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Justificativa e Aplicabilidade do Trabalho junto ao SUS 

Após trinta anos, a epidemia de aids permanece como um importante 
problema de saúde pública no Brasil. Nos anos 2000 as taxas de incidência 
e de mortalidade da doença deixaram de apresentar uma tendência de 
redução, que vinha sendo observada desde a introdução das políticas de 
acesso universal aos medicamentos antirretrovirais. Esse fato, em grande 
parte, pode estar relacionado ao início tardio de seguimento clínico de 
pessoas vivendo com HIV. A associação entre o início tardio e o aumento 
da mortalidade e da transmissibilidade do HIV encontra-se amplamente 



documentada na literatura internacional, bem como existe um expressivo 
número de análises, especialmente em países de renda alta, que descreve a 
elevada prevalência de pessoas que chegam aos serviços em estágios 
avançados da infecção. Até o momento, porém, não se encontra na 
literatura nacional e internacional a análise do impacto do início tardio na 
taxa de mortalidade por aids, como também não foi estimado o número de 
óbitos potencialmente evitáveis com a promoção do diagnóstico e o início 
oportuno do tratamento. Essas análises de caráter populacional podem ser 
realizadas no Brasil graças à disponibilidade de sistemas de informação que 
reúnem dados clínicos e epidemiológicos do conjunto de indivíduos em 
seguimento clínico nos serviços públicos de saúde. Esse conhecimento será 
estratégico para aumentar a efetividade dos programas de enfrentamento da 
aids, definindo o grau de prioridade das políticas de acesso oportuno aos 
serviços de saúde. Adicionalmente, permitirá construir uma metodologia 
para a utilização dos sistemas nacionais de informação no monitoramento 
das políticas públicas, tendo como referência a situação de saúde de 
pessoas com HIV, as condições de acesso aos serviços e o resultado das 
ações de cuidado.   

Introdução 

O início tardio de seguimento clínico de pessoas infectadas pelo HIV é uma 
das principais preocupações no enfrentamento da epidemia de aids no 
mundo, por aumentar significativamente a incidência da infecção, o risco 
de morrer por aids - especialmente no primeiro ano de tratamento -, e os 
custos dos sistemas de saúde, com a redução da efetividade dos programas 
de cuidado e assistência. Essa situação tem sido evidenciada pela alta 
prevalência de indivíduos que jamais realizaram um teste anti-HIV na vida, 
índices que superam os 60% nos EUA, Espanha, Itália, Brasil e em 
diversos países africanos. Um importante acúmulo de experiências, 
entretanto, tem mostrado que as intervenções para aumentar o diagnóstico 
precoce da infecção são efetivas e permitem reduzir as conhecidas barreiras 
para que indivíduos realizem o teste anti-HIV e busquem oportunamente os 
serviços de tratamento.  

Os critérios adotados para definir o início tardio de seguimento têm variado 
de estudo para estudo. Há, entretanto, um relativo consenso de que esses 
critérios devem expressar o momento em que a ausência do cuidado 
implica prejuízo à saúde de pessoas com HIV, devido à redução da 
efetividade dos tratamentos disponíveis. Nesse sentido, há evidências 
contundentes de que um grave comprometimento imunológico (células T-
CD4+ ≤ 200/mm3) e clínico (presença de sinais e doenças definidoras de 
aids) no início do tratamento são preditores para a rápida progressão da 



doença e a ocorrência de óbito. Essa discussão ganhou, recentemente, 
novos elementos, quando a OMS passou a recomendar o início da terapia 
antirretroviral em pacientes assintomáticos, com contagem de célula T-
CD4+ ≤ 350/mm3. Essa definição significou aumentar consideravelmente o 
número de pessoas com HIV que necessitam em todo o mundo de cuidados 
específicos e de ter acesso aos medicamentos antirretrovirais. 

Objetivos 

A proposta do estudo foi estimar o quanto a taxa de mortalidade por aids 
pode ser reduzida se forem evitados os óbitos decorrentes do início tardio 
de seguimento clínico. Para tanto, calculou-se a prevalência de início tardio 
entre pessoas com HIV que iniciaram o tratamento nos serviços públicos de 
saúde do Brasil; a razão de risco de morrer no primeiro ano de seguimento, 
comparando início tardio e oportuno; o percentual do risco de morrer nos 
primeiros 12 meses atribuível ao início tardio; e o número de óbitos 
evitáveis com o início oportuno de tratamento.  

Metodologia 

A população de estudo foi constituída por indivíduos com 15 anos e mais, 
infectadas pelo HIV, que iniciaram o seguimento clínico nos serviços 
públicos entre 2003 e 2006. Os dados são provenientes dos Sistemas 
Nacionais de Informação (SNI) e registram os procedimentos de: a) 
realização de exames para a contagem de célula T-CD4+ e a quantificação 
da carga viral (SISCEL); b) notificação dos casos de aids (SINAN); c) 
dispensa de medicamentos antirretrovirais; e d) ocorrência de óbito (SIM). 
Para a análise dos dados, os SNI foram relacionados por meio de métodos 
probabilísticos pelo Ministério da Saúde. Pacientes com incongruência nas 
datas de início de seguimentos e que não realizaram exames T-CD4+ nos 
primeiros seis meses foram excluídos. Considerou-se como início tardio os 
pacientes que apresentaram, no primeiro exame, contagem de células T-
CD4+ ≤ 200/mm3, doenças associadas à aids, ou evoluíram para óbito no 
diagnóstico (< 20 dias após início de seguimento). Em um segundo 
momento acrescentou-se ao grupo de início tardio os indivíduos 
assintomáticos com contagem inicial T-CD4+ > 200 e ≤ 350 células/mm3. 
Esse procedimento foi realizado para analisar o efeito da recomendação da 
OMS na redução das taxas de mortalidade. A análise foi realizada em cinco 
etapas: (1) estimação da prevalência de início tardio no momento de 
chegada aos serviços de saúde; (2) cálculo da probabilidade de morrer de 
aids no primeiro ano de tratamento, considerando o conjunto da população 
e, separadamente, pacientes com início oportuno e tardio. Estimou-se, 
também, o risco relativo (RR) de morrer como conseqüência do início 
tardio; (3) estimação do percentual do risco de morrer nos primeiros 12 



meses atribuível ao início tardio de seguimento; (4) o número de mortes 
evitáveis caso todas as pessoas tivessem acesso oportuno aos serviços de 
saúde; e (5) ajuste das taxas de mortalidade por aids excluindo mortes 
evitáveis. A probabilidade de morrer foi analisada pelo método de Kaplan-
Meier e o RR calculado com o modelo de regressão logarítmica binomial, 
com variância robusta para estimar o intervalo de 95% de confiança. O 
percentual do risco de morrer nos primeiros 12 meses de seguimento 
atribuível ao início tardio foi calculado utilizando a expressão: (totR1 – 
oportR) / totR1 x 100, onde totR1 é o risco de pessoas com HIV morrerem 
de aids no primeiro ano de seguimento, e oportR é o risco de pessoas com 
HIV com início oportuno morrerem de aids no primeiro ano. O número de 
óbitos evitáveis foi estimado aplicando-se o percentual do risco de morrer 
atribuível ao início tardio, no número total de óbitos ocorridos nos 12 
primeiros meses. O número obtido foi subtraído do total de óbitos por aids 
ocorridos em pessoas com 15 anos ou mais entre 2003 e 2006, calculando-
se, posteriormente, a taxa de mortalidade ajustada pela exclusão dos óbitos 
evitáveis. Esses procedimentos foram repetidos acrescentando ao grupo de 
início tardio os assintomáticos com célula T-CD4+ ≤ 350/mm3.  

Resultados  

Foram analisados 115.369 adultos com HIV que começaram o seguimento 
clínico em serviços públicos de saúde brasileiros, entre os anos de 2003 e 
2006, dos quais 43,6% foram categorizados como início tardio de 
seguimento. Essa prevalência apresentou uma discreta redução (p< 0,001) 
nos anos analisados, demonstrada tanto pela variação negativa das taxa, 
que passou de 46,5%, em 2003, para 41,6%, em 2006, como pela 
diminuição da proporção de pacientes que chegaram aos serviços com 
quadro clínico e imunológico mais avançado (T-CD4+ < 100/mm3), que 
passou de 69,3%, em 2003, para 66,9%, em 2006.  

Nos primeiros 12 meses de seguimento foram registrados 18.002 óbitos 
(15,6%), caracterizando uma probabilidade de morrer de aids no período de 
16,5%. A distribuição desses óbitos concentrou-se nos 6 primeiros meses 
(96,3%), reduzindo ao longo do tratamento. Contribuiu para essa 
concentração a proporção de indivíduos que evoluiu para o óbito no 
momento do diagnóstico (12,5% do total de indivíduos analisados; e 80,3% 
das ocorrências de óbitos). A quase totalidade dos óbitos (97,5%) ocorreu 
entre os indivíduos com início tardio de seguimento. A probabilidade de 
esses pacientes morrerem no primeiro ano foi de 36,3%, comparado a 1,0% 
entre aqueles que iniciaram o seguimento oportunamente. Como 
conseqüência, o percentual do risco de morrer nos 12 primeiros meses 
atribuível ao início tardio na população de adultos com HIV foi de 95,5%, 



significando 17.189 mortes evitáveis, entre 2003 e 2006, caso o seguimento 
clínico tivesse começado nas fases iniciais da infecção. O número estimado 
de mortes evitáveis equivale a 39,5% do total de óbitos (43.523) registrados 
no país em adultos com HIV (15 anos ou mais) entre 2003 e 2006. Em 
2003, essa redução significaria um decréscimo nas taxas de mortalidade por 
aids de 8,9 para 5,0 por 100 mil habitantes com 15 ou mais anos de idade.  

Acrescentando ao critério de início tardio os assintomáticos com contagem 
T-CD4+ ≤ 350/mm3, a prevalência de início tardio aumentaria para 58,6% e 
o total de óbitos no grupo em 1,5%. A probabilidade de morrer nos 12 
primeiros meses para os indivíduos que chegaram tardiamente, segundo o 
novo critério, reduziu para 27,6% e para 0,6% entre os indivíduos com 
início oportuno. Isto ocorreu porque os indivíduos acrescidos ao grupo pelo 
novo critério apresentaram probabilidade de morrer nos 12 primeiros meses 
menor do que o observado com o critério anterior. Observou-se, com o 
novo critério, um aumento no percentual do risco de morrer nos 12 
primeiros meses atribuível ao início tardio, que passou a ser de 97,2%. Esse 
percentual representou 17.497 óbitos potencialmente evitáveis com a 
promoção do início oportuno, representando uma ampliação da redução 
média do coeficiente de mortalidade de 39,5% (critério anterior) para 
40,2% (critério novo).  

Conclusão 

O estudo mostrou uma alta prevalência de início tardio no Brasil, que é 
responsável pela quase totalidade das mortes ocorridas no primeiro ano de 
seguimento clínico. Essa alta prevalência aumentou em mais de 1/3 as 
taxas de mortalidade por aids no país. Caso nos anos de 1995 (quando 
houve a introdução dos antirretrovirais) a 2006 todos os pacientes tivessem 
iniciado oportunamente o seguimento clínico, a redução na mortalidade por 
aids poderia ter sido de 62,5% (contra os 43,0% observados), aumentando a 
efetividade do Programa de Aids em 45,2%. Com isto, o impacto do acesso 
oportuno nas taxas de mortalidade seria, hoje, comparável ao ocorrido com 
a introdução da terapia antirretroviral em meados de 1990. O impacto 
negativo do início tardio foi aumentado pela alta proporção de pessoas que 
chegaram aos serviços de saúde em estágios avançados da aids, sendo que 
um a cada dez pacientes evoluíram para óbito no momento do diagnóstico, 
sem sequer poder se beneficiar das terapias disponíveis.  

A inclusão de pessoas assintomáticas com contagem de células ≤ 350/mm3 
no grupo de início tardio aumentou a prevalência em 35%. Porém, isto 
implicou um pequeno aumento (inferior a 2%) na proporção de redução das 
taxas de mortalidade devido à promoção do início oportuno. Esse limitado 
acréscimo foi decorrente do baixo risco de morrer nos 12 primeiros meses 



observado entre indivíduos assintomáticos com T-CD4+ ≤ 350/mm3. Esses 
achados podem indicar a necessidade de se realizar outros estudos para 
estabelecer parâmetros clínicos e imunológicos mais precisos na 
identificação de pacientes assintomáticos que, de fato, se beneficiariam do 
uso do antirretroviral, especialmente nos países de renda média e baixa 
com dificuldades em promover o acesso universal aos antirretrovirais. 
 


