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RESUMO 

 

A aids manifesta-se de forma desigual nos diversos espaços. Sistemas de Informações 

Geográficas são recursos eficazes na identificação de áreas prioritárias que demandam ações 

de controle. Objetivou-se caracterizar a aids no município de Fortaleza-CE, realizar sua 

distribuição espacial e temporal e identificar aglomerados espaciais. Estudo ecológico, com 

enfoque em análise espacial. O locus de estudo foi Fortaleza, capital do Ceará, tendo como 

unidade de análise o bairro. Os dados secundários foram provenientes das fichas de 

notificação de aids no período de 2002 a 2013 e de dados populacionais do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística. Caracterizou-se a população com aids quanto ao sexo, raça, faixa 

etária, opção sexual e uso de drogas injetáveis. A distribuição espacial e temporal da 

incidência deu-se em três períodos, a partir da incidência bruta, padronizada, Bayesiana 

Global e Bayesiana Local geral e incidência bruta e padronizada por sexo e faixa etária. 

Analisou-se a autocorrelação espacial pelo índice de Moran. MoranMap foi um recurso de 

visualização e análise da distribuição da doença por sexo. 5.807 casos com idade igual ou 

superior a 13 anos e residentes em Fortaleza foram diagnosticados com aids. Houve aumento 

da incidência padronizada (p=0,038), com tendência linear (R²=0,36). Consistiu em maioria 

masculina (p=0,022), com linha de tendência em ascensão (R²=0,43) e razão entre os sexos 

estáveis. A faixa de idade de 40 a 49 anos apresenta incidência média de 7,8 casos/100.000 

habitantes, sendo a mais elevada e com significância estatística (p<0,001). A proporção de 

casos de 13 a 19 anos para o sexo feminino (41,5%) foi estatisticamente significante 

(p=0,015). A maioria dos casos são pardos, com melhoria do preenchimento ao longo do 

tempo. A opção sexual majoritária foi heterossexual (60,8%), com piora da qualidade do 

preenchimento dessa variável. Uso de Drogas Injetáveis (1,3%) teve maioria masculina 

(81,5%), com significância estatística para a faixa etária de 25 a 29 anos e 45 a 49 anos. 

Houve autocorrelação espacial positiva na incidência segundo a faixa etária de 30 a 34 anos 

no primeiro período, 13 a 19 anos no último período e sexo feminino no último período. As 

incidências brutas e padronizadas tiveram maior amplitude de variação de incidência e 

identificaram bairros “silenciosos”. A incidência Bayesiana Local permitiu melhor 

visualização dos aglomerados das taxas. Ao longo do tempo, observou-se “movimentação” 

dos aglomerados de aids para a porção oeste da cidade, marcada pela pauperização, além de 

aglomerados constantes no litoral norte, região turística do município. Aglomerados de taxas 



 
 

de aids no sexo masculino podem ser encontrados na porção litoral norte e no sexo feminino 

em bairros mais empobrecidos economicamente. Os bairros Messejana, Praia de Iracema, 

Centro, Arraial Moura Brasil, Jacarecanga, Farias Brito, Benfica, Cajazeiras, Barroso, Damas, 

Couto Fernandes, Montese, Jóquei Clube e João XXIII apresentaram maiores taxas em todo o 

período. A aids é uma epidemia crescente no município e distribui-se de forma desigual, 

necessitando de ações de saúde pública nos aglomerados direcionadas quanto às 

especificidades da população que vive naqueles bairros.  

 

Palavras-chave: Estudos ecológicos. Análise espacial. Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

AIDS manifests itself unevenly in different spaces. Geographic Information Systems are 

effective resources to identify priority areas that require control measures. This study aimed to 

characterize AIDS in Fortaleza, to perform spatial and temporal distribution of its and to 

identify spatial clusters. Ecological study, focusing on spatial analysis. The study locus was 

Fortaleza, capital of Ceará, with the unit of analysis the neighborhood. Secondary data were 

obtained from the AIDS reporting forms from 2002 to 2013 and population data from the 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Characterized population with AIDS in terms 

of gender, race, age, sexual orientation and injecting drug use. The spatial distribution and 

temporal incidence occurred in three periods, from the crude incidence, standardized, general 

Global Bayesian and Local Bayesian and crude and standardized incidence by sex and age 

group. It analyzed the spatial autocorrelation by the Moran index. MoranMap was a resource 

of visualization and analysis of the distribution of the disease. 5,807 cases aged over 13 years 

and living in Fortaleza were diagnosed with AIDS. There was a increase of standardized 

incidence (p=0.038), with linear trend (R² = 0.36). It consist of mostly male (p=0.022), with 

trend line rising (R² = 0.43) and ratio of sexes were stable. The average of age 40-49 years 

present incidence´s mean of 7.8 cases/100.000 inhabitants, the highest incidence and it´s 

statistically significant (p <0.001). The proportion of cases 13-19 years for females (41.5%) 

was statistically significant (p = 0.015). Most cases are brown, with filling improvement in 

this regard over time. The majority sexuality was heterosexual (60.8%), worsening the quality 

of information of that variable. Use of injectable drugs (1.3%) had mostly male (81.5%), with 

statistical significance for the age group 25-29 years and 45-49 years. There was a positive 

spatial autocorrelation in the incidence of age group 30-34 years in the first period, 13-19 

years in the last period and female in the last period. Crude and standardized incidence had 

increased range of focus variation and identified neighborhoods "silent". The incidence of 

Local Bayesian allowed better visualization of clusters of rates. Over time, there was 

"movement" of AIDS clusters for the western portion of the city, marked by poverty, as well 

as constant clusters on the northern coast, tourist region of the city. Clusters of rates of AIDS 

in male sex can be found on the north coast portion and female in the poorest neighborhoods 

economically. The neighborhoods Messejana, Praia de Iracema, Centro, Arraial Moura Brasil, 

Jacarecanga, Farias Brito, Benfica, Cajazeiras, Barroso, Damas, Couto Fernandes, Montese, 

Jockey Clube and João XXIII present higher rates incidence AIDS throughout the period. 



 
 

AIDS is a growing epidemic in the city and is distributed unevenly, requiring public health 

actions in the clusters targeted as the specificities of the population living in those 

neighborhoods. 

 

Keywords: Ecological estudies. Spatial analysis. Acquired immunodeficiency syndrome.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aids e sua epidemiologia  

 

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e suas manifestações 

clínicas em fase avançada, ou seja, a síndrome da imunodeficiência adquirida (aids), ainda é 

um problema de saúde pública importante na atualidade, por seu caráter pandêmico e por sua 

transcendência. Sem tratamento com antirretrovirais (ARV), pessoas infectadas com o vírus 

evoluem com disfunções do sistema imunológico, sendo destruídas células denominadas 

linfócitos T CD4+, podendo levar à morte principalmente pelas doenças oportunistas 

(BRASIL, 2014b). 

Aproximadamente 80 milhões de pessoas infectaram-se pelo HIV desde o início 

da epidemia, na década de 1980, até o ano de 2013, e quase 40 milhões morreram por doenças 

relacionadas à aids no mesmo período. Em 2013, 2,1 milhões de pessoas descobriram-se com 

HIV/aids, 38% a menos que o ano de 2001 (3,8 milhões) (JOINTED UNITED NATIONS 

PROGRAMMEd ON HIV/AIDS, 2014). Ainda, em 2012, doenças relacionadas à aids foram 

a sexta na lista de causas de morte no mundo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). 

Apesar da diminuição das taxas a nível global, algumas áreas são mais afetadas do que outras.  

A respeito do entusiasmo com a terapia antirretroviral (TARV) e com a meta de 

cura, questiona-se que países e indivíduos com poucos recursos e baixa renda podem não se 

beneficiar com os avanços no tratamento, em detrimento de outros que podem ser 

favorecidos. Tais diferenças de acesso envolvem também determinantes socioculturais e de 

status de saúde, especialmente em relação à discriminação e ao estigma que acompanha o 

diagnóstico de aids (FLASKERUD, 2013). 

O Brasil, apesar de ser conhecido pela sua resposta progressiva e rápida à 

epidemia da aids (foi um dos pioneiros em fornecer acesso universal e gratuito ao tratamento 

da doença ), ainda possui taxas da doença crescentes (GALVÃO et al., 2012).  

Estima-se que 734 mil pessoas viviam com HIV/aids no Brasil em 2014, 

correspondendo a uma prevalência de 0,4% da população. Do início da epidemia da doença 

no país até junho de 2014, registraram-se 757.042 casos de aids, sendo 593.217 (78,4%) 

notificados no Sistema de Informações de Agravos de Notificação (Sinan), 42.006 (5,5%) e 

121.819 (16,1%) no Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), Sistema de Controle de 

Exames Laboratoriais (Siscel) e Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom), 
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respectivamente, localizados pelo relacionamento probabilístico dos dados como 

subnotificação do Sinan (BRASIL, 2014a). 

Em relação à mortalidade por aids, desde o início da epidemia da doença até o 

final de 2013, identificaram-se 278.306 óbitos, sendo a Região Nordeste responsável por 

11,9% dos casos (BRASIL, 2014a).  

A Região Nordeste possui 14,3% do total de casos identificados de 1980 até junho 

de 2014, representando a terceira Região do País com maior número de casos, atrás da Região 

Sudeste (54,4%) e Sul (20,0%). Nos últimos dez anos, o Brasil tem apresentado estabilização 

das taxas de detecção, com uma média de 20,5 casos para cada 100 mil habitantes. Entretanto, 

a Região Nordeste apresenta tendência linear de crescimento significativa, com aumento de 

45,5% dos casos de 2004 a 2013, em detrimento da Região Sudeste, única que houve 

diminuição ao longo do tempo (BRASIL, 2014a).  

Nos últimos dez anos, o coeficiente de mortalidade no País passou de 6,1 óbitos 

para cada 100 mil habitantes em 2004 para 5,7 em 2013, representando uma queda de 6,6%. 

Todavia, essas taxas ocorreram de forma desigual entre as Regiões, pois enquanto houve 

diminuição no Sudeste e no Sul, o Nordeste apresentou aumento de 41,9%, passando de 3,1 

para 4,4 óbitos para cada 100 mil habitantes (BRASIL, 2014a). 

A TARV tem contribuído para a diminuição da mortalidade das pessoas com o 

HIV/aids, ocasionando também mudanças no perfil epidemiológico, aumentando a idade 

média de morte, gerando novas demandas de saúde pública (ALONSO GONZALEZ et al., 

2011). Ainda, ela não pode ser utilizada como único parâmetro para avaliar as intervenções de 

saúde, pois as diferenças socioeconômicas interferem sobre os valores de mortalidade por aids 

(REGIDOR et al., 2009). 

Segundo o Boletim Epidemiológico, de 2000 a junho de 2012 notificaram-se pelo 

Sinan 7.953 casos de aids pertencentes ao Ceará. Em Fortaleza, no ano de 2012, notificaram-

se 621 pessoas com a doença (BRASIL, 2013).  

Em 2013, o Ceará apresentou taxa de detecção da doença de 14,0 casos para 

100.000 habitantes. Em relação ao coeficiente de mortalidade, nesse mesmo ano o Estado 

ocupou a 4ª posição dentre  os Estados do Nordeste com maiores taxas, com 3,9 óbitos para 

cada 100.000 habitantes, abaixo de Maranhão (6,6 óbitos por 100.000 hab.), Pernambuco (5,7 

óbitos por 100.000 hab.) e Alagoas (4,2 óbitos por 100.000 hab.) (BRASIL, 2014a). 
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Em Fortaleza, no ano de 2013, a taxa de detecção da doença foi de 26,2 casos para 

100.000 hab., e o coeficiente de mortalidade no mesmo ano foi de 6,2 óbitos para cada 

100.000 hab. (BRASIL, 2014a). 

Segundo Rocha, Vieira e Lyra (2013), a aids pode ser considerada um agravo que 

permite analisar as desigualdades sociais, econômicas, de gênero, de raça, além da vivência da 

sexualidade. A doença expõe atos de opressão e exploração da sociedade, decorrentes do 

capitalismo e do patriarcalismo. Vários estudos apontam a necessidade de estratégias para 

prevenir e promover a saúde considerando o contexto social das famílias vivendo com HIV ou 

aids (MACHADO et al., 2010). 

O crescimento do número de pessoas detectadas com aids já vem diminuindo ao 

longo dos anos (JOINTED UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS, 2012a; 

JOINTED UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS, 2012b), resultado das ações 

e políticas públicas voltadas para a erradicação da pandemia. No Brasil, há inúmeros 

empenhos garantidos por lei e incentivos para as políticas públicas romperem as diversas 

barreiras existentes na assistência às pessoas com HIV/aids, assegurando o exercício amplo do 

direito à saúde (VILLARINHO et al., 2013). 

Entretanto, ainda são necessários mais esforços na conjuntura de conhecimentos 

para a formulação de novas estratégias que modifiquem os determinantes de saúde que 

interferem na epidemia da aids. 

 

1.2 Geoprocessamento na Saúde 

 

Geoprocessamento é um conjunto de técnicas para coleta e tratamento de 

informações referenciadas em um espaço geográfico específico (CHIESA; WESTPHAL; 

KASHIWAGI, 2002). Analisar a distribuição da doença em um espaço mediante um tempo 

determinado é essencial partindo do pressuposto que a relação espacial dos dados pode ajudar 

na compreensão de um fenômeno (HINO et al., 2006). O geoprocessamento, ainda, pode ser 

visto como um produto funcional de mudança à medida que se apropria desta tecnologia.  

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) são um conjunto de sistemas 

(programas, métodos, dados) integrados que permitem coletar, armazenar e analisar dados 

georreferenciados, eficazes na identificação de áreas prioritárias que demandam ações de 

controle. A aplicação de SIG na pesquisa em saúde oferece possibilidades importantes, e 

permite aos pesquisadores a aplicação de novos métodos no tratamento da informação 

espacial. A informação rastreável adapta elementos necessários para explicar os problemas de 
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um território em particular. Isso aumenta o poder de orientar ações intersetoriais específicas, 

podendo tornar-se um poderoso recurso tecnológico para o planejamento, supervisão e 

avaliação das ações de saúde em um território (HINO et al., 2006).  

O conhecimento de condições socioeconômicas, ambientais e políticas 

determinantes do processo saúde-doença de uma coletividade identifica as desigualdades 

sociais que se conformam em condições de risco para o surgimento de doenças e/ou grupos 

sociais vulneráveis (CHIESA; WESTPHAL; KASHIWAGI, 2002). O geoprocessamento 

favorece a avaliação do impacto de políticas sociais e potencializa o trabalho interdisciplinar. 

Além disso, se a mesma técnica for utilizada de forma contínua, podem ser criados mapas 

dinâmicos, criando um fluxo permanente de monitoração da saúde no território, contribuindo 

para a avaliação das políticas públicas (FERREIRA et al., 2012).  

O avanço das técnicas relacionadas ao geoprocessamento trouxe a possibilidade 

de relacionar variáveis com o espaço estudado, indicando inferências estatisticamente 

calculáveis. Isso permite a análise de elementos sociais em seus contextos socioeconômicos, 

culturais e ambientais. Além disso, pode identificar grupos populacionais vulneráveis e áreas 

de risco, subsidiando intervenções mais integrais (LIMA et al., 2005). 

Analisar dados de saúde pública é útil no monitoramento das doenças 

predominantes na população e no direcionamento de ações de controle aos principais 

determinantes que afetam negativamente os resultados de saúde,  avançando nos esforços  

para reduzir as iniquidades em saúde. Torna-se possível reduzir as disparidades nas taxas de 

diagnóstico de HIV entre as populações, além de permitir a quantificação das diferenças de 

saúde entre as populações ou áreas geográficas. Tudo isso fornece informações para 

identificar populações/áreas que podem se beneficiar com aumento de testes de HIV, 

prevenção e iniciativas de tratamento (CENTER FOR DISEASE CONTROL AND 

PREVENTION, 2014). 

Além disso, a utilização de mapas gerados pelos SIG aumenta o acesso à 

informação, incluindo a população leiga, podendo ser uma estratégia para democratizar o 

conhecimento, empoderando os sujeitos e estimulando uma gestão participativa (FERREIRA 

et al., 2012). Conhecendo o espaço onde as pessoas vivem e se relacionam, torna-se melhor a 

decisão de políticas em prol da saúde. 

Ainda, a evolução imposta pela sociedade a partir da década de 70 fortalece a 

importância do espaço e do território nas pesquisas voltadas para a promoção da saúde. Essa 

mudança de paradigmas surgiu pela modificação do perfil de morbimortalidade na população, 
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caracterizada pela redução das doenças infecciosas e o aumento das enfermidades crônico-

degenerativas, além do surgimento da aids, buscando formas mais eficazes de entender a 

doença como manifestação coletiva (FARIA; BORTOLOZZI, 2009). 

 

1.2.1 O geoprocessamento e a aids no mundo 

 

Ao que se sabe, John Snow tem em seus trabalhos o pioneirismo do 

geoprocessamento no estudo das doenças. O epidemiologista, em 1854, durante uma epidemia 

de cólera na cidade de Londres, construiu um mapa com os locais de mortes pela patologia e a 

localização das bombas d’água. Observou, assim, um padrão de distribuição espacial dos 

óbitos de acordo com locais de possível contaminação da água (BRASIL, 2006). 

Voltando-se para o HIV/aids, vários estudos recentes vêm explorando os padrões 

de dispersão do HIV/aids com uso dos SIG, mostrando que distintas técnicas podem ser 

usadas para analisar os padrões de ocorrência e planejar medidas preventivas pontuais 

(TARAVAT; POURHASSAN; SHAHRJERDI, 2011). A identificação de aglomerados de 

HIV/aids em diversas localidades no mundo pode ser encontrada em literaturas recentes, 

utilizando as mais variadas técnicas de SIG, como na África Subsaariana (CUADROS; 

AWAD; ABU-RADDAD, 2013), nos Estados Unidos (BAUTISTA et al., 2011; CENTER 

FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2014), no Quênia (BERNARDI; 

CHIARA, 2011), no Zâmbia (MOISE; KALIPENI, 2010) e na China (PENQ et al., 2011). 

Além da identificação de aglomerados da doença, os SIG também vêm sendo 

utilizados para mapear o acesso aos serviços de saúde (YAO, MURRAY; AGADJANIAN, 

2013; CHAMLA et al., 2007; SIEDNER et al., 2013), relacionar a adesão à TARV com 

fatores socioeducacionais (COOKE et al., 2010), além da associação dos casos da doença 

com determinantes sociais (WAND; RAMJEE, 2010). 

Outras pesquisas que fizeram uso dessa tecnologia no âmbito do HIV/aids foram o 

mapeamento da doença dentre os profissionais do sexo, (JOSHUA et al., 2012), a associação 

entre ambiente com alto consumo de álcool e riscos para o HIV/aids (SCRIBNER et al., 

2010) e a relação espacial das redes de apoio que fornecem seringas e os aglomerados de 

casos de aids (BRUNEAU et al., 2008). 

Todos esses estudos impulsionam a novas descobertas sobre os determinantes 

sociais da aids, além de exemplificarem estratégias de utilização dos SIG. 
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1.2.2 Geoprocessamento no Brasil 

 

Estudos pioneiros que utilizaram as ferramentas do geoprocessamento para a 

compreensão da dinâmica da epidemia da aids no Brasil, Bastos e Barcellos (1995) 

observaram o aumento das taxas de incidência dos casos pelo País, com maior crescimento 

desse número nos grandes centros urbanos. Além disso, a análise espacial permitiu identificar 

a evolução das doenças para cidades de médio porte e aquelas que fazem fronteiras de 

ocupação (Roraima e Amapá). 

O enfoque espacial e temporal pode ser essencial na descoberta de causalidades 

sociais da aids, além de sugerir estratégias que possam modificar a realidade existente. 

Rodrigues-Júnior e Castilho (2009), em pesquisa realizada em fronteiras do Brasil, 

identificaram barreiras difíceis no combate à aids, como a exposição da população a 

iniquidades, violências, práticas ilegais, evidenciado por essas localidades serem distantes do 

eixo político-administrativo do país. 

A espacialização dos casos e a sua associação com fatores sociais, como em 

estudo realizado por Stephan, Henn e Donalísio (2010), demonstrou no Estado de São Paulo 

que a mulher é mais suscetível que o homem à infecção pelo HIV. Além disso, a pauperização 

da classe feminina vem propiciando o aumento do risco de adoecimento. 

O SIG pode ser uma ferramenta importante para a compreensão da dinâmica 

social. Em pesquisa realizada em Ribeirão Preto sobre coinfecção HIV e tuberculose (TB), o 

recurso contribuiu para a identificação de áreas prioritárias de investimento sanitário, 

fornecendo informações para tomadas de decisão imediatas (BRUNELLO et al., 2011). 

Em Fortaleza, Correia (2012) relatou a utilização do SIG na análise espacial da 

histoplasmose disseminada associada à aids. A pesquisa possibilitou localizar 

geograficamente o perfil de morbimortalidade da coinfecção na cidade, indicando fatores de 

risco e áreas para investigações e intervenções imediatas. Entretanto, não foi localizada na 

literatura a distribuição dos casos de aids nesse município. 

 

Dessa forma, partindo do problema de pesquisa, propõe-se a seguinte pergunta de 

pesquisa: como se dá a distribuição dos casos de aids em Fortaleza, Ceará? 

A hipótese do estudo baseada na literatura citada é que a distribuição dos casos de 

aids em Fortaleza não ocorre de forma homogênea, encontrando-se aglomerados da doença no 

município.  
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1.3 Justificativa e Relevância do estudo 

 

As inquietações do pesquisador acerca da problemática surgiram de vivências 

oriundas da participação em outras pesquisas envolvendo a clientela que convive com o HIV 

e a aids, emergindo a necessidade de conhecer a dinâmica espaço-temporal da aids em 

Fortaleza. 

O conhecimento das características geográficas da epidemia do HIV/aids é um 

elemento-chave para a identificação de populações de maior vulnerabilidade à infecção, em 

que as intervenções de prevenção devem ser direcionadas. Torna-se possível, assim, 

reconhecer agentes impulsionadores das altas taxas de infecção (CUADROS; AWAD; ABU-

RADDAD, 2013). 

Em pesquisa realizada no Ceará, constatou-se uma correlação espacial entre a 

distribuição de taxas de aids e as condições de vida do local onde essas pessoas vivem, 

referente a desigualdades econômicas e a assistência primária em saúde. O estudo ainda 

sugere a utilização do geoprocessamento em Fortaleza, visto suas características 

socioeconômicas heterogêneas (PAIVA, 2013). 

A identificação do padrão de distribuição espacial das pessoas que vivem com 

aids direcionará o planejamento do cuidado voltado a essa clientela, seja a nível de gestão ou 

assistencial. Além disso, favorecerá à equipe multiprofissional na formulação de estratégias 

de promoção da saúde direcionadas ao espaço vivido por essa população. 

Devido à carência de estudos relacionados à temática, a pesquisa orientará 

profissionais de saúde e gestores no direcionamento de recursos para investimento em 

prevenção e cuidados às pessoas que vivem com a aids, indicando os locais que necessitam de 

prioridade de ação. No âmbito acadêmico, professores e alunos poderão subsidiar-se dos 

resultados do estudo para criar e implementar projetos de pesquisa, ensino e extensão em 

locais onde existe maior demanda de intervenções para o HIV/aids. 

Por fim, este estudo também poderá contribuir para o ensino em saúde, pois novos 

enfoques poderão ser dados no contexto do adoecimento pela aids, garantindo uma formação 

tanto para futuros profissionais quando na educação continuada direcionada a um contexto 

globalizado do processo saúde-doença e aos problemas sociais. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

- Identificar o comportamento da aids no município de Fortaleza, Ceará, no 

período de 2002 a 2013. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Caracterizar os casos de aids maiores de 13 anos diagnosticados no período de 

2002 a 2013 residentes no município de Fortaleza; 

- Realizar a distribuição espacial e temporal da incidência da doença no período;  

- Identificar a ocorrência de aglomerados espaciais para aids no município de 

Fortaleza entre 2002 e 2013. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de estudo  

 

Trata-se de um estudo ecológico, com enfoque em análise espacial, tendo como 

unidade de análise os 119 bairros do município de Fortaleza, Ceará, no período de 2002 a 

2013. 

Os estudos ecológicos pertencem à classe das pesquisas observacionais, que 

buscam a elucidação das relações causais, sem introduzir intervenção ou tratamento (POLIT; 

BECK, 2011). Os estudos ecológicos são definidos como método que objetiva a relação entre 

a ocorrência de uma doença em uma população e a exposição às variáveis de interesse, na 

busca de uma possível relação entre elas. As informações são ligadas a todo o grupo 

populacional estudado. Sua vantagem é a capacidade de avaliar exposições relacionadas à 

coletividade (LIMA-COSTA; BARRETO, 2003). Além disso, esse tipo de estudo é rápido, 

em relação ao contingente populacional atingido, e de baixo custo, sendo úteis também para 

revelar hipóteses e avaliar programas de saúde (MENESES, 1999). Pesquisas que possuem o 

objetivo de analisar a relação entre saúde e espaço necessitam do uso de escalas ecológicas 

para abordar fatores que possam interferir nessas relações (BRASIL, 2006). 

A análise espacial é um conjunto de técnicas para tratar dados que envolve a 

manipulação dos mesmos na integração de informações com referências espaciais, buscando 

relações entre as variáveis espacialmente localizadas (TOMAZELLI; CZERESNIA; 

BARCELLOS, 2003). É utilizada principalmente no mapeamento de doenças, em estudos 

ecológicos, na detecção de aglomerados espaciais, na busca da relação entre saúde e 

ambiente, na distribuição de doenças no decorrer do tempo e nas redes de atenção à saúde 

(BRASIL, 2006). 

 

3.2 Local do estudo 

 

Fortaleza, capital do Ceará, possui área de 314.930 Km², com densidade 

demográfica de 7.786,44 habitantes por Km². Segundo o Censo de 2010, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) da capital do Ceará é de 0,754, sendo considerado alto 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). Fortaleza possui 

um quantitativo estimado para 2013 de 2.551.805 moradores, sendo a quinta capital do País 
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com maior população, abaixo de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília. Além disso, 

apresenta a terceira maior taxa de crescimento populacional (1º Distrito Federal e 2º Manaus). 

Encontra-se na primeira posição das capitais mais densamente povoadas (INSTITUTO DE 

PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ, 2012). 

 

Figura 1 – Município de Fortaleza dividido por bairros, 2010 

 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). 

 

A base cartográfica utilizada no estudo foi vetorial do tipo shapefile com bairros 

de Fortaleza, na projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), Sirgas 2000, obtida no 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa base foi atualizada para o Censo 

de 2010 e está constituída por 119 bairros; considerando que esse estudo abrange um período 

de 12 anos e que em 2000 o município possuía 116 bairros, decidiu-se por unificar os bairros 

posteriormente desmembrados (Praia do Futuro I e II, Olavo Oliveira e Quintino Cunha, 

Ancuri e Parque Santa Maria). Os bairros Praia do Futuro I e II, especificamente, foram 

unidos pela dificuldade em designar o bairro dos casos notificados em I ou II, visto que nas 

fichas de notificação apenas a designação de bairro Praia do Futuro. Assim, os polígonos que 

representam esses territórios foram unificados na base e as populações foram somadas.  
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3.3 Dados e Fonte dos dados 

 

Os dados utilizados nesta pesquisa são do tipo secundário advindos do Banco de 

dados do Sinan para informações epidemiológicas, sociais e comportamentais referente às 

fichas de notificação de aids no município (ANEXO A) e do banco de dados do IBGE 

referente a informações sociodemográficas dos Censos de 2000, 2010 e projeções 

intercensitárias. 

Estudaram-se todas as notificações de aids de pessoas com 13 anos ou mais, 

ambos os sexos, diagnosticadas no período de 2002 a 2013, que residiam no município de 

Fortaleza no momento da notificação.  

O Sistema de Informação de Agravo de Notificação, ou Sinan, foi implantado 

gradualmente na década de 90 até sua regulamentação, em 1998. É atualmente gerido pela 

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), criado na perspectiva de gerar padronização de 

elementos relevantes na vigilância epidemiológica, como definição de caso, além de 

transmitir informações rápidas a todas as esferas do governo (LAGUARDIA et al, 2004).  

Os dados contidos no Sinan são provenientes do preenchimento do instrumento 

denominado “ficha de notificação”, padronizado em todo território nacional, em que são 

investigados agravos que constam na lista nacional de doenças de notificação compulsória. O 

mesmo permite estudar sobre a história natural da doença, conhecer a magnitude de um 

agravo de saúde pública e elaborar hipóteses epidemiológicas a serem testadas em pesquisas 

(BRASIL, 2007). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por sua vez, foi criado em 1936, 

e é responsável por prover informações sobre o País, desempenhando funções como produzir 

e analisar dados e informações estatísticas de cunho geográfico e sociodemográfico. É uma 

entidade de administração pública federal vinculada ao Ministério de Planejamento, 

Orçamento e Gestão (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2015). 

Os bancos de dados do Sinan e dos censos foram adquiridos, respectivamente, na 

Secretaria de Saúde do Saúde do Estado (SESA) e no site do IBGE (www.ibge.gov.br).  

 

 

 

 

 

http://www.ibge.gov.br/
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3.4 Variáveis do estudo 

 

A partir das fichas de notificação do Sinan, foram extraídas as seguintes variáveis:  

 Sexo; 

 Raça; 

 Idade no momento do diagnóstico; 

 Ano de diagnóstico; 

 Opção sexual; 

 Uso de Drogas Injetáveis (UDI); 

 Bairro de residência; 

Em relação aos dados do IBGE, foram utilizadas as variáveis: população total, por 

sexo e por faixa etária residente por bairro no município com idade igual ou superior a 13 

anos.  

 

3.5 Organização dos dados 

 

Na oportunidade da coleta de dados, foram encontradas notificações do Sinan em 

dois sistemas: Sinan-Windows (notificações de aids de 2001 a 2006) e Sinan-Net (2007 a 

2012).  

O Sinan, ao longo do tempo, necessitou realizar mudanças no seu software de 

armazenamento de dados de suas notificações no intuito de atualização tecnológica e 

melhorar a qualidade das informações. A versão do Sinan-Windows, já sendo uma 

substituição do Sinan-DOS (iniciada em 1993), iniciou em 1998 e foi substituída pelo Sinan-

Net em 2007 (BRASIL, 2007). Assim, inicialmente, teve-se posse de dois bancos de dados. A 

etapa inicial foi equiparar cada variável (ex. raça), bem como suas respectivas categorias (ex. 

1- branca, 2- preta). Logo após, foi construído um banco de dados único. Algumas variáveis 

foram perdidas por conta dessa mudança. 

Após a unificação do banco, foram eliminadas as fichas duplicadas ou pessoas 

que foram notificadas em mais de uma oportunidade, considerando para a pesquisa a 

notificação mais antiga. 
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3.6 Análise de dados 

 

Após a construção de um banco de dados único, a análise dos dados ocorreu em 

duas etapas, a saber: 

a) Caracterização da população do estudo: 

Nesta fase do estudo, calcularam-se os coeficientes de incidência padronizada 

geral, por sexo e por faixa etária (13-19; 20-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-49; 50-59; 60 a 

mais). Foi utilizado o método de padronização direto utilizando-se como população padrão a 

correspondente ao ano de 2014. A padronização de coeficientes é recomendada quando se 

deseja fazer comparações entre localidades com composição etárias diferentes ou ao longo de 

um período.  

Com a finalidade de análise da tendência temporal das incidências, foram 

inicialmente feitos os diagramas de dispersão entre os coeficientes padronizados e os anos de 

estudo para visualizar a função que poderia estar expressando a relação entre eles. A partir 

dessa observação, foram estimados modelos de regressão polinomial, sendo o primeiro 

modelo testado o de regressão linear simples . Foram testados modelos de 

ordem superior: segundo grau , terceiro grau 

 e exponencial . Entretanto, visto que os 

valores de significância estatística foram semelhantes, optou-se neste estudo por utilizar os 

modelos de tendência linear. 

No processo de modelagem, consideraram-se os coeficientes de incidência 

padronizados como variáveis dependentes (Y) e os anos calendários como variáveis 

independentes (X). Optou-se por utilizar a variável ano calendário de forma centralizada (X-

2006) para evitar a colinearidade entre os termos da equação de regressão (LATORRE; 

CARDOSO, 2001). Considerou-se tendência significativa aquela cujo modelo estimado 

obteve p<0,05 e Intervalo de Confiança de 95% (IC95%). Como medida de precisão do 

modelo utilizou-se o coeficiente de determinação . Verificou-se a aderência à distribuição 

normal através do teste de Kolmogorov-Smirnov e avaliou-se a suposição de 

homocedasticidade do modelo através da análise de resíduos. 

Apresentam-se como resultados estimados  onde Y = 

coeficiente de incidência, β0 = coeficiente médio no período, β1 = mudança média anual do 

coeficiente e X =ano calendário.  
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Foi calculada, para cada ano, a razão coeficiente padronizado 

masculino/coeficiente padronizado feminino para avaliar a ocorrência de mudança nesta 

relação ao longo dos anos. Utilizou-se a regressão linear simples para aferir esta mudança, 

sendo considerada existente, ao longo dos anos em estudo, quando p<0,05 e IC95%.  

Foram realizadas as proporções de casos da doença segundo as variáveis a seguir: 

faixa etária e sexo; raça; raça e ano de diagnóstico; opção sexual e ano de diagnóstico; opção 

sexual e faixa etária; uso de drogas injetáveis e faixa etária. Nas variáveis raça e opção sexual 

foram incluídos os casos ignorados ou não preenchidos nas proporções ao longo do tempo 

para verificar a qualidade do preenchimento desses quesitos com o passar dos anos. Calculou-

se também a razão de sexo, constituída pela razão entre o número de casos do sexo masculino 

e número de casos do sexo feminino, além da relação entre faixa etária e sexo. 

Calculou-se o teste qui-quadrado para verificar a existência de associação entre 

faixa etária e sexo, faixa etária e uso de drogas injetáveis, considerando valor de p<0,05.  

b) Distribuição espacial e temporal da aids em Fortaleza 

A taxa de incidência média da aids por bairro foi calculada para os períodos de 

2002 a 2005 (P1), 2006 a 2009 (P2) e 2010 a 2013(P3) a fim de descrever o comportamento 

da doença, comparando-se os três períodos em sua distribuição geográfica.  

O mapeamento de um evento por área é importante para inferir a partir de sua 

distribuição áreas de maior e de menor incidência do objeto do estudo e também identificar 

um padrão espacial, em que regiões próximas possuem taxas mais semelhantes, ao contrário 

das regiões mais distantes, que possuem valores distintos na ocorrência de uma autocorrelação 

(SILVA et al., 2011).  

Os indicadores espaciais são criados a partir de uma matriz de proximidade, 

também chamada de matriz de vizinhança. Neste trabalho, foi considerado o critério de 

contiguidade; ou seja, aceita como vizinhos os bairros que compartilham da mesma fronteira, 

sem peso em relação às proximidades encontradas. Ainda, a matriz de contiguidade pode ser 

explicada usando-se o valor um para os bairros vizinhos e o valor zero para os bairros que não 

apresentam fronteira adjacente. 

A incidência bruta por período foi calculada utilizando-se a média no numero de 

casos do período (soma do número de casos de cada ano dividido por quatro) dividida pela 

média da população do período (soma do número de casos de cada ano dividido por quatro), 

com correção da taxa multiplicativa igual a 100.000. 
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Taxas brutas, entretanto, apresentam alta instabilidade de seus valores, 

principalmente considerando territórios administrativos com populações pequenas, podendo 

levar ao viés de uma “hipervalorização” da taxa real com aumento de um caso (NUNES, 

2013; SANTOS; RODRIGUES; LOPES, 2005; SILVA et al., 2011). A variabilidade alta de 

incidências estimadas pode não estar demonstrando a realidade de fato, mas variabilidades 

associada aos dados (SILVA et al., 2011). Portanto, a utilização de métodos “corretivos” é 

viável para melhor compreensão da doença no município. 

Ainda, a superestimação ou a subestimação de casos através da taxa bruta se dá 

por sua baixa precisão. A taxa bruta é a única estimativa no qual o coeficiente de variação é 

maior do que 1. Considerando que este coeficiente significa o desvio padrão dividido pela 

média, implica que é a única taxa em que a variabilidade é maior que a estimativa pontual 

(CARVALHO et al., 2012).  

Considerou-se como correção das taxas o Método Empírico Bayesiano Global e o 

Local, baseando-se na média do número de casos e na população média de cada período, 

(SILVA AYCAGUER; BENAVIDES RODRIGUEZ; VIDAL RODEIRO, 2003). Na 

abordagem bayesiana, conhecimentos e incertezas do valor real do risco da ocorrência de uma 

doença dentro de uma área em um território podem ser representados por uma distribuição de 

probabilidade, em que a taxa verdadeira possui uma média e variância observáveis. Assim, a 

Incidência Bayesiana Global é calculada baseada na relação da taxa bruta observada e a taxa 

média de todo o território; a Incidência Bayesiana Local, por sua vez, relaciona a taxa bruta 

de uma localidade com a média das áreas vizinhas, a partir de uma matriz de vizinhança 

(BECKER; NERO, 2012). 

Também com a finalidade de comparar as populações entre si nos períodos do 

estudo, foi realizada a padronização das incidências da doença para correções de possíveis 

distorções ocasionadas pelas diferenças na composição desta variável calculada. Essa 

padronização foi realizada pelo método direto ou base fixa, tomando-se como referência a 

população estimada para o ano de 2014. O método direto permite a comparação de várias 

incidências ao mesmo tempo, como neste estudo, em que teremos a incidência de cada bairro 

em três períodos. Seu valor é calculado utilizando-se a fórmula: 

 

Incidência padronizada direta = (∑ taxa específica da população em estudo x 

número de indivíduos da população padrão)/população padrão 
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Assim, calcularam-se as seguintes variáveis para distribuição e análise espacial:  

 incidência geral bruta; 

 incidência geral padronizada;  

 incidência geral bayesiana global; 

 incidência geral bayesiana local; 

 incidência por sexo bruta; 

 incidência por sexo padronizada; 

 incidência por faixa etária bruta; 

 incidência por faixa etária padronizada. 

Os resultados obtidos pelas variáveis calculadas foram visualizados através de 

mapas temáticos, definidos como um instrumento da Cartografia com objetivo específico de 

demonstrar o quê, quando e onde de um fenômeno, utilizando símbolos gráficos que 

permitam ao usuário fazer análises a partir dele (GALVÃO, 2014). Os valores das incidências 

foram estratificados em quatro classes na forma de quantis, ou seja, cada qual com o mesmo 

número de casos. 

Os índices de Moran Global e Local foram calculados para as incidências brutas e 

padronizadas em cada período, a fim de verificar a autocorrelação espacial das taxas do bairro 

em relação aos seus vizinhos. Este cálculo permite testar se áreas vizinhas diferem do que 

seria esperado em um padrão de aleatoriedade espacial, assumindo valores que variam de -1 a 

+1. A agregação espacial é expressa por valores positivos, enquanto valores negativos 

expressam autocorrelação inversa, verificando-se ausência de autocorrelação espacial quando 

seu valor tende a zero (CUNHA e SILVA et al., 2014). A significância foi testada por Monte 

Carlo a partir de 999 permutações (SILVA; ASSUNÇÃO; COSTA, 2009). 

Foi construído o MoranMap para as taxas de incidência segundo sexo para 

identificar a natureza da correlação espacial entre os bairros incorporado à significância 

estatística de padrões espaciais locais. Proposto por Anselin (1995), o mapa permite a 

visualização de quatro tipos de associação: Q1 quadrante (alto-alto) com localidades 

possuindo uma elevada taxa de incidência que tem vizinhança com uma alta taxa de 

incidência; Q2 (Baixo-Baixo) tem regiões vizinhas com baixas taxas; enquanto Q3 (alto-

baixo) e Q4 (baixo-alto) possui localidades em que o valor do atributo não é semelhante ao da 

vizinhança. As áreas localizadas nestes dois últimos quadrantes podem ser considerado como 

regiões de transição (LOPES; NOBRE, 2014). 
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Os programas utilizados para realizar a análise dos dados foram o Terraview, o 

ArcGis10.1, o QuantumGis 2.4.0 e o Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 

20.0. 

 

3.7 Aspectos éticos e legais 

 

A pesquisa foi submetida na Plataforma Brasil, base nacional que unifica os 

registros de pesquisas em seres humanos e foi avaliada por um Comitê de Ética em Pesquisa, 

e, portanto, segue a resolução 466/2012 (BRASIL, 2012). Possui protocolo CAAE 

17987213.3.0000.5054.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização da população 

 

No período estudado, o banco de dados do Sinan registrou 5.807 casos 

diagnosticados com aids maiores de 13 anos residentes em Fortaleza. A taxa de incidência 

calculada ano a ano demonstra elevação significativa do número de casos por 100.000 

habitantes, com aumento médio anual de 0,57 (IC95%: 0,038- 1,11, p=0,038), ocorrendo um 

pico da incidência no ano de 2012 seguida de diminuição acentuada da incidência em 2013. 

Observa-se, ainda, linha de tendência com ajuste linear com valor de R²=0,36 (Figura 2). 

 

Figura 2 – Incidência padronizada de aids em maiores de 13 anos, Fortaleza, Ceará, 2002-

2013 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

A maioria dos casos estudados são do sexo masculino, que corresponde a 71% do 

total de indivíduos diagnosticados com a doença. Na população masculina, a incidência 

padronizada média foi de 21,3 casos/100.000 hab., e variou de 17,3 casos /100.000 hab. em 

2007 a 27,9 casos/100.000 hab. em 2012. A incidência média feminina foi de 8,6 
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casos/100.000 hab., variando de 6,9 casos /100.000 hab. em 2002 a 10,5 casos /100.000 hab. 

em 2012 (Figura 3).  

Figura 3 – Incidência padronizada de aids em maiores de 13 anos por sexo e razão de sexo, 

Fortaleza, Ceará, 2002-2013 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015).  

A incidência média padronizada masculina é quase três vezes maior que a 

feminina, sendo esta diferença estatisticamente significante. A linha de tendência ajustada à 

incidência no sexo masculino possui valor de R²=0,43, enquanto a feminina possui valor de 

R²=0,15, indicando melhor ajuste para o sexo masculino. A incidência nos homens apresenta 

tendência de crescimento significativo com aumento médio anual de 0,54 (IC95%: 0,098-

0.99, p=0,022) enquanto as mulheres apresentam estabilidade (p=0,216). Quanto à razão de 

sexo, em Fortaleza há uma relação estável dessa variável (p=0,203), com proporção variando 

de 2,0 homens para cada mulher diagnosticados em 2007 a 2,8 homens para cada mulher 

diagnosticados em 2010 (Figura 3; Tabela 1).  
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Tabela 1- Sumário estatístico dos coeficientes padronizados, Fortaleza, Ceará, 2002-2013 

Incidência 

padronizada Média 

Desvio 

padrão Mínimo Máximo KS p 

Geral 30,5 3,4 26,0 38,4 0,6 0.871 

Maculino 21,3 3,0 17,3 27,9 0,4 0.998 

Feminino 8,6 1,0 6,9 10,5 0,5 0.966 

Razão 2,5 0,3 2,1 2,8 0,5 0.947 

13 a 19 0,6 0,2 0,3 1,1 0,6 0.889 

20 – 24 2,9 0,8 1,6 4,0 0,7 0.779 

25 – 29 5,1 0,9 4,2 7,3 0,8 0.539 

30 – 34 5,9 1,0 4,4 7,6 0,8 0.617 

35 – 39 4,6 0,7 3,2 5,7 0,7 0.692 

40 – 49 7,8 1,1 5,8 10,4 0,7 0.686 

50 – 59 2,6 0,6 1,7 3,8 0,5 0.930 

60 e+  1,0 0,3 0,4 1,5 0,6 0.820 

Dp - desvio padrão; KS - Kolmogorov-Smirnov 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Em relação à incidência dos casos de aids segundo ano e faixa etária, observa-se 

que a faixa de idade de 40 a 49 anos apresenta incidência média de 7,8 casos/100.000 hab., 

sendo mais elevada e com diferenças estatisticamente significante (p<0,001) em relação às 

outras faixas de idade. Ainda em relação às faixas de idade, percebem-se agrupamentos 

homogêneos, ou seja, suas médias não diferem entre si, para os seguintes intervalos de idade: 

13-19 anos e 60 anos (p=0,919), 50-59 com 20-24 (p=0,984); e 25-39 com 25-29 (p=0,660); e 

25-29 com 30-34 (p=0,148) (Tabela 1).  

O período de 2008 a 2012 destaca-se pelo crescimento da taxa de incidência na 

faixa etária de 40 a 49 anos em relação aos demais períodos, embora haja uma aparente 

diminuição no ano de 2013, devendo-se considerar possível atraso de notificação (Figura 4). 

Observou-se para a faixa de idade de 30 a 39 anos uma tendência de crescimento significativo 

com aumento médio anual de 0,17 (IC95%: 0,011- 0,330, p=0,039) (Tabela 2). 

 



36 

 

 

Figura 4 – Incidência dos casos de aids segundo ano e faixa etária, Fortaleza-2002-2013 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Tabela 2 – Tendências da aids segundo faixa etária em Fortaleza, Ceará, 2002-2013 

 

R² Modelo IC95% p 

13 – 19 0.31 Y= -70,9 + 0,36*(x-2006) -0.002; 0.073 0.063 

20 – 24 0.15 Y=-165,4 + 0,08*(x-2006) -0.055; 0.222 0.207 

25 – 29 0.01 Y= -44,7 + 0,03*(x-2006) -0.149; 0.199 0.757 

30 – 34 0.36 Y=-336,4 + 0,17*(x-2006)  0.011; 0.330 0.039 

25 – 39 0.06 Y= -91,6 + 0,05*(x-2006) -0.083; 0.178 0.433 

40 – 49 0.15 Y=-231,1 + 0,12*(x-2006) -0.079; 0.317 0.210 

50 – 59 0.13 Y= -70,9 + 0,06*(x-2006) -0.051; 0.172 0.257 

60 e+ 0.11 Y= -61,9 + 0,03*(x-2006) -0.033; 0.096 0.303 

 

Verificou-se relação estatisticamente significante entre a proporção dos casos de 

aids segundo sexo e faixa etária no intervalo de 13 a 19 anos para o sexo feminino, com maior 

percentual dentre as demais faixas etárias (41,5%) e com resíduo ajustado de 3,2. A partir dos 

20 anos, há uma estabilidade dessa proporção, variando de 26,9% para o sexo feminino em 

maiores de 60 anos a 32,9% no intervalo de 20 a 24 anos (Figura 5). 
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Figura 5 – Proporção dos casos de aids segundo faixa etária e sexo, Fortaleza, Ceará, 2002-

2013 

 

Teste χ² =17,5 p-valor=0,015 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

No quesito raça, 22% das fichas de notificação tiveram essa variável ignorada ou 

não preenchida. Dos casos válidos, 84,8% são da raça parda, seguida da raça branca, com 

10,6%. As raças preta, amarela e indígena não contituíram 5% dos total de casos válidos 

(Figura 6). 

 

Figura 6 – Proporção dos casos de aids segundo raça, Fortaleza, Ceará, 2002-2013 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). Ignorados: 1.279 casos. 

 

Ainda em relação à raça, o quesito ignorados ou não-preenchidos teve sua 

proporção diminuída ao longo dos anos, revelando melhor atenção ao preenchimento desse 

quesito com o tempo. Concomitante, a proporção de pardos também aumentou ao longo do 

período do estudo (Figura 7). 
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Figura 7 – Proporção dos casos de aids segundo raça e ano, incluindo ignorados/não-

preenchidos, Fortaleza, Ceará, 2002-2013 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015).  

 

Quanto à opção sexual dos indivíduos notificados, 29,6% foram considerados 

ignorados ou não foram preenchidos. Ao longo do tempo, até 2005 a porcentagem de 

inválidos nesse quesito era menor de 20%. Após esse período, a proporção aumentou para 

maior que 30%, chegando a 36% em 2009, indicando que há uma menor preocupação no 

preenchimento desse quesito (Figura 8). 

 

Figura 8 - Proporção dos casos de aids segundo opção sexual e ano, incluindo ignorados/não-

preenchidos, Fortaleza, Ceará, 2002-2013 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015).  

 

Dos casos válidos, 60,8% referiu ser heterossexual, 27,1% homossexual e 12,1% 

bissexual. Os heterossexuais representam mais da metade dos casos em todo o período, 

variando de 56,7% em 2012 a 64,4% em 2013. A categoria homossexual variou de 20,8% em 

2005 a 34,1% em 2012 e apresenta aumento da proporção. Ressalta-se que os bissexuais 

representam menor proporção dos casos (Figura 9). 
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Figura 9 - Proporção dos casos de aids segundo opção sexual e ano, Fortaleza, Ceará, 2002-

2013 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). Ignorados: 1.720 casos. 

 

Houve predomínio da heterossexualidade principalmente nas seguintes faixas 

etárias: 13 a 19 anos (67,7%), 50 a 59 anos (69,5%) e maiores de 60 anos (81%). O intervalo 

de 20 a 39 anos possui maior proporção de homossexuais do que nas demais faixas etárias. A 

categoria bissexual, por sua vez, não teve variação relevante dentre os intervalos de idade 

(Figura 10). 
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Figura 10 – Proporção de casos de aids segundo orientação sexual e faixa etária, Fortaleza, 

Ceará, 2002-2013 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). Ignorados: 1.720 casos. 

 

Em relação ao Uso de Drogas Injetáveis, apenas 1,3% relatou fazer uso. Desses 

casos, 81,5% pertencem ao sexo masculino, porém sem significância estatística entre a 

diferença dos sexos, com p>0,05. Houve relevância estatística (Teste χ² =0,013) em relação ao 

UDI e a faixa etária, em que tal comportamento ocorreu principalmente nos intervalos de 25 a 

29 anos, com 21,5% dos casos que faziam uso e 40 a 49 anos, com 29,2% (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Proporção de casos de aids segundo faixa etária e Uso de Drogas Injetáveis, 

Fortaleza, Ceará, 2002-2013 

Faixa etária Uso de Drogras Injetáveis 

 Sim Não 

 
N % n % 

13-19 5 7,7 110 2,2 

20-24 9 13,8 520 10,3 

25-29 14 21,5 844 16,6 

30-34 8 12,3 1055 20,8 

35-39 8 12,3 814 16,1 

40-49 19 29,2 1191 23,5 

50-59 2 3,1 393 7,8 

60-... 0 0,0 143 2,8 

Total 65 100 5070 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). Ignorados: 672 casos. 

Teste χ² =0,013 
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4.2 Distribuição espacial e temporal da aids 

 

Dentre os 5.807 casos, 48 foram descartados para a distribuição espacial por falta 

de endereço para identificação dos bairros, tendo para esta análise 5.759 casos. Tal perda 

corresponde a apenas 0,83% do total de casos diagnosticados, não inviabilizando o estudo. 

Salienta-se ainda que os bairros De Lourdes, São Bento e Jardim Cearense não tiveram casos 

diagnosticados em todo o período.  

Em relação à incidência geral, não houve autocorrelação espacial positiva 

estatisticamente significante nos três períodos do estudo, considerando nível de significância 

de 95%. A ausência de correlação espacial estatisticamente significante sobre a Incidência 

Geral Bruta pode ser explicada por sua instabilidade das taxas dos bairros, que, não levando 

em consideração a média de incidência dos vizinhos ou à média global de incidência, tende a 

ter bairros com valores mais dispersos (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Índice de Moran global da incidência geral, por sexo e faixa etária, Fortaleza, 

Ceará, 2002-2013  

  Período 2002-2005 Período 2006-2009 Período 2010-2013 

Incidência 
I de Moran 

Global 
p-valor 

I de Moran 

Global 
p-valor 

I de Moran 

Global 
p-valor 

Geral bruta -0,065 0,133 -0,013 0,447 -0,003 0,518 

Geral padronizada - 0,050 0,194  0,007 0,427  0,002 0,454 

Geral bayesiana global -0,046 0,238 -0,071 0,111 -0,013 0,412 

13 a 19 anos bruta - 0,062 0,114 -0,031 0,315  0,126 0,022 

13 a 19 anos padronizada  -0,062 0,131 -0,046 0,211  0,126 0,034 

20 a 24 anos bruta -0,028 0,342 -0,026 0,360 -0,044 0,242 

20 a 24 anos padronizada  -0,028 0,300 -0,029 0,316 -0,044 0,246 

25 a 29 anos bruta -0,055 0,152  0,002 0,452  0,078 0,073 

25 a 29 anos padronizada -0,055 0,158  -0,013 0,401  0,078 0,089 

30 a 34 anos bruta  0,107 0,037  0,039 0,222  0,052 0,151 

30 a 34 anos padronizada   0,107 0,047  0,0418 0,190  0,052 0,151 

35 a 39 anos bruta -0,009 0,458  -0,031 0,288  0,028 0,266 

35 a 39 anos padronizada -0,009 0,459  -0,026 0,317  0,028 0,280 

40 a 49 anos bruta -0,068 0,129  -0,081 0,065  -0,028 0,319 

40 a 49 anos padronizada  -0,068 0,130  -0,082 0,071  -0,028 0,314 

50 a 59 anos bruta -0,033 0,281  -0,061 0,148  -0,058 0,122 

50 a 59 anos padronizada -0,033 0,314  -0,06 0,138  -0,058 0,128 

60 anos ou mais bruta -0,017 0,451  0,006 0,362  -0,054 0,181 

60 anos ou mais padronizada  -0,017 0,451  0,006 0,362  -0,054 0,181 

Sexo masculino bruta -0,053 0,194  0,056 0,155  0,000 0,475 

Sexo masculino padronizada  -0,053 0,177  0,058 0,152  0,000 0,472 

Sexo feminino bruta  -0,050 0,200 -0,017 0,384  0,118 0,030 

Sexo feminino padronizada  -0,050 0,196 -0,025 0,354  0,118 0,030 

       

       

Fonte: Autor (2015). 

 

Entretanto, encontraram-se tanto nas incidências brutas como padronizadas 

valores de Moran Global apresentando autocorrelação espacial positiva na faixa etária de 30 a 

34 anos no período de 2002 a 2005, e de 13 a 19 anos no período de 2010 a 2013. A 

incidência por sexo no último período também apresentou autocorrelação positiva 

significativa para o sexo feminino. Isso significa que, nesses períodos, bairros vizinhos 

possuíam taxas de incidência semelhantes. As mudanças observadas nos períodos revelam 

que a aids em Fortaleza ocorre de forma dinâmica, sofrendo novas transformações ao longo 

do tempo (Tabela 4). 



43 

 

Apresentam-se a seguir mapas temáticos para as quatro incidências nos três 

períodos: bruta, padronizada, Bayesiana global e local (Figuras 11, 12 e 13).  

Em todos os períodos, os mapas das incidências brutas e padronizadas apresentam 

quantis com incidência zero, indicando bairros “silenciosos”, ou seja, sem casos da doença. 

Além disso, quase não há diferença na distribuição do indicador bruto e padronizado em 

relação aos quantis, exceto pela maior amplitude de incidência quando calculado pelo modelo 

padronizado (Tabela 5), gerando taxas de incidência maiores nos locais com taxas já elevadas.  

Ao longo dos anos, observa-se que as taxas brutas e padronizadas aumentam ao 

longo do tempo; no entanto, esse padrão não ocorre com as taxas bayesianas, havendo 

elevações e declínios das incidências mínimas e máximas (Figuras 11, 12 e 13). 

A incidência calculada pelo método Bayesiano Global, considerando sua 

ponderação com a média geral, apresentou diminuição da variabilidade, principalmente nas 

suas incidências máximas e mínimas, trazendo maior relação com a taxa média geral (Tabela 

5). 

A distribuição espacial da incidência pelo método Bayesiano local é a que traz 

melhor visualização e identificação de quantis com altas taxas aglomeradas. Ou seja, é 

possível mostrar agrupamento de bairros com altas taxas da doença em todos os períodos. 

Além disso, ressalta-se uma “movimentação” desses locais aglomerados, significando uma 

mudança dos bairros com altas taxas ao longo do tempo, caracterizando a aids em Fortaleza 

como uma doença dinâmica (Figuras 11, 12 e 13). 

Ainda analisando a incidência Bayesiana local dos bairros, no primeiro período os 

bairros com as mais altas taxas de aids foram Praia de Iracema, Centro, Arraial Moura Brasil, 

Praia do Futuro, Messejana, Edson Queiroz, Parque Iracema, Parque São José, Jacarecanga e 

Guararapes, cujo quantil das maiores taxas localiza-se na porção oeste e na região litorânea 

(Figura 11). No segundo período, observa-se uma distribuição mais dispersa do aglomerado 

do quantil de maiores taxas, destacando-se os bairros Messejana, Praia de Iracema, Centro, 

Arraial Moura Brasil, Praia do Futuro, Edson Queiroz, Parque Iracema, Meireles, Vila União 

e Couto Fernandes; visualizam-se cinco aglomerados: litoral norte, litoral leste, porção central 

do oeste e porção oeste (Figura 12). Por último, o terceiro período possui como bairros de 

mais alta incidência Messejana, Praia de Iracema, Arraial Moura Brasil, Bom Jardim, Centro, 

Couto Fernandes, Parque São José, Maraponga, Bela Vista e Vila União, com aglomerados 

dos bairros localizados no litoral norte, porção oeste e parte da porção leste (Figura 13). 



44 

 

Comparando-se a distribuição espacial das taxas bayesianas locais dos três 

períodos, vê-se um “desvio” para o lado oeste dos bairros com as taxas mais elevadas da 

doença. Ainda, bairros como Messejana, Praia de Iracema, Centro e Arraial Moura Brasil 

sempre se apresentam como os de maiores taxas de aids em Fortaleza. 

 

Tabela 5 – Estatística descritiva das incidências de Aids, Fortaleza, Ceará, 2002-2013 

Incidências 
Mínima 

(casos/100.000 hab.) 

Máxima 

(casos/100.000 hab.) 

2002 a 2005   

Geral bruta  0,0 122,3 

Geral padronizada 0,0 126,95 

Geral bayesiana global 10,12 54,9 

Geral bayesiana local 2,19 81,82 

2006 a 2009   

Geral bruta  0,0 105,00 

Geral padronizada 0,0 112,00 

Geral bayesiana global 8,21 68,88 

Geral bayesiana local 3,54 82,99 

2010 a 2013   

Geral bruta  0,0 134,14 

Geral padronizada 0,0 141,17 

Geral bayesiana global 11,87 66,04 

Geral bayesiana local 6,13 74,01 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Figura 11 – Distribuição espacial da Incidência Geral de Aids, Fortaleza, Ceará, 2002-2005 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Figura 12 – Distribuição espacial da Incidência Geral de Aids, Fortaleza, Ceará, 2006-2009 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015).
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Figura 13 – Distribuição espacial da Incidência Geral de Aids, Fortaleza, Ceará, 2010-2013 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Apresenta-se a seguir o MoranMap da incidência por sexo padronizada (Figuras 

14).  

Figura 14 – MoranMap da incidência da aids por sexo padronizada, Fortaleza, Ceará, 2002-

2013 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Não houve semelhança de bairros com padrão Alto-Alto entre os sexos no período 

da pesquisa. O sexo masculino apresentou padrão Alto-Alto com significância estatística nos 

bairros Centro e Praia de Iracema no primeiro período do estudo, Centro e Praia de Iracema 

no segundo período e Centro e Meireles no terceiro período, indicando que os clusters de 

aglomerados da doença no sexo masculino estão associados a residências localizadas onde 

existe maior fluxo turístico. O sexo feminino, já conhecidamente por sua incidência mais 

baixa da doença em relação ao sexo oposto, não possui padrão Alto-Alto estatisticamente 

significante no primeiro período, porém no segundo período os bairros Barroso e Jangurussu e 

no terceiro período os bairros Arraial Moura Brasil, Pirambu, Carlito Pamplona, Vila Pery, 

Parque São José e Vila Manoel Sátiro possuem essa característica (Figura 14).  

O padrão Baixo-Baixo, sendo também relevante destacar, teve semelhanças entre 

os períodos do estudo. Para o sexo masculino, Lagoa Redonda esteve com padrão Baixo-

Baixo nos três períodos, diferenciando-se com o acréscimo do bairro São Bento no primeiro 

período e Lagoa Sapiranga no terceiro período. Avaliando-se o sexo feminino, os bairros São 

João do Tauape e Dionísio Torres tiveram padrão Baixo-Baixo em todo o período do estudo, 

com acréscimo de Lagoa Redonda no primeiro período, Lagoa Sapiranga, Fátima e Papicu no 

segundo período e Fátima, Joaquim Távora, Alto da Balança, Cocó, Cidade 2000, Lagoa 

Sapiranga e Lagoa Redonda no terceiro período. Nota-se maior extensão de bairros com 

padrão Baixo-Baixo para o sexo feminino no terceiro período (Figura 14).  
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5 DISCUSSÃO  

 

5.1 Caracterização dos casos de aids 

 

Na capital cearense, há um crescimento da incidência ao longo dos anos, com 

valor de p significativo e R² importante. O Ceará, em período semelhante, também possui 

crescimento de sua incidência (PEDROSA et al., 2015). A Região Nordeste possui a segunda 

maior média de casos comparando-se com as outras regiões, além de um crescimento linear 

estatisticamente significante. O País, por sua vez, possui taxas de detecção estáveis, porém 

com diferenças regionais (BRASIL, 2014a). Vê-se, assim, que Fortaleza acompanha o 

crescimento da doença no seu entorno, apesar dos esforços e de ações de saúde pública na 

prevenção e controle da doença.  

Após anos de indicadores mais positivos, preocupa a resposta à aids no Brasil, que 

revela indícios de reemergência, apesar do conhecimento científico consolidado e da 

comunidade internacional, que deflagra um controle mais efetivo da epidemia no mundo. A 

resposta diante dessa realidade deve-se pautar nas experiências bem sucedidas, nas 

oportunidades a novos conhecimentos, produzindo estratégias eficazes na prevenção e no 

cuidado à aids (GRANJEIRO et al., 2015). 

A aids vem provocando efeitos devastadores no mundo todo. A incidência da 

doença oferece impacto sobre os mais diversos setores, levando a deficiências na formação de 

capital humano, em que, afetando a idade produtiva, agrava a pobreza, a desigualdade de 

renda e a formação per capita (OBANSA; YELWA; DYIOKE, 2014; ROY, 2014). 

Diante desse impacto, países incluindo Brasil vêm investindo no tratamento da 

aids através da terapia antirretroviral. Até o ano de 2010, mais de cinco milhões de pessoas 

começaram a receber a TARV no mundo, sendo fundamental os ganhos de saúde e 

econômicos em detrimento da negatividade econômica produzida pela aids. Os benefícios 

monetários podem variar de 81 a 287% dos custos do programa, com valores econômicos de 

tratamento substancialmente compensados e até excedidos em um período de 10 anos 

(RESCH et al., 2011).  

O sexo masculino foi predominante nos casos de aids em todo o período, 

apresentando crescimento linear com valor de p estatisticamente significante e R² relevante, 

em detrimento do sexo feminino, com incidências mais baixas e valor de R² de linha de 
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tendência baixo. Ainda, a razão de sexo permaneceu estável no período do estudo. O Nordeste 

brasileiro também acompanha esse número acentuado de casos na parcela masculina da 

população, embora haja redução significativa da razão de casos notificados entre o sexo 

masculino e feminino na Região (BRASIL, 2014a). 

Ao contrário do que ocorre na capital cearense, aponta-se para a feminização da 

doença no mundo, ou seja, redução progressiva da razão do número de casos homem/mulher, 

produzida pelas condições socioeconômicas, uso de drogas, comportamento sexual, violência 

sexual e relação desigual de gênero (ROMANNINY; ROSENDO, 2013). Este processo que 

decorre também devido características biológicas femininas que favorecem o contágio pela 

doença, pois a superfície vaginal exposta ao sêmen é relativamente extensa, e o sêmen 

apresenta maior concentração de HIV do que o líquido vaginal (COLL et al.,1999). 

Um segmento de mulheres que adoecem por aids são em sua maioria 

heterossexuais, casadas, com parceiro único e não usuárias de drogas, sendo a relação sexual a 

principal via de transmissão do vírus da doença. As relações desiguais de poder e a 

dependência econômica das mulheres, especialmente em países em desenvolvimento, limitam 

o acesso a informações adequadas, o que desfavorece a prática sexual segura (CARNEIRO; 

COELHO, 2010).  

Assim, voltando-se para Fortaleza, a maioria masculina no panorama da doença 

pode justificar-se por outros fatores culturais e comportamentais da região que podem 

interferir na incidência sobre essa parcela da população. Em relação à prevenção do HIV/aids, 

entre homens heterossexuais jovens existe o consenso da utilização da camisinha em relações 

sexuais casuais ou extraconjugais, porém em relacionamentos estáveis a solicitação do uso 

pela parceira pode ser compreendida como desconfiança. Embora tenham conhecimento sobre 

a transmissão da doença, a maioria deles, ao obter parceria fixa, deixa de utilizar e relata que 

o preservativo pode gerar incômodo e diminuir a sensibilidade (PIRES; BAILEIRO, 2012).  

O sigilo como resultado do estigma, o medo da rejeição, a discriminação e a falta 

de acesso a estratégias de prevenção adequadas afastam mais ainda o homem dos serviços de 

saúde, levando ao seu adoecimento pela ausência de conhecimento de práticas saudáveis de 

saúde. Existe também a percepção negativa do HIV/aids para a perda da masculinidade 

(DAGEIDA; GOVENDERBC; GORDOND, 2012).  

Além disso, o nível socioestrutural refletido na desigualdade social 

macroestrutural pode afetar os homens em relação à prevenção da aids, destacando-se como 

elementos-chave: a discriminação racial e a violência, o desemprego, o encarceramento e a 

vigilância policial e o assédio (BOWLEG et al., 2013). 
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A faixa etária de 13 a 19 anos apresentou maior proporção estatisticamente 

significante do sexo feminino em relação aos demais intervalos de idade. A atenção primária, 

direcionada a ações de prevenção, tem destinado seus programas basicamente a mulheres, 

crianças e idosos, fazendo com que o homem busque serviços de saúde mais tardiamente para 

atender a necessidades pontuais, como doença aguda, exames de rotina (prevenção do câncer 

de próstata) ou acidente (MOURA et al., 2014). Esse fato pode justificar a menor 

percentagem de homens no intervalo de idade mais jovem, levando em consideração que a 

infecção pelo HIV e o surgimento dos primeiros sintomas da aids podem levar anos. 

Ademais, a realidade nordestina possui peculiaridades que torna a mulher jovem 

mais vulnerável ao HIV/aids e às outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), 

destacando-se: a baixa escolaridade, a relação desigual de gênero, a ausência de prática das 

políticas de prevenção direcionada ao público adolescente, o baixo vínculo entre profissionais 

da saúde e a clientela jovem (SAMPAIO et al., 2011).  

No quesito faixa etária, a maior importância deu-se nas faixas de 40-49 anos e 30-

34 anos. Em Florianópolis, óbitos por aids ocorrem principalmente em homens com idade 

entre 20 e 39 anos (BASTIANI; PADILHA, 2013). 

Considerada como faixa etária reprodutiva, o aumento da epidemia nessa parcela 

da população pode acarretar no aumento da transmissão vertical (TV) da doença, que é a 

passagem do HIV para o bebê, antes, no momento ou após o parto. A TV é uma das principais 

formas de disseminação do vírus HIV em crianças, fazendo-se necessário identificação 

precoce do HIV/aids e ação preventiva (SILVA et al., 2010). 

Além disso, a faixa etária predominante no estudo caracteriza-se pela força de 

trabalho. Logo, pessoas adoecendo nessa faixa etária correspondem em mais abstinências, 

aposentadorias precoces e óbitos, reduzindo a produção de trabalho na localidade (OBANSA; 

YELWA; DYIOKE, 2014). Concomitante, indivíduos com aids em idade produtiva enfrentam 

estigma e discriminação por parte dos colegas de trabalho quando sua doença é revelada, 

compondo um desafio a quebra de tabus e paradigmas associadas à soropositividade 

(EGUCHI; WADA; SMITH, 2014).  

Os jovens e os idosos foram as populações que tiveram menores incidências em 

relação aos demais intervalos de idade. Na população feminina jovem com HIV/aids, existe 

associação estatisticamente significantes entre soropositividade e consumo de drogas, bebidas 

alcoólicas, estar casada ou em união estável. Nos jovens do sexo masculino, por conseguinte, 

há associação estatisticamente significante entre o diagnóstico presente e o consumo de 

drogas e orientação homossexual/bissexual (PEREIRA et al., 2014). Assim, medidas que 
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produzam mudança de comportamento e sexo seguro podem reduzir ainda mais a incidência 

nessa faixa etária. 

Embora seja evidenciado aumento da incidência em maiores de 60 anos a nível 

mundial (SILVA; VASCONCELOS; RIBEIRO, 2013), o intervalo de idade obteve baixas 

taxas da doença ao longo dos anos neste estudo. Entretanto, o tratamento antirretroviral trouxe 

aumento da expectativa de vida e redução da mortalidade das pessoas com aids; isso poderá 

trazer à Fortaleza maior prevalência de idosos com a doença no futuro, compondo novos 

desafios do cuidado, como multimorbidade, polifarmácia, necessidade de manter atividades 

básicas e senescência imunológica (HIGH et al., 2012).  

Em relação à raça, do total de casos válidos observou-se maioria parda. Apesar da 

miscigenação no Brasil, a questão racial possui relação entre os indicadores socioeconômicos 

e as desigualdades sociais, sendo relevante o conhecimento da raça na população (KABAD; 

BASTOS; SANTOS, 2012). Os pardos e os brancos, tanto no Ceará como no Brasil, 

correspondem a aproximadamente 60% da parcela da população, sendo justificativa para 

maior ocorrência da aids nesse grupo racial (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2011).  

Foi percebido ainda que o quesito raça não foi preenchido ou foi ignorado em 

grande parte das fichas de notificação, o que pode dificultar a caracterização da população 

estudada, embora tal fato tenha diminuído com o passar dos anos, significando maior 

preocupação dos profissionais que completam a ficha de notificação em relação a essa 

variável.  

Observou-se que a maioria dos casos relatou ser heterossexual em todo o período 

do estudo. Em mulheres heterossexuais, a aceitação à traição em relacionamentos estáveis é 

um fator de vulnerabilidade. Ainda, utilizam a monogamia como forma de prevenção. 

Mulheres heterossexuais com maior tempo de união e nível escolar básico se veem como 

invulneráveis, ao contrário daquelas com um a cinco anos de união e escolaridade mediana. 

Esta situação reflete a necessidade de reduzir a coerção sociocultural de proteção às IST 

através da união estável (RODRIGUES et al., 2012). 

A faixa etária de 20 a 39 anos foi o intervalo de idade que teve a maior proporção 

de homossexuais. Apesar dos avanços nos direitos sociais, políticos e humanos de gays, 

bissexuais e outros homens que fazem sexo com homens (HSH), ainda considera-se uma 

deficiência na assistência e na saúde sexual dessa parcela da população. Aids e IST ainda são 

uma constante, necessitando de ações que visem reduzir essas infecções, melhorando a 
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compreensão do comportamento e do relacionamento homossexual (WOLITSKI; FENTON, 

2011). 

Comparando-se homens homossexuais e heterossexuais, o início da vida sexual 

ocorre mais cedo entre os primeiros citados, além de acumular mais tempo de vida com 

parceiros. Entre gays, 86% dos jovens de 18 a 24 anos e 72% de 35 a 39 anos formaram 

parceria durante o ano anterior, em comparação com 56% dos homens heterossexuais em 

idades de 18 a 24 anos, e 21% nas idades de 35 a 39 anos. Além disso, homossexuais tem 

duas a três vezes mais probabilidade do que os heterossexuais para relatar parcerias 

simultâneas recentes (GLICK et al., 2012).  

O estudo evidenciou baixo relato de uso de drogas injetáveis. Usuários de drogas 

injetáveis são relevantes para a epidemia da aids e muitos deles tem vida sexualmente ativa, 

aumentando o risco de exposição ao vírus da doença. Transições do aumento da epidemia da 

aids via heterossexual em detrimento da via por drogas injetáveis ocorreram em 11 de 14 

países estudados, ocasionadas por pico anterior da doença por uso de drogas injetáveis (DES 

JARLAIS et al., 2012). 

A violência e o policiamento intensivo são fatores que influenciam a dinâmica de 

crescimento na epidemia de aids em UDI. Pessoas usam drogas injetáveis que soroconvertem 

costumam morar em locais de grande vulnerabilidade à infecção pelo HIV, sugerindo a 

necessidade de programa de redução de danos em localidades específicas (BROUWER, et al., 

2012). 

 

5.2 Distribuição espaço temporal da aids 

 

O índice de Moran Global foi adequado para verificar a presença de 

autocorrelação espacial na distribuição da aids nos três períodos do estudo. Pesquisas recentes 

utilizaram essa técnica de estatística espacial para a distribuição da incidência da aids, 

também permitindo a identificação de locais que possuem um padrão espacial de distribuição 

da doença no território (MOISE; KALIPENI, 2012; ALVES; NOBRE, 2014; DONALÍSIO et 

al., 2013). 

Na faixa etária de 30 a 34 anos, o índice de Moran Global foi estatisticamente 

significante no primeiro período. Trata-se de uma faixa etária com fundamental importância 

para o desenvolvimento econômico e social do país. O aumento da mortalidade por aids 

nesses indivíduos vem interferindo no quadro socioeconômicos de algumas localidades (DE 
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WET; OLUWASEYI; ODIMEGWU, 2014). Voltando-se para aids, aponta-se ainda para alta 

vulnerabilidade do adoecimento pela doença nesse intervalo de idade (RODRIGUES, 2013). 

Não obstante, o último período do estudo foi marcado pelo índice de Moran 

Global significativo na faixa etária de 13 a 19 anos. Apesar do estudo não ter identificado um 

aumento significativo da incidência de jovens ao longo do tempo, aponta-se para o 

surgimento de aglomerados de jovens com aids no município de Fortaleza, lugares estes que 

podem ser alvos de ações e estratégias preventivas para o HIV/aids.  

Ainda, a incidência de aids no sexo feminino teve significância estatística no 

índice de Moran Global no último período. Em distribuição espaço-temporal de mulheres com 

aids na cidade do Rio de Janeiro, foi evidenciado o aumento da incidência dos casos ao longo 

do tempo nos bairros mais empobrecidos da cidade, sendo estes resultados concisos com este 

estudo. Além disso, a baixa escolaridade e renda constituem-se como fatores de 

vulnerabilidade ao HIV/aids nessa população (TOMAZELLI; CZERESNIA; BARCELLOS, 

2003).  

Em todo o período do estudo existiram bairros que não tiveram registro de 

notificação, resultando em incidências brutas e padronizadas com valor nulo, corrigidas pelo 

método bayesiano. A ausência de serviços e de campanhas mais incisivas nessas regiões pode 

justificar a existência de bairros “silenciosos” quanto à aids. Considerando que esta doença é 

um evento que ocorre em uma escala com denominador de população bem maior que o 

número de casos (semelhante à ocorrência de câncer, por exemplo), autores refletem que 

situações como esta devem ter mapeamento cuidadoso. Nesses casos, a taxa bruta ser igual a 

zero dificilmente significará que a taxa real é zero e que não existirá risco de incidência 

naquela localidade. Inferir que a taxa real seja exatamente é igual a zero possui probabilidade 

muito baixa (CARVALHO et al., 2012). 

Comparando-se as taxas bayesianas globais e locais, o método bayesiano global 

mostrou menor variabilidade das taxas nos três períodos, o qual tal situação deve-se ao fato de 

esses valores estarem relacionados com a média geral da incidência. A taxa bayesiana 

empírica diminui a variabilidade das estimativas ao restringir a flutuação aleatória 

(CARVALHO et al., 2012).  

O método Empírico Bayesiano local foi o mais adequado para encontrar 

aglomerações de bairros com taxas altas da doença. Os valores de incidência resultantes desse 

método possuem menor variabilidade e maior adequação ao risco real de um evento ocorrer 

em uma região. Além disso, este método possui efeito espacial relevante para as estimativas, 
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considerando que torna próxima das médias locais, refletindo em uma suavidade nos mapas 

temáticos criados (SANTOS; RODRIGUES; LOPES, 2005). 

Bairros como Messejana, Centro, Praia de Iracema e Arraial Moura Brasil sempre 

estiveram no ranking dos bairros mais incidentes para a doença em Fortaleza. A realização da 

análise espacial permite que os formuladores de políticas identifiquem localidades mais 

afetadas, onde possam ser projetadas medidas preventivas eficazes e aceitáveis. Ações de 

prevenção dirigidas a populações específicas podem ser mais adequadas e eficientes na luta 

contra a epidemia ao invés de estratégias generalizadas habituais de redução do HIV/aids 

(DJUKPEN, 2012).  

Assim, Praia de Iracema, Centro e Arraial Moura Brasil, apesar de possuírem 

dessemelhanças socioeconômicas, constituem localizações de grande fluxo turístico. Áreas de 

turismo representam ecologias de vulnerabilidade ao HIV/aids aumentada. Fatores como 

trabalho sexual no local e ausência de um serviço de prevenção do HIV/aids agravam a 

situação das localidades considerada como turísticas (GUILAMO-RAMOS et al., 2013). 

O turismo sexual passou a ter investigação acadêmica recente, voltando-se para o 

risco de IST, com melhor compreensão de sua dinâmica (BANDYOPADHYAY, 2013). As 

intervenções voltadas para a prevenção do HIV/aids devem incorporar o conhecimento do 

contexto social das zonas de turismo para atenuar os fatores contextuais que contribuem para 

a infecção pelo HIV entre os habitantes locais (PADILHA; GUILAMO-RAMOS; 

GODBOLE, 2012).  

O Centro constitui-se como bairro mais antigo da cidade, que vem sofrendo 

deterioração estrutural, cultural e social nos últimos trinta anos. A má conservação do bairro 

mostra-se na descaracterização das praças, na prostituição no período noturno, na decadência 

física dos prédios e na degradação natural (LOPES, 2015). Vê-se, diante dessa realidade 

atrelada aos achados relacionados às taxas de aids na localidade, que emerge a necessidade de 

enfoque nos investimentos além de restauração física e cultural, voltando-se também para a 

saúde pública.  

Messejana, por sua vez, tem história de formação política social e econômica 

diferenciada das outras localidades citadas acima. É marcada pela presença da periferia 

econômica concomitante à expansão da classe média e alta. Sendo anteriormente um núcleo 

urbano independente de Fortaleza (em 1921 foi incorporada jurídico-administrativamente), 

este bairro era composto por grandes engenhos de açúcar que, com a seca de 1877-79, alguns 

proprietários faliram, dividindo seus terrenos e iniciando seu processo de urbanização (FUCK 

JUNIOR, 2008).  
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Este estudo também evidenciou desvio de aglomeração de aids nos bairros para o 

lado oeste da cidade. Voltando-se para a construção histórica do município de Fortaleza, nos 

séculos XIX e XX, as vias férreas e as estradas foram sendo implantadas seguindo os 

caminhos oeste, sul e sudoeste, com o rio Pajeú sendo um obstáculo para o lado leste da 

cidade. O porto e a ferrovia foram aspectos decisores para a localização residencial e 

industrial em Fortaleza, deslocando-se para oeste as indústrias e a classe de baixa renda 

(proximidade ao trabalho e terrenos com preços mais baixos), em detrimento da “elite”, que 

passou residir nos bairros Benfica, Praia de Iracema e futuramente na Aldeota. Desde então, 

mesmo com a modernização e desenvolvimento do município, as desigualdades não foram 

abolidas, com a pobreza sendo notória na porção oeste da cidade (FUCK JUNIOR, 2008). 

Análise espacial realizada em Atlanta identificou aglomerados de aids no centro 

desta cidade, caracterizados por níveis mais elevados de pobreza, menor densidade de 

moradores multirraciais, uso de drogas injetáveis, homens que fazem sexo com homens e 

homens que fazem sexo com homens associado ao uso de drogas. (HIXSON et al., 2011). Ou 

seja, os aglomerados visualizados através dos mapas temáticos podem possuir características 

comportamentais, culturais e sociais que amplifiquem o risco de contrair a doença. Voltando-

se Fortaleza, percebe-se que os aglomerados da doença direcionam-se ao longo do tempo para 

bairros pobres da cidade.  

A relevância do contexto de compreensão da aids nos bairros dá-se em que esses 

segmentos da cidade são espaços e suportes concretos de socialização e convivência, com 

troca de experiência, sendo o segundo lugar de maior interação interpessoal do indivíduo, 

inicialmente o seu lar (IPIRANGA, 2010). Assim, é possível condicionar características 

dessas localidades com comportamentos de vulnerabilidades do HIV/aids. 

O bairro Benfica destacou-se nos mapas com alta incidência. Anteriormente 

marcado por ser a habitação de parte da elite da capital cearense, atualmente passa a ser um 

local predominantemente onde a juventude vive, próximo a universidades, residências 

estudantis e bares. Os bairros Couto Fernandes, Joao XXIII, Demócrito Rocha, apesar da 

pequena extensão territorial, apresentaram-se com importante para as taxas de aids. Ressalta-

se que os mesmos encontram-se localizados próximos a centros de referência estadual para 

tratamento e diagnóstico de aids. 

O MoranMap das taxas de aids por sexo evidenciou relevância para a incidência 

em homens na região turística e para mulheres nos bairros mais pobres. A aids é uma doença 

multifatorial, atrelada a condições comportamentais e socioeconômicas. Bairros como 

Meireles, Dionísio Torres, Cocó e Fátima possuem maior proporção de pessoas alfabetizadas 
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em Fortaleza, com maior representatividade de pessoas do sexo masculino. Ao contrário, 

bairros com as piores taxas de escolaridade, como Pedras, Ancuri, Praia do Futuro e 

Sabiaguaba possuem mais mulheres alfabetizadas do que homens.  

Os mapas temáticos permitiram o diagnóstico situacional da aids na capital 

cearense. Por um lado, a porção oeste apresenta expansão territorial considerável das taxas da 

doença, local caracterizado historicamente por ser uma zona empobrecida. Por outro lado, a 

porção leste apresenta-se ao longo do tempo com diminuição territorial do padrão Alto-Alto 

da doença. A partir dessa visão geral, vê-se a necessidade de uma distribuição equitativa das 

campanhas de prevenção e tratamento da aids, distribuindo mais recursos nos locais 

prioritários. Além disso, visto as características peculiares da região turística localizada no 

litoral, e da região de baixa condição social e de educação no lado oeste da cidade, ainda são 

necessárias abordagens diferenciadas para as localidades.  
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo objetivou caracterizar o comportamento da aids em Fortaleza-

Ce, no período de 2002 a 2013. Os resultados desta pesquisa ofereceram informações 

relevantes sobre a doença nesse período, com todos os objetivos propostos sendo atendidos.  

O estudo mostrou aumento da incidência de aids em maiores de 13 anos, sendo a 

maioria parda, sexo masculino, heterossexual, com faixa etária predominante de 30 a 34 e 40 

a 49 anos.  

O sexo masculino apresentou linha de tendência mais acentuada que o sexo 

feminino, além de razão dos sexos estável ao longo do tempo, indo de encontro ao processo 

de feminização da aids que ocorre mundialmente.  

A faixa etária mais evidenciada quanto à incidência de aids é preocupante por 

representar a força de trabalho da região e por ser a faixa etária reprodutiva, aumentando a 

preocupação quando à transmissão vertical. Foi estatisticamente significante a relação entre a 

faixa etária de 13 a 19 anos o sexo feminino. A literatura aponta tanto para a maior quantidade 

de programas de atenção à saúde para essa clientela como também para as características 

socioculturais da região (baixa escolaridade, baixa renda, machismo).  

O quesito raça obteve maior qualidade no preenchimento ao longo do tempo, em 

detrimento da opção sexual, com maior proporção de ignorados ou não-preenchidos ao longo 

do tempo. Tal fato revela a necessidade de maior capacitação dos profissionais de saúde 

quanto ao preenchimento da ficha de notificação e sensibilização quando à sua importaância 

epidemiológica e de saúde pública.  

A infecção pelo vírus da aids por uso de drogas injetáveis teve porcentagem baixa, 

porém com maiior predominância no sexo masculino, estatisticamente significante para a 

faixa etária de 25 a 29 anos.  

O uso dos métodos Bayesiano Local e Global permitiram análise espacial da aids 

na capital cearense, sendo adequados para a visualização de um evento em um município, 

podendo esses recursos serem replicados para outras doenças e/ou localidades. Mostra-se, 

assim, a importância da identificação dos padrões epidemiológicos nos bairros do município, 

o que permitiu a identificação de áreas de risco. 

Não foi possível a utilização do método Bayesiano para a incidência de aids por 

faixa etária e por sexo, devido número pequeno de incidência quando segregados nessa 
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condição. Entretanto, tal fato não inviabilizou o estudo e análise da distribuição espacial 

segundo sexo e faixa etária. 

A autocorrelação espacial foi estatisticamente significante pelo índice de Moran 

Global da incidência da aids das faixas etárias de 13 a 19 anos no último período, de 30 a 34 

anos no primeiro período e sexo feminino no último período. 

Messejana, Praia de Iracema, Centro e Arraial Moura Brasil sempre se 

apresentaram como os bairros de maiores taxas de aids em Fortaleza em todos os períodos 

estudados. Outros bairros tiveram relevância em relação às taxas de aids ao longo do período: 

Jacarecanga, Farias Brito, Benfica, Cajazeiras, Barroso, Damas, Couto Fernandes, Montese, 

Jóquei Clube e João XXIII.  

As taxas padronizadas mostraram bairros que não tiveram incidência de aids 

registrada no período, não significando ausência real da doença. A utilização mútua em 

estudos posteriores de outros bancos de dados referentes às pessoas com HIV/aids, como o 

Siclom e o Siscel, poderá propiciar melhor clarificação sobre a ausência de diagnósticos de 

aids nas populações que vivem nesses bairros.  

O método Bayesiano local mostrou-se mais eficaz quanto à identificação dos 

aglomerados da doença. Foi possível identificar a dinâmica da doença em Fortaleza, 

caracterizada pela importância turística na região litorânea, além da pauperização da região 

oeste da cidade quanto à aids. Há necessidade de reforços implementação de ações 

preventivas e de cuidados a clientela com HIV/aids, baseadas nas necessidades de cada 

localidade. 

O estudo apresentou como limitação o uso de dados secundários, com o não 

preenchimento de variáveis, como raça e opção sexual. A baixa qualidade no preenchimento 

dos endereços necessitou de demanda de maior tempo para o preenchimento desse quesito 

pelo pesquisador. O Sinan ainda necessita de aparatos no seu sistema para identificar o 

preenchimento duplicado ou a notificação do mesmo indivíduo em mais de uma oportunidade, 

possibilitando valores mais reais dos casos da doença.  

Ainda, como todo estudo ecológico, ele apresenta como limitação a falácia 

ecológica; todavia, como já é sabido, não se pode individualizar os resultados e as conclusões 

desse estudo. Nenhuma dessas limitações, entretanto, comprometeu a qualidade do estudo.  

Recomenda-se, a partir dos resultados do estudo, educação continuada relacionada 

à importância da qualidade no preenchimento das fichas de notificação do Sinan, focalização 

das ações de prevenção da aids na região litorânea quanto ao possível turismo sexual como 

fator de vulnerabilidade neste local, e porção oeste do município, como região em ascendente 
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crescimento da doença. Ainda, estimula-se a utilização dos recursos de geoprocessamento e 

análise espacial de forma multidisciplinar para a aids, inserindo-se a Enfermagem, somando-

se forças para a luta contra a doença. 
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