelação espacial de todas as variáveis independentes. Para os indicadores com que 

apresentaram o índice de Moran>0,5 e p< 0,05, foram elaborados mapas temáticos com a 

distribuição para melhor visualização dos indicadores no espaço. 

Os indicadores proporção de domicílios com 1 a 3 banheiros, proporção de 

domicílios com 4 a 6 banheiros, proporção de pessoas na faixa de pobreza, proporção de 

domicílios próprios, proporção de domicílios alugados, salário médio do responsável pelo 

domicílio, renda média, renda média mensal do responsável, proporção de moradias 

semiadequadas, proporção de domicílios com banheiros ou sanitário de uso exclusivo com 

esgotamento, proporção de domicílios com banheiros ou sanitário de uso exclusivo sem 

esgotamento e média de moradores obtiveram autocorrelação espacial positiva e significativa 

(p<0,05). 

Nas figuras de 16 a 19 apresentam-se mapas temáticos da distribuição espacial dos 

indicadores socioeconômicos. Optou-se pela apresentação inicial destes resultados para análise 

do território e posterior apresentação da relação com os dados de aids.  
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Figura 16. Mapas temáticos da distribuição espacial dos indicadores socioeconômicos: Renda 

média do domicílio, renda média do responsável, número médio de salário mínimo do 

responsável pelo domicílio e proporção de pessoas na faixa de pobreza de Fortaleza. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora. 
 

De acordo com a figura 16, observa-se que os indicadores especificamente 

econômicos mais favoráveis encontram-se em bairros situados ao norte do município. Esses 

bairros repetem-se nos indicadores renda média do domicílio (que variou de R$436,61 a 

R$7697,39) (Figura 16A), renda média por responsável (com variação de R$429,02 a 

R$6653,68) (Figura 16B), número médio de salários mínimos por responsável (variação de 0,84 a 
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13,05 salários) (Figura 16C). Ao contrário, quando se avalia a proporção de pessoas na faixa da 

pobreza, cuja variação foi 0,57 a 9,42 (Figura 16D), destacam-se os bairros nos extremos da 

cidade. 

 

Figura 17. Mapas temáticos da distribuição espacial dos indicadores socioeconômicos: Proporção 

de domicílios adequados, semiadequados, próprios e alugados de Fortaleza 

 

 
  

 

 

 

Fonte: Autora. 

 

Quando se buscou avaliar a proporção de moradias adequadas, que variou de 1,62% a 

98,98% (Figura 17A), repetem-se os bairros que apresentam as mais altas rendas e acrescentam-

se aqueles situados ao centro-norte. Já as moradias semiadequadas, com variação proporcional de 

1,02% a 92,43% (Figura 17B) apresentam-se em bairros ao centro; sudoeste, extremo sul e 

extremo leste. 
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A maior distribuição dos domicílios próprios, que variou de 42,31% a 87,11% 

(Figura 17C), encontra-se em bairros situados ao leste, incluindo também alguns bairros da região 

sudoeste e centro. Enquanto que a maior distribuição de moradias alugadas (com variação de 

8,72% a 54,87%) (Figura 17D), está concentrada na região norte-noroeste de Fortaleza. De um 

modo geral, na cidade, há mais domicílios próprios em relação às moradias alugadas. 
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Figura 18. Mapas temáticos da distribuição espacial dos indicadores socioeconômicos: Média de 

moradores em domicílios particulares permanentes, proporção de domicílios com 1 a 3 

moradores e proporção de domicílios com 4 a 6 moradores de Fortaleza 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autora. 
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Quando avaliado o número de moradores por domicílios particulares permanentes, 

observou-se que o maior número médio de moradores (que teve variação de 2,80 a 3,97) (Figura 

18A) está nos bairros do extremo da região noroeste, ao sul e a nordeste.  

 
Figura 19. Mapas temáticos da distribuição espacial dos indicadores socioeconômicos: 

Proporção de domicílios com banheiros de uso exclusivo e com esgoto sanitário de Fortaleza, 

proporção de domicílios com 1 a 3 banheiros de uso exclusivo e proporção de domicílios com 

4 a 6 banheiros de uso exclusivo de Fortaleza 
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Fonte: Autora. 
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Avaliada a estrutura de banheiro e esgotamento, observou-se que a maioria dos 

bairros da cidade possui elevada proporção de domicílios com 1 a 3 banheiros de uso exclusivo, 

cuja variação foi de 42,50% a 98,65% (Figura 19B), enquanto que bairros isolados possuem 

domicílios com 4 a 6 banheiros de uso exclusivo, que teve variação de 0,49% a 51,52% (Figura 

19C). Maiores proporções de domicílios com banheiros de uso exclusivo e que possuem 

esgotamento estão concentradas nas regiões norte e nordeste, esta onde se verificaram bairros 

com condições socioeconômicas mais favoráveis. 
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5. Discussão  



77 
 

5.1 Perfil epidemiológico e análise espacial dos casos de gestantes soropositivas para o HIV  

A análise do perfil epidemiológico permite compreender o contexto social e 

identificar determinantes sociais que se relacionam à vulnerabilidade das mulheres à infecção 

pelo HIV. 

Após décadas de aids, o controle da doença passou de infecção fatal a doença crônica, 

representando um desafio para o desenvolvimento econômico e social nos diversos continentes e 

atestando a relevância da discussão integrada dos direitos humanos em políticas sociais 

(CARVALHO, 2008). 

Os conceitos de promoção da saúde vão se ampliando e relacionando com outros 

conceitos, como o do ambiente. Nesta relação entre a saúde e ambiente, foram consideradas as 

dimensões físicas (água, esgoto, resíduos sólidos domésticos e industriais, drenagem urbana, 

controle de vetores, proteções da atmosfera, solo, rios, lagoas e oceanos) e os fatores sociais, 

políticos, econômicos e culturais, enfatizando a necessidade da criação de ambientes saudáveis 

(COHEN, 2007; BRASIL, 2002a).  

Considerando o ambiente como determinante da saúde, a habitação é um espaço de 

construção e consolidação do desenvolvimento da saúde, visto que a família tem na habitação seu 

principal espaço de sociabilidade, transformando-a em um espaço essencial (COHEN, 2007).  
Embora tenham sido verificados avanços no que se refere à cobertura pré-natal, ainda 

verificou-se que 8,9% das gestantes não tiveram esse acompanhamento. 

O conhecimento do estado sorológico antes da gravidez tem sua importância, pois 

permite realizar intervenções precoces e eficazes com fins a evitar a transmissão vertical do HIV. 

Especificamente, aponta-se o início da gestação para identificação do diagnóstico. Portanto, é 

necessária uma cobertura pré-natal que atenda a todas as gestantes, bem como uma eficaz rede de 

atenção à saúde. 

Estudo que analisou ações de prevenção da transmissão vertical em uma maternidade 

de Fortaleza constatou que, sendo serviço de referência, as ações se deram de maneira eficaz a 

essa prevenção. Contudo, ressaltou que número significativo de mulheres ainda não tem acesso 

ao teste de HIV, tanto devido à condição social, quanto a falhas no sistema de saúde. Os autores 

ressaltam a importância da estruturação de uma rede que inclui laboratórios e do processo de 

referência e contra-referência, para a obtenção de bons resultados em saúde (CAVALCANTE et 

al., 2008). 
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A não realização do pré-natal também interfere no cumprimento das etapas da 

profilaxia da transmissão vertical do HIV em tempo apropriado, reduzindo a eficácia das ações 

preventivas. Sendo assim, casos de transmissão vertical cuja cadeia de transmissão poderiam ter 

sido bloqueadas não tiveram o devido acompanhamento. 

O rastreamento e o diagnóstico do HIV/aids são prejudicados pela cobertura 

deficiente e pela má qualidade da atenção, sendo de grande importância a reorientação de 

programas de saúde pública para o combate dos determinantes sociais. 

Além das questões comportamentais, a adesão ao pré-natal depende também de 

políticas públicas e de serviços bem organizados, que realizem, inclusive, busca ativa das 

gestantes. Contudo, ainda se verificam dificuldades na implementação das recomendações 

preconizadas à prevenção e controle da transmissão vertical (OLIVEIRA; TAKAHASHI, 

2011).  

A maioria das gestantes teve entre 20 e 24 anos. Ao fato que se relaciona a idade fértil 

e risco de transmissão vertical do vírus. Chama-se atenção para o dado que mostra 12,2% de 

casos em adolescentes.  

Considerando que a iniciação sexual está cada vez mais precoce, estes dados 

evidenciam a importância da articulação de diversos serviços em busca de intervenções que 

atinjam a população adolescente, pois, embora adolescentes saibam a importância do uso do 

preservativo, não fazem o uso de maneira devida, associando-se ainda à baixa escolaridade 

(TAQUETTE, 2013).  

Mesmo com conhecimento sobre o modo de prevenção do HIV, a atitude algumas 

vezes não converge para a proteção devida. O conhecimento da população jovem sobre as formas 

de infecção pelo HIV é alto, conforme estudos que abordam o comportamento da população 

brasileira em relação à prevenção das doenças sexualmente transmissíveis (BRASIL, 2011a; 

SZWARCWALD, 2011). Contudo esta ainda é uma população que apresenta altos índices de 

infecção pelo HIV.  

Ainda sob este aspecto e sob a discussão do modelo de determinação social, ações 

intersetoriais que promovam ações entre profissionais de saúde e da escola podem ser 

importantes para o alcance deste objetivo, visto que entre os determinantes proximais, onde se 

inclui o comportamento pessoal, podem ser realizadas as intervenções primárias da infecção. 

Portanto, ações de educação sexual e de promoção da saúde, por exemplo, precisam 
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funcionar como momentos de escuta e diálogo sobre as experiências reais das relações afetivo-

sexuais dos adolescentes, permitindo reflexões e os levando ao despertar da competência 

emocional e a mudanças de comportamento (TAQUETTE, 2013). 

Nas variáveis uso da TARV durante o pré-natal, uso da TARV durante o parto e 

início da TARV na criança foi observada uma significância estatística (p<0,05) em relação à 

realização do pré-natal. Mesmo tendo realizado acompanhamento pré-natal, uma gestantes não 

aderiu à TARV durante a gestação. 

A adesão à TARV na gestação é a medida preventiva mais eficaz na redução dos 

casos de aids em crianças (BRASIL, 2010; BURGER et al., 2011). Contudo, faz-se necessária 

a identificação precoce das gestantes soropositivas para o HIV e as que não receberam os devidos 

cuidados pré-natal, pois podem não ter conhecimento do seu estado sorológico, aumentando o 

risco de transmissão vertical do HIV (LEVISON et al., 2011).  

Desde a implementação da TARV, melhorias tem sido incentivadas no intuito de 

favorecer a adesão ao tratamento do HIV, tendo em vista a importância de manter a eficácia do 

estado imunológico do paciente e prevenir complicações associadas. Portanto, a correta utilização 

da TARV é o principal foco no que se refere ao tratamento dos infectados pelo HIV, para que 

possam se beneficiar do tratamento (RÜÜTEL et al., 2008). 

A adesão à TARV perpassa não apenas pela tomada de medicações, mas, muito além, 

envolve o suporte social, fatores psicológicos, como depressão, motivação e ansiedade e outras 

influências. A identificação das dificuldades enfrentadas relativas ao tratamento, como o tempo 

de tratamento e o número de comprimidos diários, facilita a reflexão sobre o modo de 

intervenção.  

As mães-gestantes que vivem com o HIV podem, através de medidas preventivas, 

como uso de medicamentos, assistência clínica e cuidados com a saúde, evitar a infecção da 

criança, melhorar sua saúde, sua convivência com a doença, e preparar-se físico, espiritual e 

psicologicamente para receber seu filho (a) e dar-lhe atenção, amor e cuidados que ele (a) 

necessita para sobreviver, independente dessa criança ser ou não portadora do HIV (HURST et 

al., 2005).  

Quando os profissionais se deparam com situações que envolvem valores e normas 

sociais conflitantes, é difícil produzir respostas apoiadas apenas em protocolos ou utilizar outro 

recurso inicial que oriente a ação. Por isso, exige dos profissionais mais do que competências 
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técnicas, sendo, frequentemente, lançar mão de uma sabedoria prática, orientando as ações de 

modo prudente, aliando correção ética à excelência técnica (OLIVEIRA; AYRES; ZOBOLI, 

2011). 

Neste estudo, verificou-se uma maioria de gestantes que foi submetida ao parto 

cirúrgico. 

Em mulheres soropositivas para o HIV, a cesárea realizada antes do  

início do trabalho de parto, com as membranas e anexos intactos, consiste em manejo para 

redução potencial da transmissão vertical, visto que 65% da transmissão vertical do vírus 

ocorre no momento intraparto.  No Brasil, o parto cesáreo eletivo é recomendo com 38 semanas 

de gestação, a fim de evitar parto prematuro, o trabalho de parto e a ruptura prematura das 

membranas nas mulheres com carga viral elevada ou naquelas nas quais este parâmetro 

laboratorial for desconhecido. Além desse cuidado, preconiza-se que os recém-nascidos expostos 

ao HIV devem receber a solução oral de AZT nas primeiras duas horas de vida, mesmo se as 

mães tiverem recebido medicamentos antirretrovirais durante a gravidez e/ou parto (BRASIL, 

2010). Neste estudo, a maioria das crianças iniciou a TARV nas primeiras 24 horas, sendo 

associado à realização do pré-natal. Outros autores também encontraram relação entre essas 

variáveis, em que onde as chances de tratamento para os recém-nascidos foram cinco vezes maior 

entre mulheres que tiveram acompanhamento pré-natal (SANTOS et al., 2010). 

Contudo, como ainda é verificado número importante de crianças soropositivas para o 

HIV, o MS, por meio da nota técnica nº 388/2012, instituiu a introdução da nevirapina ao 

esquema de quimioprofilaxia da transmissão vertical do HIV para recém-nascidos de mães 

vivendo com HIV/aids.  

Destarte, os achados epidemiológicos de gestantes soropositivas para o HIV deste 

estudo fazem parte de uma realidade em que se verificam mulheres em sua maioria jovem, em 

idade reprodutiva, com baixa escolaridade e pouco acesso a informações, fatores que caracterizam 

a pobreza associada à epidemia (RODRIGUES; VAZ; BARROS, 2013; KUPEK; OLIVEIRA, 

2012).  

Sob essa perspectiva, traz-se que, exceto a raça, um determinante invariável, os 

demais determinantes sociais contemplam todas as camadas do modelo de DSS, passíveis de 

intervenções sociais e de saúde, desde o comportamento sexual ao acesso aos serviços de saúde e 

implementação de intervenções que visem a redução da transmissão vertical do HIV. 
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Na segunda camada do modelo de DSS proposto por Dahlgren e Whitehead, estão 

fatores como o comportamento e o estilo de vida individuais. Esta camada está situada entre os 

fatores individuais e os determinantes sociais de saúde. Os comportamentos, geralmente vistos 

exclusivamente sob responsabilidade individual, podem também ser considerados parte dos 

determinantes sociais, já que essas opções estão fortemente condicionadas por estes. Para atuar 

nesse nível de maneira eficaz, são necessárias políticas de abrangência populacional que 

promovam mudanças de comportamento (BUSS; PELLEGRINI, 2007). A transferência da 

responsabilidade pelo autocuidado somente pode ser direcionado ao indivíduo quando sabe-se 

que está provido de informações, tem acesso ao igualitário a uma vida saudável e recebe apoio 

para tomar decisões sobre sua saúde (OMS, 2005). 

As medidas de proteção contra o HIV não significam atos apenas cognitivos, mas há 

um conjunto de questões que determinam as possibilidades de cada pessoa ou grupo proteger-se; 

há diferentes contextos de vulnerabilidade à infecção pelo HIV. Porém, a oferta de informações 

corretas e cientificamente embasadas continua a ser um dos deveres do Estado, como gestor da 

política de saúde, para que cidadãos façam suas escolhas de modo consciente e factível em seus 

singulares contextos de vida (BRASIL, 2011a).  

No contexto das doenças infecciosas, os determinantes da camada mais interna, os 

individuais, são os principais condutores de transmissão da doença e risco de aquisição, em que 

se incluem. Contudo, os padrões e distribuição destas doenças também são influenciados por uma 

interação os fatores biológicos da doença, a eficácia das intervenções de prevenção e controle, e 

fatores ambientais e sociais estruturais (DEAN; FENTON, 2014). 

Ações que levem em consideração a orientação, o empoderamento das informações, 

o ampliação do acesso ao serviço de saúde, a empatia entre usuário e profissional, devem ser 

inseridas entre o leque de previsões de intervenções políticas e de saúde. 

Constata-se que as medidas de prevenção e de promoção à saúde ainda não se 

mostraram eficazes e não foram plenamente alcançadas, principalmente em decorrência das 

desigualdades regionais quanto aos cuidados pré-natais, diagnósticos e terapêuticos 

adequados (KERR et al., 2011).  

Na análise espacial, é importante ressaltar, inicialmente, que algumas áreas, por 

terem pequena população, onde se registram pouco ou nenhum caso de gestante com HIV, 

causam assimetria nas taxas brutas calculadas, tornando as taxas elevadas e podendo induzir à 
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falsa ideia de se tratar de um conglomerado de alto risco. O emprego do método de transformação 

por Freeman-Tukey foi importante para reestimar os indicadores epidemiológicos de HIV/aids 

em gestantes, reduzindo a flutuação aleatória. 

A análise espacial das gestantes identificaram-se bairros com elevado número de 

casos. Os padrões de distribuição espacial destes casos mostraram relação com indicadores 

relacionados a fatores de vulnerabilidade social, como ter mais de quatro moradores no domicílio 

e possuir lixo acumulado no logradouro.  

Dados semelhantes foram observados em outras regiões do Brasil, que apresentam 

maior concentração de renda, porém, com regiões de pobreza, como as regiões Sul e Sudeste, 

indicando o processo de pauperização da aids e a necessidade de priorização destes locais quanto 

às ações para redução da transmissão vertical (BARCELLOS et al., 2009; VIEIRA et al., 2011).  

Se antes a epidemia estava entre com maior poder aquisitivo e escolaridade, hoje, a expansão da 

doença tem afetado de forma progressiva populações mais vulneráveis, empobrecidas e 

marginalizadas (FEDE et al., 2011; HIXSON et al., 2011).  

Alguns indicadores socioeconômicos ainda requerem atenção especial por parte de 

governantes, sendo importante a implementação de políticas já existentes e proporcionar 

melhores condições de vida da população. 

O espaço geográfico das moradias pode ser um importante indicador de desigualdade 

social, pois contribui para evidenciar o estado de saúde da população, o acesso e a utilização dos 

serviços de saúde de determinada área geográfica (BARATA, 2009).  

Em meio a tanto avanços em vários aspectos, ainda se verificam domicílios sem 

estrutura adequada, como falta de abastecimento de água, ausência de banheiro de uso exclusivo 

e presença de esgoto a céu aberto. O acesso ao saneamento básico exerce influência direta 

sobre a saúde e a da qualidade de vida da população, incluindo as pessoas que convivem com 

HIV/aids e estão susceptíveis as suas complicações. A falta de saneamento agrava as 

vulnerabilidades e os resultados de saúde associados com o HIV, dificultando os cuidados com 

o tratamento e elevando os impactos socioeconômicos da infecção (WEST; HIRSCH; EL-

SADR, 2013). 

Emergem então necessidades de elaboração de políticas públicas saudáveis, que 

exigem ação intersetorial, interdisciplinar e uma nova institucionalidade social, materializada por 

meio de propostas que visem à territorialização, à vinculação, à responsabilização e à 
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resolutividade com um olhar sobre o ambiente, onde estão inseridos os indivíduos e suas famílias. 

Torna-se como desafio a elaboração de novas formas de intervenção sobre os fatores 

determinantes da saúde (COHEN, 2007).  

Essas intervenções mais abrangentes e controle da transmissão do HIV incluem ações 

implementadas em níveis individuais e em níveis grupais, como as condições em que as pessoas 

vivem (DEAN; FENTON, 2014). E nesse contexto, inclui-se o acesso aos serviços de saúde. 

Os serviços de saúde, incluindo os programas de saúde pública, são entendidos como 

um determinante social em si e possuem quatro funções inter-relacionadas através das quais pode 

contribuir com a governança dos determinantes sociais da saúde.  

1. O setor saúde tem papel fundamental na defesa dos determinantes sociais enquanto 

abordagem e explicando o quanto podem beneficiar a sociedade. É de responsabilidade deste 

setor comunicar as iniquidades em saúde como uma prioridade para o bem-estar da sociedade; 

2. O setor saúde tem a capacidade e a responsabilidade de monitorar as iniquidades 

em saúde e o impacto de políticas sobre os determinantes sociais;  

3. O setor saúde, a partir da organização de evidências pode colaborar com a união de 

setores, com foco no planejamento e implementação de intervenções sobre os determinantes 

sociais; 

4. O setor saúde tem um importante papel no desenvolvimento de capacidades para o 

trabalho com os determinantes sociais. Porém, o setor deveria evitar declarar que qualquer uma 

dessas funções é sua responsabilidade exclusiva. 

O serviço de saúde deve definir intervenções específicas, considerando a redução de 

barreiras ao acesso. E entras essas intervenções está a atuação sobre determinantes sociais que 

prejudicam o acesso. Embora a responsabilidade não seja exclusiva do serviço de saúde, este 

pode executar uma série de intervenções destinadas a reduzir diferenças no nível de exposição e 

na vulnerabilidade a riscos e estimular parceiros de outros setores a lutar contra as diferenças 

sociais que resultam em iniquidades em saúde (OMS, 2011). 

Ao agrupar os bairros com características espaciais da aids e sociais semelhantes, 

identificou-se que na parte norte e nordeste da cidade estão os bairros com as maiores razões de 

HIV em gestantes, compreendendo área de praia e turismo. Os bairros com essas elevadas razões 

estão margeados, porém, de bairros caracterizados como mais favoráveis socioeconomicamente. 
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Autores identificaram maior risco para transmissão vertical do HIV em áreas 

agrupadas ao longo de orla urbana pobre, onde há concentração de aglomerados subnormais e 

cujas condições de vida, como a baixa renda e viver em áreas socialmente desfavorecidas, são 

determinantes para altas taxas de natalidade, que, por conseguinte, estão associadas à maior 

prevalência do HIV entre as mulheres grávidas (BARCELLOS et al., 2009). A migração de 

pessoas em busca de turismo constitui um desafio para o controle das DST, visto a ocorrência 

de relações sexuais ocasionais desprotegidas e o uso abusivo de álcool e/ou outras drogas. As 

interações sociossexuais entre jovens moradoras locais e turistas são marcadas por 

desigualdades de gênero, de níveis socioeconômicos e de etnia, principalmente nas regiões 

litorâneas em face do fluxo sazonal de pessoas (BELLENZANI; BLESSA; PAIVA, 2008).  

Foi verificado que as maiores razões de HIV em gestantes estão em bairros com 

menores proporções de moradias adequadas. Considera-se moradia adequada aquela que com 

abastecimento de água, esgoto sanitário ou fossa séptica, coleta de lixo e até dois moradores por 

dormitório. Estes dados também compõem as informações utilizadas para o cálculo do Indicador de 

Condição de Vida (ICV).  Nesse contexto, considera-se que o espaço, sendo socialmente 

construído, estabelece relações entre saúde e estruturação social e estratifica a população 

segundo condições de vida (CHIESA;WESTPHAL; KASHIWAGI, 2002). 

A terceira camada no modelo de DSS de Dahlgren e Whitehead se refere à atuação 

das políticas sobre as condições materiais e psicossociais de vida e trabalho das pessoas, na 

garantia de melhor acesso à água limpa, esgoto, habitação adequada, alimentos saudáveis e 

nutritivos, emprego seguro e realizador, ambientes de trabalho saudáveis, serviços de saúde e de 

educação de qualidade e outros. Setores diferentes são responsáveis por essas políticas são 

responsabilidade, contudo devem estabelecer mecanismo que permitam integração das ações. 

Ainda no modelo de DSS, no quarto nível também estão inseridas ações voltadas à redução das 

desigualdades sociais e econômicas (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). 

Acesso desigual à água potável e ao saneamento básico são preditores da qualidade 

de vida da população e repercutir na morbidade das pessoas que convivem com HIV/aids ou 

em risco acentuado de contraí-lo, visto que a falta de água e saneamento agrava as 

vulnerabilidades e os resultados de saúde associados com o HIV, dificulta os cuidados com o 

tratamento e aumenta os impactos socioeconômicos advindos da infecção. Infecções 

gastrintestinais, diarreia, enteroparasitoses e vários tipos de distúrbios dermatológicos são 
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causados por água contaminada, escassez de saneamento e má higiene e afetam cerca de 00% das 

pessoas infectadas, tornando-se eventos frequentes e graves em face do comprometimento do 

sistema imunológico pela aids (WEST, HIRSCH E EL-SADR, 2013). 

A garantia de acesso à água e saneamento, especialmente em áreas carentes mais 

atingidas pela infecção entre mulheres e crianças representam elemento essencial para uma 

resposta global à epidemia do HIV/aids, deve fazer parte do esforço político para o 

fortalecimento da dignidade humana e para a estabilização das condições desiguais de habitação.   

Além de tais medidas poderem ser benéficas e eficazes na redução dos eventos de 

morbimortalidade relacionados com a história natural da doença e melhoria da qualidade de vida 

das pessoas em cenários desfavoráveis e de recursos limitados (HOLANDA, 2013). 

Como ora citado, a transmissão do HIV está pautada no estilo de vida e 

comportamentos de risco. Contudo, a dimensão coletiva da epidemia relaciona-se à 

vulnerabilidade das populações, visto que as pessoas são mais vulneráveis à infecção pelo 

HIV quando em condições de desrespeito ao desenvolvimento econômico e aos direitos 

(WEGELIN-SCHURINGA; KAMMINGA, 2006).  

Embora a abordagem para a proteção de forma individual tenha tido algum sucesso, 

os programas de saúde pública não conseguiram alcançar reduções significativas na incidência ou 

eliminação destas condições e de suas desigualdades associadas. Portanto, mesmo que algumas 

intervenções individuais têm mostrado resultados na redução de comportamentos de risco, o êxito 

é potencializado quando a prevenção do HIV aborda os fatores estruturais mais amplas, como a 

pobreza e riqueza, sexo, idade, política e poder (DEAN; FENTON, 2010). 

Ainda em relação às questões domiciliares, o estudo mostra que a proporção de 

domicílios com 4 a 6 moradores estabeleceu relação com elevada razão de aids.  Nessa óptica, 

estudo mostra que habitar com quatro pessoas ou mais estabelece estreita relação com baixa adesão 

à TARV (FIUZA, 2012). 

Mais do que a falta de acesso a bens materiais, a pobreza compreende as 

desigualdades de oportunidades e de possibilidades de escolha entre diferentes alternativas 

(CDSS, 2008).  

A aids provém de desigualdades, não apenas da pobreza de forma isolada, pois 

consideram-se questões de gênero, de renda, regionais, de acesso aos serviços de saúde, de 

orientação sexual e racial, que agravam as condições de  vulnerabilidade  das  populações  pobres  
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em relação à  prevenção,  tratamento  e efetividade da resposta brasileira à doença (BRASIL, 

2012b).  Os fatores que contribuem para aumento de casos em gestantes advém, além da pobreza, 

de questões como a baixa escolaridade, a dificuldade no acesso à informação e aos serviços de 

saúde e o comportamentos de risco (BARCELLOS, 2008).  

Os resultados do estudo evidenciam a predominância da infecção entre mulheres em 

situações sociais e econômicas menos favoráveis de baixa escolaridade, residentes em regiões 

sem condições adequadas de infraestrutura sanitária.  

A análise da distribuição espacial da miséria é um importante fator a ser considerado 

em relação às políticas, que devem gerar ações capazes de dar respostas mais consistentes e com 

maior agilidade na geração de emprego e renda (INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA 

ECONÔMICA DO CEARÁ, 2012). Os danos causados pela aids no Brasil revelam importantes 

diferenças regionais, mostrando a necessidade de melhorar a rede de serviços de saúde, com 

ênfase especial nas regiões menos desenvolvidas (RAMOS JUNIOR et al., 2011).  

A disseminação da epidemia e seu impacto são diferenciados nas populações, 

sendo de extrema importância reconhecer as especificidades desse processo durante a elaboração 

e execução das políticas e estratégias programáticas destinadas ao atendimento dos grupos 

mais vulneráveis à exposição ao HIV (GARCIA; SOUZA, 2010).  

As políticas públicas voltadas à prevenção da aids devem ser orientadas e ajustadas 

de acordo com o perfil epidemiológico dos municípios e microrregiões, priorizando aqueles com 

maior magnitude da doença. Apesar da aparente estabilização global da epidemia de aids, há 

disparidades regionais e regiões específicas mais susceptíveis, as quais devem ser 

cuidadosamente avaliadas (TEIXEIRA et al., 2014). 

Experiência internacional que estudou a integração dos determinantes sociais e sua 

relação com HIV/aids mostra que uma iniciativa política inserida em um departamento de saúde, 

embora difícil, foi essencial à promoção de uma vida saudável, em que a colaboração intersetorial 

é fundamental para garantir que todos tenham acesso a escolas de qualidade, moradia, transporte, 

empregos, entre outros (SCHAFF et al., 2013). 

Ressalta-se que além de reconhecer a influência nos determinantes sociais da saúde, é 

importante conhecer a situação por meio de indicadores econômicos, sociais ambientais, 

institucionais e de saúde, tratando-os de forma, gerenciando-os de forma integrada, para um 
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monitoramento sistemático das mudanças das condições de vida e a situação de saúde da 

população (SOBRAL; FREITAS, 2013). 

A construção de espaços saudáveis, a partir do entendimento dos determinantes 

sociais da saúde, deve estar inserida no conceito de promoção da saúde, compreendendo o 

processo saúde-doença como processo histórico e socialmente marcado (DEAN; FENTON, 

2014). 
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 6. Conclusão  
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A utilização do bairro como unidade de análise foi importante por ressaltar as 

diferenças sociais entre os bairros e evidenciar a razão de gestantes com HIV em setores nos 

quais se fazem necessárias intervenções políticas que busquem a melhoria das condições de vida 

da população.  

No presente estudo foram demonstradas importantes informações decorrentes da 

análise espacial de casos e os fatores socioeconômicos, em que questões financeiras, fatores 

relativos às moradias também exerceram influência. Tais informações possibilitam planejamento 

localizado em regiões da cidade que necessitam de programas e intervenções preventivas e de 

promoção da saúde às pessoas com vulnerabilidade para o HIV e para aquelas já infectadas. 

No contexto do planejamento de políticas sociais e de saúde, cita-se que a ocorrência 

de aids em criança é uma consequência da transmissão materna e reflete o atendimento pré-natal, 

tanto sua qualidade, como sua cobertura e abrangência. As consultas pré-natal constituem uma 

importante ferramenta para o diagnóstico precoce e intervenções que possibilitem minimizar os 

riscos da infecção da criança. Contudo, os serviços de saúde, principalmente na atenção primária, 

ainda não abrangem a população em sua totalidade, principalmente em áreas em que as condições 

gerais de vida já são desfavoráveis.  

Assim, a realidade socioeconômica deve direcionar, além das políticas estritamente 

sociais, também a ampliação dos serviços de saúde a toda comunidade, visto que estes serviços, 

em suas atuações, orientam acerca de fatores que exercem influência sobre a condição biológica 

da comunidade atendida.  

Destarte, os serviços de saúde devem ter sua prática balizada pela realidade na qual 

está inserida. Conhecer, além das características epidemiológicas, as características sociais e 

condições de vida, deve fazer parte do portfólio dos profissionais de saúde, principalmente no 

contexto da atenção primária. As condições de vida devem estar incluídas nos programas de 

ações e intervenções das equipes de saúde, bem como deve estar inserida em discussões 

populares e comunitárias, visto que estes profissionais são responsáveis ainda por estabelecer 

relação de empoderamento entre usuários e a rede de serviços prestados, incentivando usuários 

mais participativos nas cobranças ao sistema de gestão por melhores condições de vida e saúde. 

Apresentada a realidade da aids em criança e da positividade para o HIV e gestantes e 

sua relação com os aspectos socioeconômicos, acredita-se que o presente estudo possa ser 
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considerado como ferramenta de ilustração da situação da aids em crianças e ser utilizado como 

suporte a decisões sociais e de saúde. 

No acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, em que normalmente se 

cria uma longa relação com a equipe ou profissional assistente, é essencial primar pelo 

estabelecimento de vínculos, os quais reportam à importância da empatia, que apresenta 

resultados positivos na satisfação do cliente e na eficácia do tratamento, e da atenção centrada na 

pessoa e não na doença. 

Apresenta-se, contudo, como limitação, o não preenchimento de algumas 

informações nas fichas de notificações de casos, como o endereço, ausente em algumas fichas, 

embora seja um dado essencial para a análise espacial e para o desenvolvimento de ações de 

prevenção e promoção da saúde nessa população.  

Sugerem-se ainda estudos que tenham como objeto de estudo a consistência e a 

completude do preenchimento das fichas dos sistemas de notificação, com vista à busca constante 

da melhoria dos registros. O uso de banco de dados, uma vez satisfatório em seu preenchimento, 

reflete assertivamente a realidade dos serviços de saúde não apenas em um corte temporal, mas 

também, de forma prospectiva, permite analisar eventos em saúde e a eficácia de intervenções de 

políticas públicas. Outra sugestão refere-se a estudos que façam menção a intervenções de ações 

de promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos. Estudos de intervenção, baseados em 

uma realidade diagnosticada e evidenciada, tornam-se mais específicos ao problema identificado 

e também se caracterizam como subsídios à tomada de decisões políticas e gerenciais para 

minimizar a ocorrência da infecção pelo HIV/aids e suas complicações no âmbito pessoal e 

social. Tornam-se importantes ainda estudos que discutam temas que possam estabelecer novas 

relações com a ocorrência de casos de aids, fundamentando e favorecendo a tomada de decisões 

relativas à promoção da saúde e melhoria das condições de vida da população, sob novos primas 

e novas possibilidades. 

Em conclusão, na capital do Ceará, com o uso da metodologia da distribuição 

espacial, foi possível visualizar casos de gestantes com HIV em regiões com características 

sociais menos favorecidas, fomentando a necessidade de implementação de programas 

direcionados ao atendimento de crianças, mães soropositivas para o HIV e às famílias, e 

fortalecimento de redes sociais de apoio. Assim como é importante a efetivação de ações voltadas 

para minimização da pobreza e melhoria da qualidade de vida da sociedade. Ainda, aponta-se 
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para a necessidade de intervenções mais eficazes e efetivas no combate à transmissão e à 

transmissão vertical do HIV, considerando intervenções relativas ao contexto social em que 

vivem essas pessoas e famílias, principalmente em regiões socialmente desfavorecidas, pois são 

nesses locais onde tem sido constatado maior número de casos e precisam, de modo urgente, de 

uma atenção voltada a sua qualidade de vida e saúde. 
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