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RESUMO  
 
 

Na vigilância da infecção pelo HIV/aids a exploração dos diversos sistemas de informação em 
saúde pode identificar lacunas existentes e ampliar o conhecimento e tendências da epidemia 
sendo fundamentais na proposição de intervenções. O presente estudo teve como objetivos 
identificar o subrregistro de aids e possíveis fatores associados, a partir da investigação dos 
óbitos por causas básicas presumíveis de aids, tuberculose ou indefinidos, na faixa etária de 
20 a 49 anos, na região metropolitana de Maceió, no período de 2004 a 2008; e analisar os 
dados sobre prevalência da infecção pelo HIV e a incidência de aids no estado de Alagoas, de 
2001 a 2005. Trata-se de um estudo do tipo corte transversal, de base populacional, utilizando 
relacionamento probabilístico entre a base de dados do Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM), do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), Sistema 
de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL), do Sistema de Controle Logístico de 
Medicamentos (SICLOM), e do Sistema Smart-Lab do Lacen/AL, e ainda os dados de 
incidência disponíveis no portal da aids do Ministério da Saúde. Foram utilizados os 
aplicativos Tabwin 3.6, Epi-info 3.5.1, Reclink III e planilhas do Microsoft Office Excel. No 
pareamento dos 833 óbitos selecionados, 2,4% foram classificados como casos de aids não 
registrados no SIM e 0,2% não notificados no SINAN. A proporção de subrregistro de 
mortalidade por aids na faixa etária de 20 a 49 anos, na região metropolitana foi de 10,9% e a 
proporção de subnotificação de 0,3%. Foi identificado como associados ao subrregistro de 
óbito por aids: o sexo masculino, a  ocorrência do óbito em hospital e ter a causa básica 
classificada entre as causa presumíveis de aids. A regressão linear simples, utilizada para 
análise da prevalência de positividade para o HIV, apresentou bom ajustamento explicando 
98% do modelo, com um incremento de 0,59% ao ano. A análise da taxa de incidência 
explicou apenas 40,8% do modelo, não sendo estatisticamente significativo.  Na análise por 
sexo verificou-se que a prevalência do HIV e a incidência de aids foram superiores no sexo 
masculino. A faixa etária de 20 a 49 anos em ambos os sexo foi a de maior incidência. O uso 
dos Sistemas de informação, aliado ao relacionamento probabilístico ou a aplicação de 
análises estatísticas, demonstrou ganho não só para vigilância uma vez que podem servir de 
base ao planejamento que, com base neste estudo devem incluir ações para maior adesão a 
prevenção e detecção mais precoce da infecção por HIV em pessoas do sexo masculino, 
adultos jovens e idosos. 
 
 
Palavras-chaves: 1. Aids. 2. Infecção por HIV 3. Relacionamento probabilístico de bases de 

dados 3. Vigilância epidemiológica 4. Sistema de Informação em Saúde.  
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ABSTRACT 

 

In the surveillance of infection by HIV/AIDS, the exploration of several health information 
systems can identify gaps and enlarge the knowledge and tendencies of the epidemic, what is 
primordial for intervention proposition. This study aims to identify the sub-register of AIDS 
and possible associated factor, from the investigation of deaths due to presumed underlying 
causes of AIDS, TB (tuberculosis) or undefined, aged between 20 to 49 years, in the 
metropolitan area of Maceió, in the period of 2001 to 2005. Study of cross-sectional, 
population-based, using probabilistic relation between the Information System about 
Mortality databases (SIM) and the Information System of for Notifiable Diseases (SINAN), 
System of Control of Laboratory Exams (SISCEL) and System of Drugs Logistic Control 
(SICLOM), and, also, the Smart-Lab Health System from Lacen, AL, and the incidence data 
available in the AIDS portal of the Health Ministry. It was used the Tabwin 3.6, Epi-info 
3.5.1, Reclink III applications and spread sheet of Microsoft Office Excel. In the pairing of 
833 selected deaths, 2,4% were classified as AIDS cases non registered in the SIM and 0,2% 
as non notified in SINAN. The proportion of sub-register of mortality to AIDS in age from 20 
to 49 years in the metropolitan region was 10,9% and the proportion of sub-notification, of 
0,3%. For males, the occurrence of death in hospital and have their basic causes classified as 
presumptive causes of AIDS are associated to the sub-register of death by AIDS. The simple 
linear regression, used to analyze the prevalence of positivity of HIV, showed a good 
adjustment, therefore explaining 98% of the model, with a increment of 0,59% per year. The 
analysis of the incidence rate just explained 40,8% of the model, not being, hence, statistically 
significant. In the analysis by gender the HIV prevalence and AIDS incidence are superior in 
male. The age group from 20 to 49 years, in both sexes, is the one with more incidences. The 
use of the information systems, allied to the probabilistic relation or the application of statistic 
analysis represented a progress to the surveillance and can serve as a basis for planning, 
which should include actions aimed at males, young and older adults, for better adherence to 
prevention and earlier detection of HIV infection. 
 

Key words: 1. AIDS. 2. Infection by HIV. 3. Probabilistic Relation of Database. 4. 
Epidemiologic Surveillance. 5. Health Information System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A partir do reconhecimento e identificação dos primeiros casos de aids, inúmeros êxitos têm 

sido assinalados nos últimos vinte e cinco anos, tanto nos métodos utilizados nas diferentes 

etapas desde a identificação até o tratamento da infecção pelo agente etiológico da aids, o 

Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), quanto na vigilância da aids. Entretanto, tem-se 

observado que os sistemas tradicionais de vigilância epidemiológica apresentam algumas 

limitações para o real conhecimento desta epidemia, entre elas a não utilização de outras 

fontes de dados, além da notificação convencional de casos (BRASIL, 2002). 

 

Na prática cientifica em geral a descoberta de fatos novos, relevantes e significativos, depende 

da identificação de problemas que sejam eles relevantes e significativos. Muitas vezes alguns 

problemas epidemiológicos não se colocam tão evidentes e alguns fatos encobertos só vêm à 

tona com a utilização de técnicas de observação e análise estatística. A atividade acadêmica, a 

vigilância epidemiológica e o exercício da clínica são complementares no processo de 

levantamento de problemas (ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 1999). 

 

Por sua natureza, a vigilância é fonte geradora de problemas para a pesquisa epidemiológica 

(ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 1999). Segundo estes autores dois tipos de problemas 

são detectáveis pela ação de vigilância: em primeiro, o problema é sanitário e sua solução é de 

ordem tecnológica; e em segundo, quando não se dispõe de conhecimento suficiente, ou este é 

lacunar, se faz  necessário empreender pesquisa para esclarecer. 

 

A identificação da aids é um exemplo de que a pesquisa aliada a clinica pode contribuir para 

esclarecer e intervir em problemas de saúde. A observação epidemiológica, a partir de perfis 

de síndromes de doenças infecciosas que eram individualmente raras, mas que começaram a 

ocorrer simultaneamente revelou um novo processo de base ou subjacente e que inicialmente 

estava relacionada a certos grupos da população, desencadeando as pesquisas científicas que 

promoveram a identificação do vírus dois anos depois. ((ROUQUAYROL; ALMEIDA 

FILHO, 1999; LAURENTI; BUCHALLA, 2000). 

 

A vigilância epidemiológica tem como funções a coleta e o processamento dos dados, análise 

e interpretação dos dados processados, recomendação das medidas de controle apropriadas, 
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promoção das ações de controle indicadas, avaliação da eficácia e efetividade das medidas 

adotadas e divulgação das informações pertinentes (BRASIL, 2005b). O cumprimento das 

funções de vigilância epidemiológica depende da disponibilidade de dados que sirvam para 

subsidiar o processo de produção de informação para a ação. A partir dessas funções, 

compreende-se a necessidade de utilização de Sistemas de Informações que subsidiem a ação 

da vigilância epidemiológica. Os dados de morbidade são os mais utilizados em vigilância 

epidemiológica por permitir detecção imediata ou precoce dos problemas sanitários (BRASIL, 

2005b). 

 

A notificação compulsória tem sido a principal fonte da vigilância epidemiológica, a partir da 

qual, na maioria das vezes se desencadeia o processo informação-decisão-ação (TEIXEIRA; 

RISI JUNIOR, 1999). O Sistema de Informação digitalizado, utilizado para notificação e 

consolidação dos casos em todo o território nacional, é o Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação (SINAN), instituído e regulamentado pelo Ministério da Saúde para todos os 

agravos de notificação compulsória e que também agrega outros agravos não compulsórios, 

mas de interesse nacional, estadual ou municipal. Grande parte das análises sobre tendência e 

evolução das doenças é baseada na consolidação desses dados.  

 

Um dos grandes problemas enfrentados em qualquer Sistema de Vigilância é o atraso ou 

subnotificação dos casos, além do comprometimento da qualidade traduzido pela 

incompletitude e inconsistência na notificação dos casos. Estes problemas implicam em 

desconhecimento da real magnitude e transcendência das doenças podendo comprometer as 

intervenções em tempo oportuno (FERREIRA; PORTELA, 1999; WALDMANN, 1998).  

 

Outros sistemas, principalmente de base nacional, também são utilizados como fonte 

complementar para a vigilância de doenças, entre eles o Sistema de Informação Sobre 

Mortalidade (SIM) pode ser considerado um dos mais importantes. Este Sistema foi 

implantado no Brasil em 1975 e tem aumentado significativamente sua cobertura no território 

nacional, passando de 77,6%, em 1991, para 89,2%, em 2006, embora persistam limitações 

que comprometem a qualidade e cobertura do SIM. Entre esses, são citados: erros de 

preenchimento, tais como, o registro na Declaração de Óbito (DO) da complicação e não da 

causa da morte; a existência de subrregistro ou declaração de óbitos por causas mal definidas; 

e as diferenças regionais de cobertura do SIM, sendo de 99,8% na Região Sul e de 72,3% no 

Nordeste (BRASIL, 2008a).  
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Lemos e Valente (2001a), estudando a subnotificação de casos de aids no Rio de Janeiro, a 

partir da análise da declaração de óbito, detectaram que 51,9% dos óbitos que tinham em sua 

declaração causa básica aids não haviam sido notificados. Buchalla (1993) quando efetuou 

uma revisão de óbitos, no sexo masculino, na faixa etária de 20 a 49 anos, no município de 

São Paulo, encontrou 15% de subnotificação para aids.  

 

Desde 1996, baseado nesses estudos, o Ministério da Saúde com o objetivo de recuperar casos 

de aids que não se enquadravam na definição vigente e/ou diminuir a subnotificação, incluiu 

critérios de definição de caso com base na declaração de óbito (BRASIL, 2003c).  

 

Os registros de mortalidade tem deficiências similares aos de notificação de casos, 

considerando que freqüentemente na declaração de óbito, a aids pode está subnotificada. 

Outras causas de morte, como por exemplo, a tuberculose, a pneumonia e o linfoma de 

Hodgkin, podem indicar que podem estar relacionadas a aids (BRASIL, 2002). 

 

A epidemia da aids no Brasil iniciou-se nos primeiros anos da década de 80. No principio 

restrita às grandes metrópoles nacionais, atingindo prioritariamente homens com prática 

homossexual e indivíduos hemofílicos, dissemina-se para usuários de drogas injetáveis e 

posteriormente para heterossexuais, num processo conhecido como de heterossexualização, 

feminização e interiorização (BRITO; CASTILHO; SZWARCWALD, 2001). O processo 

evidencia uma mudança das características epidemiológicas da doença, que passa a atingir de 

maneira crescente as camadas menos escolarizadas, ocupada principalmente em atividades 

manuais (FONSECA et al. 2003). 

 

No Brasil, estima-se que 630 mil pessoas viviam com HIV/aids em 2006 (BRASIL, 2010b). 

De acordo com os parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), a epidemia é 

considerada concentrada porque apresenta taxa de prevalência da infecção pelo HIV menor 

que 1% entre as gestantes residentes em áreas urbanas e maior que 5% em subgrupos 

populacionais sob maior risco de infecção pelo HIV (BRASIL, 2002).  

 

Desde 2004, no Brasil, a taxa de prevalência do HIV na população de 15 a 49 anos, mantém-

se estável em 0,6%; sendo 0,8% em homens e 0,4% em mulheres. Em média são identificados 

35 mil novos casos de aids ao ano, a taxa de incidência vem apresentando tendência de 
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estabilização, em patamares elevados e atingiu em 2008, 18,2 por 100.000 habitantes 

(BRASIL, 2010b). 

 

No mundo, o percentual de pessoas vivendo com aids estabilizou desde 2000, no entanto, o 

número total de pessoas vivendo com o HIV aumentou em decorrência do número de novas 

infecções em curso a cada ano e os efeitos benéficos e a ampla disponibilização da terapia 

antirretroviral. A África Sub-sariana continua a ser amais afetada, tendo sido responsável em 

2007, por 67% de todas as pessoas que vivem com HIV e por 72% das mortes por aids. A 

epidemia global também apresenta estabilização, mas a um nível inaceitavelmente elevado. O 

número de pessoas vivendo com o HIV no mundo em 2007 eram de 33 milhões. O número 

anual de novas infecções pelo HIV caiu de 3,0 milhões em 2001, para 2,7 milhões em 

2007(JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS, 2008). 

 

A introdução da terapia antirretroviral de alta potência (TARV), somada às ações de 

prevenção e controle da infecção pelo HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis 

(DST), resultou em alterações substanciais no curso da epidemia de aids. As taxas de 

mortalidade tem sido um dos indicadores mais utilizados para medir o impacto de tais ações 

(BRASIL, 2008c). 

 

A epidemia brasileira no período 2000-2008, quando estratificada por macro região do país, 

apresenta um comportamento heterogêneo: declínio na taxa de incidência nas regiões Sudeste 

e Centro-Oeste e aumento nas regiões Norte, Nordeste e Sul. Na análise por sexo em 2008, a 

taxa de incidência em homens foi de 22,3 casos por 100.000 habitantes e de 14,2 casos por 

100.000 habitantes em mulheres. A razão de sexo (M:F), a partir de 2002, estabilizou em 

1,5:1(BRASIL,2010b). 

 

As taxas de mortalidade decrescem em todas as regiões brasileiras, embora do ponto de vista 

estatístico a diminuição só seja significativa na Região Sudeste. Todavia, entre as mulheres, 

das regiões Norte, Nordeste e Sul, as taxas de mortalidade apresentaram crescimento 

significativo (DOURADO et al., 2006). 

 

O país acumulou cerca de 217 mil óbitos por aids até dezembro de 2008. Em 1996, o Brasil 

apresentou uma taxa de mortalidade por aids de 9,6 óbitos/100.000 habitantes decrescendo 

para 6,4/100.000 em 1999, se estabilizando nesse patamar (BRASIL, 2010b).  
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As duas últimas décadas do século XX mostraram uma concentração dos óbitos, em torno de 

85%, no grupo etário de 20 a 49 anos, portanto, correspondente às idades produtivas e 

reprodutivas da população. Na evolução da mortalidade por sexo é observado um 

comportamento diferenciado: a mortalidade masculina diminuindo ano a ano (14,4/100.000 

hab. em 1996, para 8,8 /100.00 hab. em 2002), enquanto a mortalidade feminina apresentou 

queda apenas em 1997 e nos anos seguintes não apresenta modificações, mantendo-se em 

torno de 3,7/100.000 hab. (REIS; SANTOS; CRUZ, 2007). 

 

Muito se avançou nas intervenções para conter a epidemia da aids. No Brasil a garantia do 

acesso universal e gratuito aos medicamentos antirretrovirais e as ações de prevenção podem 

ser citadas como importantes estratégias (DOURADO et al., 2006). No entanto, outras 

questões podem comprometer a intervenção em tempo oportuno e o real conhecimento da 

epidemia, dentre elas está a dificuldade ao diagnóstico e aos serviços de assistência 

especializada (SAE), podendo muitas vezes levar ao óbito sem que o diagnóstico tenha sido 

realizado ou tenha sido realizado tardiamente, ou ainda que apesar de diagnosticado o 

portador não tenha sua infecção controlada (DOURADO et al, 2006; OLIVEIRA, 2009). 

 

Na pesquisa Comportamento Sexual e Percepções da População Brasileira Sobre HIV/aids 

(PCAP) realizada sistematicamente pelo Ministério da Saúde, o acesso ao diagnóstico é um 

dos pontos avaliados. Segundo os dados da pesquisa de 2008, 38,4% da população brasileira 

sexualmente ativa, de 15 a 54 anos, declararam ter realizado alguma vez na vida teste para o 

HIV, confirmando a tendência de crescimento em relação as anteriores ( 2005 -28% e 1998 - 

15,3%) (BRASIL, 2010b; FRANÇA JR; CALAZANS; ZUCCHI, 2008). 

 

Entretanto, desde a PCAP-2005 observa-se que esse crescimento tem sido desigual, atingindo 

mais mulheres em idade reprodutiva, e pessoas com melhores condições sociais, apontando 

para lacuna em outras populações (BERQUÓ; BARBOSA; LIMA, 2008). A PCAP-2008 

apontou que a proporção de homens e mulheres, que realizaram o teste nos últimos 12 meses 

anteriores a pesquisa, e conheciam o resultado do teste realizado, foi maior entre os grupos 

mais vulneráveis ao risco de infecção pelo HIV: 17,5% entre profissionais do sexo; 19,1% 

entre Homens que fazem sexo com Homens (HSH) e 13,2% entre os usuários de drogas 

injetáveis (BRASIL, 2010b; FRANÇA JR; CALAZANS; ZUCCHI, 2008). 
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A dificuldade de acesso a testagem sorológica é verificada na análise da co-morbidade com a 

tuberculose. Considerando a importância da tuberculose enquanto doença oportunista o 

Ministério da Saúde, desde a década de 90, no I Consenso Brasileiro de Tuberculose (1997) 

recomenda a realização do exame para o HIV em todos os casos de tuberculose. Entretanto, 

em 2006 apenas 53% haviam realizado esse teste e, por volta de 31% dos exames realizados 

permaneciam sem informação do resultado (teste em andamento) (BRASIL, 2008c). 

 

Bastos (2006) comenta em seu livro “aids na terceira década”: 

 

É possível manter, por tempo prolongado, uma carga viral indetectável na corrente 
sanguínea de um individuo sob tratamento adequado, embora não saibamos, ao 
certo, se esta carga se mantém, de fato, zero, ou na verdade indetectável em função 
dos limites de detecção dos nossos instrumentos de medida. 
 

Fazendo uma analogia com a vigilância epidemiológica, podemos refletir que o número de 

casos de pessoas infectadas pelo HIV e/ou de óbitos por aids, podem ser maior do que se 

apresentam em função do limite de detecção dos nossos atuais instrumentos de vigilância. 

 

Melhorias no conhecimento da mortalidade por aids já foram introduzidas na Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, na Décima Revisão 

(CID-10); na declaração de óbito (DO) na menção da presença da aids em qualquer linha, as 

infecções oportunistas são interpretadas como conseqüentes à aids, determinando o 

deslocamento da tuberculose e outras infecções oportunistas para a característica de causa 

associada (SANTO; PINHEIRO; JORDANI, 2000). 

 

Lacuna no conhecimento sobre a mortalidade por aids pode ocorrer quando na DO tenha sido 

registrado apenas as doenças indicativas ou associadas. Como explicação vários motivos são 

relatados: desconhecimento do status sorológico por dificuldade de acesso ao teste, o paciente 

mesmo tendo conhecimento de seu diagnóstico não informa; manutenção do sigilo do 

diagnóstico solicitado por familiares, e o profissional considera que deve manter a 

confidencialidade do diagnóstico (OLIVEIRA et al. 2004). 

 

Estudos sobre avaliação do Sistema de Informação Sobre Mortalidade, com ênfase nos óbitos 

por causas mal definidas ou diagnósticos incompletos e/ou presuntivos, tem demonstrado 

ganho e melhoria na informação com conseqüentes mudanças no perfil das doenças (JORGE; 

GOTLIEB; LAURENTI, 2002). 
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O município de São Paulo, desde a década de 90, realiza investigação ativa de óbitos e, entre 

os selecionados estão os que têm diagnósticos suspeitos de aids. Sua experiência tem 

mostrado, que a recuperação desses dados causam impacto no conhecimento da mortalidade 

por aids, exemplo já seguido por outros municípios no país (DRUMOND JR et al., 1997; 

SANTOS et al., 2002; HARAKI; GOTLIEB; LAURENTI, 2005). 

 

A escassez de publicação de estudos sobre esta questão não possibilita afirmar que óbitos com 

causas mal definidas ou com diagnósticos que podem ser associados a aids, poderiam ter aids 

como causa básica ou são outros agravos a saúde que não estão sendo diagnosticados 

oportunamente. 

  

No estado de Alagoas, até o ano de 2005 a testagem sorológica do HIV, para a rede pública 

era realizada no Lacen e, atualmente é realizada também em 14 municípios. Desde 2006, o 

município de Maceió assumiu a responsabilidade pela realização do diagnóstico da infecção 

pelo HIV em sua esfera de atuação e na rotina do pré-natal da rede pública de saúde utiliza a 

técnica do papel filtro para esse diagnóstico.  

 

Os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) estão implantados em 8 municípios do 

estado e os três Serviços de Atendimento Especializado (SAE) para aids estão centralizados 

na capital, situação que pode dificultar, retardar ou até impedir o acesso da população para 

acompanhamento e tratamento, respectivamente, da infecção pelo HIV e da aids (BRASIL, 

2009c). 

 

Localizado na Região Nordeste do Brasil, Alagoas tem 102 municípios, sendo a segunda 

menor área da região, e do País, e a de maior densidade demográfica da região. Obteve, em 

2005, o pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país -0,677 (PROGRAMA DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2008). 

 

Em 2002, o Plano Diretor de Regionalização (PDR) estabeleceu 13 microrregiões que 

compõem 5 regiões, essa estrutura é apenas organizativa das ações de saúde norteada pela 

Norma Operacional da Assistência a Saúde (NOAS-SUS), estabelecida pela Portaria GM/MS 

n0 95, de 26 de janeiro de 2001 (ALAGOAS, 2002). Desde 1997 o estado não possui estrutura 

administrativa de regiões de saúde nos municípios denominados sedes de regiões. O acesso 
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facilitado pela pequena área geográfica do estado contribui para uma concentração de 

atendimentos e serviços de saúde na capital, o que dificulta a descentralização das ações. 

 

A taxa de incidência da aids no estado, a partir de 1994, vem apresentando um incremento em 

média de 0.32 a cada ano, passando de 3,42/100.000 hab. para 7,5 por 100.000 hab. em 2008 

(BRASIL, 2009c). No estado observa-se um tendência de crescimento da taxa de mortalidade 

por aids, a partir do ano de 2001, com taxas superiores a 2,0 óbitos/100.000 hab., com 

exceção dos anos 2004 e 2006, que apresentaram, respectivamente, 1,7 e 1,8 óbitos/100.000 

hab. No ano de 2008 o estado já apresentava taxa de 2,5 óbitos/100.000 hab. (BRASIL, 

2009c). Essa tendência é contraria a tendência decrescente verificada em outras regiões do 

Brasil após a introdução da TARV (BRITO; CASTILHO, SZWARCWALD, 2005).  

 

Como já mencionado, entre as grandes deficiências apontadas nos sistemas de informação 

estão o problema da qualidade e cobertura do SIM. O estado tem buscado melhorar a 

qualidade das informações e da Vigilância Epidemiológica e nos últimos dois anos e, por isso, 

tem ampliado a rede de núcleos hospitalares de epidemiologia (NHE), atualmente estão 

implantados em 11 hospitais (ALAGOAS, 2010a). 

 

A implantação do “Projeto de investigação de óbitos por causas mal definidas e aumento da 

cobertura do SIM” e a realização de trabalho com consultoria do Ministério da Saúde e a 

implantação do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), tem contribuído para a redução dos 

óbitos por causa mal definidas, de 20,5% em 2005 para 9,6% em 2006 (ALAGOAS, 2007).  

 

Para esclarecer óbitos por causas mal definidas, os dados estão sendo investigados em 

prontuários e, em alguns municípios, são realizadas autópsia verbal (ALAGOAS, 2010b). A 

investigação de dados existentes em outros Sistemas de Informação não tem sido explorada, 

necessitando de introdução de metodologia como relacionamentos entre diferentes bases de 

dados, ou mesmo sistemas de informação. 

 

Na rotina da vigilância epidemiológica de aids da capital, e do estado de Alagoas, é realizada 

apenas a investigação dos óbitos onde a aids é definida como causa básica ou associada, ou 

seja, não se faz uma investigação ativa de DO com causas presumíveis de aids, podendo os 

casos não serem identificados nem no momento do óbito e nem após, resultando em 

subnotificação, ou subrregistro dos casos já notificados. Outros agravos do SINAN que tem 
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informações de co-infecção que sugerem aids, ou outros sistemas de informação, como o 

existente no Laboratório Central de Alagoas , Smart-Lab-Lacen, não tem sido aproveitado de 

forma sistemática no monitoramento da vigilância do HIV/aids.  

 

Este estudo teve como propósito lançar outro olhar sobre fontes de dados ou metodologia não 

usualmente utilizadas e sistematizadas na rotina da vigilância do HIV/aids, verificando quais 

informações podem ser adicionadas para um melhor conhecimento da magnitude e do perfil 

epidemiológico da infecção pelo HIV/aids. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Vigilância da infecção do HIV/aids: conceitos e estratégias  

 

 

Segundo a Lei 8.080/90, que regulamenta o SUS, a vigilância epidemiológica é definida 

como:  

 

 Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual 

ou coletiva com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

controle de doenças ou agravos.  

 

Waldmann (1998) discute a evolução do conceito de vigilância, preferindo usar o termo  num 

enfoque sistêmico. Segundo este autor a vigilância para um específico evento adverso a saúde 

é constituída de no mínimo dois subsistemas: subsistema de informações com a finalidade de 

agilizar medidas de controle; e subsistema de inteligência epidemiológica que tem como 

objetivo elaborar as bases técnicas dos programas de controle dos agravos a saúde. 

 

Vários são os objetivos citados por Waldmann (1998) para a vigilância, mas na sua essência 

evidenciam que o principio da informação para ação é o fundamental. Coloca também, 

preocupação que os dados coletados não sirvam só para mera análise, mas devem servir para 

elaborar, com fundamentação cientifica, as bases técnicas que devem ser seguidas pelos 

serviços de saúde na implementação das ações.  

 

Dentre os aspectos operacionais, enfatiza como um dos pontos importantes que a vigilância 

necessita ser adequada ao nível de complexidade e grau de desenvolvimento tecnológico dos 

sistemas de saúde em que será implantada. Dentre as fontes de dados necessárias a 

implementação da vigilância, pode-se destacar a notificação de doenças, que é considerada 

um tipo de sistema passivo, e se caracterizar por ser o de menor custo e maior simplicidade, 

entretanto tem a desvantagem de ser menos sensível e mais vulnerável a subnotificação 

(WALDMANN, 1998). 
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Durante os primeiros anos da epidemia, a principal estratégia da vigilância da infecção pelo 

HIV no Brasil foram direcionadas principalmente a vigilância dos casos de aids, supondo-se 

tratar de uma notificação relativamente completa dos casos, que com base na história natural 

da infecção, poderia se estimar, retrospectivamente, o avanço da epidemia. Contudo vários 

fatores podem influenciar para que esta notificação não seja completa, e o tratamento com 

ARV pode contribuir para modificar o curso natural da infecção pelo HIV, daí observar-se 

que a epidemia não segue a mesma trajetória nas populações. O país já utiliza outras formas 

de vigilância, desenvolvendo ao longo desses anos a vigilância sentinela e a realização de 

inquéritos populacionais periódicos (BRASIL, 2002). 

 

Outros sistemas de informações e o registro rotineiro de dados provenientes da produção de 

serviços também são importantes fontes para a vigilância. O acesso a essas bases de dados 

tem sido facilitado pelo uso da tecnologia da informação na área de saúde. Ou seja, o uso 

dessas bases, pela técnica da compatibilização das informações oriundas de diversas fontes, 

tem sido utilizado no aprimoramento da qualidade dos registros  (BRASIL, 2005b), e útil para 

diminuir a subnotificação, que como dito se constitui uma das limitações de sistemas de 

notificação (WALDMANN, 1998).  Outras fontes que podem ser utilizadas são laboratórios, 

investigação epidemiológica, imprensa e população (BRASIL, 2005b). 

 

A análise conjunta de vários sistemas pode revelar aspectos que não se sobressaem quando 

um sistema específico é analisado isoladamente. Além disso, respeitadas as limitações 

decorrentes de cada sistema, os cruzamentos dos dados podem tanto complementá-los quanto 

ampliar o escopo da análise pretendida (SCATENA; TANAKA, 2001). 

 

Para que um sistema de vigilância epidemiológica seja eficiente e efetivo, o estabelecimento 

de normas técnicas capazes de uniformizar procedimentos dentro do processo de vigilância, 

viabilizando a comparabilidade de dados e informações, é fundamental (BRASIL, 2003c). 

 

 

2.1.1 Vigilância epidemiológica da aids: definição de caso. 
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A notificação de um caso é feita baseada na definição do caso da doença, que segundo 

Waldmann (1998) é a segunda etapa do desenvolvimento do Sistema de Vigilância. Uma 

definição deve incluir critérios referentes à pessoa, espaço e tempo; como também 

características clinicas, laboratoriais e epidemiológicas (LAGUARDIA; PENNA, 1999). Esta 

definição pode se modificar ao longo do tempo dependendo dos conhecimentos clínicos e 

diagnósticos que possam ser adquiridos; mudanças no quadro epidemiológico; ampliação ou 

redução dos parâmetros para entrada de casos, com aumento ou diminuição da sensibilidade e 

especificidade (BRASIL, 2003c). 

 

Estabelecida a definição de caso, pode-se comparar a ocorrência de casos ou eventos adversos 

a saúde, em determinado período ou lugar, com o número de casos no mesmo lugar num 

momento anterior ou em momentos diferentes (BRASIL, 2003c). 

 

A vigilância dos casos de aids baseada na notificação universal compulsória de casos 

confirmados foi estabelecida desde 22 de dezembro de 1986 (Portaria MS N0 542). Os dados 

provenientes da notificação são consolidados no Sinan em todo território nacional. Estima-se 

que a taxa de subnotificação situa-se entre 15% a 46%, agravado também pelo atraso da 

notificação (FERREIRA; PORTELA, 1999; LEMOS; VALENTE, 2001a; OLIVEIRA et al., 

2004). 

 

A definição de casos de aids tem se modificado ao longo do tempo, tanto no Brasil como no 

resto do mundo, em função de avanços tecnológicos e maior conhecimento da etiopatogenia e 

diagnóstico de imunodeficiência e da identificação viral. No Brasil os critérios para adulto já 

tiveram seis alterações. Em 1998, foi excluído do critério CDC modificado a coccidiomicose 

por ser um evento raro no Brasil e a tuberculose pulmonar por ser de elevada prevalência em 

nosso meio (BRASIL, 2003b, 2003c, 2005a).  

 

Atualmente a definição adotada no Brasil para caso de aids em adulto (13 anos ou mais), 

utilizada desde 2004, tem os seguintes critérios: Rio de Janeiro/Caracas, CDC adaptado e 

excepcional óbito (BRASIL, 2004). Nessa última revisão, um dos pontos importantes foi a 

inclusão da reativação da doença de chagas, expressa clinicamente por meio de miocardite 

e/ou meningoencefalite, na lista de doenças definidoras de aids no critério CDC adaptado 

(BRASIL, 2003c, 2004).  
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O critério excepcional óbito foi revisto e mantido, sendo utilizado nas situações em que o caso 

tem menção de aids ou infecção pelo HIV em um dos campos da DO e após investigação não 

se enquadra em um dos dois (ou nos dois) critérios anteriores e nem é descartado.  Esse 

critério contribui para garantir a sensibilidade da vigilância, ainda que tardia. Grande 

percentual de casos enquadrados nesse critério reflete fragilidade da vigilância e dificuldade 

do acesso a assistência (BRASIL, 2003b, 2003c).  

 

O percentual de casos notificados, anualmente, pelo critério excepcional óbito é um dos 

indicadores propostos pelo sistema de monitoramento do Programa Nacional de DST/AIDS 

na vigilância da aids. O país tem apresentado oscilações nesse indicador, em 1997, 7,4% dos 

casos notificados eram desse critério, chegando a 10,6% em 2001 e, 4,8% em 2006. A região 

com maior percentual é a Sudeste (2006 - 5,5%), seguida do Nordeste (2006 - 4,9%) 

(BRASIL, 2010b). 

 

 

2.1.2. Vigilância da co-infecção HIV/tuberculose: 

 

 

Em fins do século XIX e inicio do século XX, a tuberculose era a maior responsável pela 

mortalidade na cidade do Rio de Janeiro, capital do país na época. A alta incidência e 

letalidade da doença ocorriam na classe trabalhadora que tinha grande jornada de trabalho, 

baixos salários, comiam mal e moravam precariamente. Todos os anos a doença eliminava 

grande contingente da população, só sendo superada por outras doenças em anos de epidemia.  

Nas instruções de 1902 da Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP) a ‘tuberculose aberta’ 

aparece como doença de notificação compulsória, junto a outras doenças transmissíveis 

(NASCIMENTO, 2005). 

 

A doença deixou de ser um grande problema de saúde pública em parte do mundo devido aos 

avanços alcançados a partir da década de 40 com a descoberta e a introdução dos 

quimioterápicos no tratamento. O ressurgimento da tuberculose a partir da década de 80, em 

todo o mundo, tem entre as causas relacionadas o advento da aids. A infecção pelo HIV é 

considerada um dos principais fatores de risco na progressão da infecção latente por 

Micobacterium tuberculosis para a doença ativa. O risco acumulado de desenvolver 



28 

 

tuberculose ativa, em indivíduos não infectados por HIV, é de 5% a 10% durante toda a vida, 

contra 10% ao ano entre os infectados (HARRIES; MAHER; GRAHAM, 2004). 

 

Segundo dados da OMS, em 2007 o mundo teve 9.270.000 casos novos de tuberculose e 

destes, 1,37 milhões (15%) eram HIV positivos. Estima-se que 1,3 milhões de pessoas HIV 

negativas morreram de tuberculose em 2007, e mais de 456.000 óbitos por tuberculose 

ocorreram entre pessoas HIV positivas (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2009). 

 

No Brasil a tuberculose sempre foi um problema de saúde pública, sendo agravado com o 

surgimento da aids. A notificação compulsória foi estabelecida desde a Portaria MS n0. 

314/GM de 27/08/1976 para todo o território nacional. O Sistema de informação utilizado é o 

Sinan e a base de dados sobre tuberculose pode servir como fonte adicional de informação da 

infecção pelo HIV e da co-morbidade. 

 

O percentual de casos de co-infecção pelo HIV e tuberculose que estão em tratamento para os 

dois agravos foi estimado em 25,6% no ano de 2007 sendo considerado um dos principais 

indicadores das metas e compromissos estabelecidos em 2001, na Declaração sobre HIV e 

aids, firmada na Assembléia Geral Especial das Nações Unidas sobre vigilância do HIV e aids 

(UNGASS), para avaliar a qualidade dos serviços prestados às pessoas vivendo com HIV 

(BRASIL, 2008c, 2010b). 

 

Segundo a OMS, o Brasil no ano de 2005 teria uma prevalência de positividade do exame 

HIV nos casos novos de tuberculose estimada em 15%, percentual semelhante ao encontrado 

no Sinan no mesmo período. Entretanto, ressalva-se o percentual de casos com resultado em 

andamento, estimado em 31% dos exames realizados (BRASIL, 2008c). 

 

A infecção pelo HIV constitui um grande desafio para o controle da tuberculose. A realização 

de testes voluntários para todos os pacientes com tuberculose ainda não ocorre de forma 

sistemática, existindo uma expressiva variabilidade entre os estados, com um maior 

percentual realizado no sul e sudeste do país. As taxas de cura (2006 - 50%) de tuberculose 

são menores e o abandono e óbito (2006 - 20%) são maiores em pacientes co-infectados 

(BRASIL, 2008c). 
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Diversos estudos regionais ou locais, no Brasil, têm analisado a prevalência da co-infecção 

HIV/TB. Morimoto et al (2005) em estudo realizado em 188 pacientes com tuberculose de um 

serviço público de pneumologia em Londrina, Paraná, identificou uma soropositividade para 

HIV de 14,9%.  

 

Muniz et al (2006), estudando o perfil epidemiológico dos casos de tuberculose notificados 

em Ribeirão Preto, no período de 1998 a 2003, encontrou uma taxa média de co-infecção 

TB/HIV de 30%. Destes, 76% eram do sexo masculino, e 91% eram da faixa etária de 20 a 49 

anos, e 33% foram a óbito enquanto realizavam tratamento para tuberculose. 

 

Marques, Cazola e Cheade (2006) avaliando o Sinan na detecção de co-infecção TB/HIV em 

Campo Grande - MS, no período de 2000 a 2005, observaram um aumento nos percentuais de 

coleta para sorologia anti-HIV nos casos de tuberculose (44,3% para 85,0%), redução dos 

registros da categoria em andamento (27,7% para 7,3%) e aumento do número das categorias 

positivo ou negativo (32% para 78,9%).  

 

Na vigilância de investigações de óbitos por causas associadas a aids, o PRO-AIM/SP 

observou que a recuperação de casos de aids a partir dos óbitos por tuberculose pulmonar era 

pequena em relação as outras patologias como pneumonia (DRUMOND et al, 1997). Essas 

observações, aliada ao reconhecimento de que o problema da tuberculose é um sério problema 

de saúde e extrapola sua associação com a aids, para o município de São Paulo o óbito por 

causa básica de tuberculose pulmonar não faz parte da relação das causas associadas para 

investigação de aids.  

 

Em Campinas, no estado de São Paulo, estudo sobre o perfil de 737 pacientes com 

tuberculose, que foram a óbito no período 1993 a 2000, observou que 55,1% tinham aids.  

Observado ainda, decréscimo no total de óbitos de 23,7% ao comparar os periodos 1993-1996 

e 1997-2000. Esse decréscimo, provavelmente foi influenciado pela redução de 47,9% da co-

morbidade tuberculose – aids,  observada entre os óbitos. Verificado também que 10,6% dos 

casos foram notificados no post-mortem e que a co-morbidade estava presente em 50% desses 

casos (OLIVEIRA et al., 2004). 

 

Soares et al. (2006) estudando a tuberculose como doença definidora de aids, no Rio de 

Janeiro, verificou que a partir de 2001 ela apresenta-se como a segunda doença mais 
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freqüentemente observada, no momento da notificação, ultrapassando a Pneumonia por 

Pneumocystis carinii.  

 

Estudo sobre causas múltiplas relacionadas à tuberculose no Rio de Janeiro, no período 1999-

2001, observou que nos casos onde a aids apareceu como causa básica a tuberculose estava 

presente como causa associada em cerca de três quintos (SANTO, 2006).  

 

No Amazonas, estudo de necropsias de pacientes com aids, no período 1996-2003, observou 

que a tuberculose aparece como o primeira co-morbidade (28% dos casos), e que 19% desses 

casos não tinham sido diagnosticados antemortem (SOUZA, 2008). 

 

No período 2000 a 2004 a tuberculose representava 12% das causas associadas aos óbitos por 

aids registrados no Brasil (BIERRENBACH et al., 2007). Dados sobre tuberculose podem 

representar importante fonte adicional de dados para a vigilância do HIV/aids (BRASIL, 

2002; JAMAL; MOHERDAUI, 2007). 

 

 

2.1.3. Outras estratégias de vigilância do HIV 

 

 

Em 2000, a OMS e a UNAIDS, elaborou o documento “Vigilância do HIV de Segunda 

Geração: A Próxima Década”, com o objetivo de propor estratégias que identificasse tanto as 

tendências dos comportamentos de risco, quanto às tendências da infecção pelo HIV 

(BRASIL, 2002). Entre as linhas norteadoras desse documento está a melhor utilização da 

informação gerada pela vigilância, visando melhorar a compreensão da dinâmica epidêmica e 

direcionar as ações de prevenção e assistência. 

 

Nesse mesmo ano, o Ministério da Saúde tornou compulsória a notificação de gestantes 

infectadas pelo HIV e crianças expostas (Portaria 993/2000) em todo território nacional. A 

notificação, aliada a implantação do teste laboratorial para HIV na gestante, teve entre outras 

vantagens: detecção e tratamento precoce da infecção pelo HIV favorecendo o prognóstico e 

possível interrupção da cadeia de transmissão se tomada às medidas preventivas adequadas; 

possibilidade de iniciar precocemente o protocolo para prevenção da transmissão vertical 

garantindo melhores resultados em relação à criança; e acompanhamento continuado da 
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prevalência da infecção entre as gestantes, possibilitando a detecção precoce de flutuações da 

prevalência ou das alterações do perfil epidemiológico da infecção nessa população 

(BRASIL, 2002, 2010b). 

 

Outras estratégias propostas foram a vigilância sorológica sentinela e vigilância 

comportamental.  No Brasil são realizados estudos seriados com realização de sorologia em 

populações-sentinelas como os conscritos no exército brasileiro, parturientes e usuários de 

clinicas de DST (BRASIL, 2002). 

 

O estudo sentinela parturientes, realizado em 2006 com dados secundários, estimou uma 

prevalência de infecção pelo HIV, em mulheres de 15 a 49 anos, de 0,4%. Este resultado é 

semelhante ao encontrado em 2004 com coleta de dados primários (SZWARCWALD et al., 

2008). 

 

Estudos transversais, de base populacional, para detecção da infecção pelo HIV em amostras 

biológicas de populações geral ou especificas também tem sido realizados. Dourado et al. 

(2007) em estudo de soroprevalencia do HIV-1 na população geral do município de Salvador, 

Bahia, no período 1998-2000, estimou uma prevalência de 0,55% para a população geral. Para 

o sexo masculino, a prevalência estimada foi de 0,8% e de 0,36% para o sexo feminino. Em 

relação à faixa etária a prevalência mais alta foi observada na faixa etária de 31 a 45 anos 

(1%). 

 

A vigilância do HIV por intermédio de análise dos registros dos Centros de Testagem e 

Aconselhamento (CTA) também podem ser utilizadas para intervenções em populações 

especificas (BRASIL, 2002). 

 

 

2.2 Sistemas de Informação em Saúde na vigilância do HIV 

 

 

A informação é essencial a tomada de decisões. As informações são imprescindíveis ao 

atendimento individual e à abordagem de problemas coletivos, utilizando-se o conhecimento 

que gera desde a assistência direta nas unidades de saúde até o estabelecimento de políticas 

específicas e formulação de planos e programas (MOTA; CARVALHO, 1999). 
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Um sistema de informação em saúde (SIS) pode ser entendido como um conjunto de 

componentes (estruturas administrativas e unidades de produção) que atuam integrada e 

articuladamente e que tem como propósito obter e selecionar dados e transformá-los em 

informação, com mecanismos e práticas próprios para a coleta, registro, processamento, 

análise e transmissão da informação (MORAES, 1994). 

 

Qualquer sistema de informação depende: da coleta primária de dados; que os diversos 

instrumentos sejam adequadamente preenchidos; que os dados sejam registrados e 

armazenados; e que o fluxo de dados até o processamento, a consolidação, a análise e difusão 

tenham seus prazos adequadamente cumpridos (MORAES, 1994). 

 

Oportunidade, atualidade, disponibilidade e cobertura são características que determinam a 

qualidade da informação, fundamentais para que todo o Sistema de Vigilância 

Epidemiológica apresente um bom desempenho (BRASIL, 2005b). 

 

Lima et al. (2009) revisando estudos que se propuseram avaliar as dimensões de qualidade 

dos dados dos SIS analisaram nove dimensões: acessibilidade; clareza metodológica; 

cobertura; completitude; confiabilidade; consistência; não–duplicidade; oportunidade e 

validade. 

  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) propõe para avaliação da qualidade de dados de SIS 

e indicadores provenientes desses sistemas, critérios semelhantes às dimensões ressaltadas 

acima, e acrescenta outros: desagregação (disponibilidade de estatísticas estratificada por 

sexo, idade, status socioeconômico, região geográfica ou administrativa importante e etnia, 

conforme o caso); confidencialidade; e segurança no acesso de dados (na medida em que as 

práticas são em conformidade com as rotinas e outras normas estabelecidas para o 

armazenamento, backup, transporte de informações –especialmente através da Internet – e 

recuperação) (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2008). 

 

Os atuais recursos do processamento eletrônico estão sendo amplamente utilizados pelos SIS, 

aumentando sua eficiência por possibilitar a obtenção e processamento de volume de dados 

cada vez maior (BRASIL, 2005b). O aprimoramento da qualidade norteada pelas dimensões, 

colocadas nos parágrafos anteriores é um dos desafios. 
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O Sinan é o principal SIS para registro da morbidade por doenças de notificação, entretanto os 

registros de casos de doenças podem ser encontrados em diversos Sistemas de Informação e 

não constarem no Sinan. O SIM, responsável pelo registro de todos os óbitos ocorridos no 

País, e o Sistema de Informações Hospitalares (SIH), responsável pelo registro das 

internações hospitalares ocorridas no SUS, são outros Sistemas de Informação onde existem 

variáveis de identificação do individuo e que podem contribuir aos estudos de morbidade e 

mortalidade (BRASIL, 2009a). 

 

A constituição dos sistemas de informação deu-se em conjunturas diversas, e segundo 

processos também diferenciados. Há uma necessidade de melhorar a padronização técnica e 

semântica dos instrumentos de coleta, incluindo campos de identificação. Sugestões como 

essas foram propostas pelos usuários e gestores na Pesquisa sobre a Experiência em Sistemas 

de Informação em Saúde, ressaltando, entretanto, que a busca por melhor comunicação entre 

os sistemas não devem impedir o desenvolvimento de soluções locais e contextualizadas 

(BRASIL, 2009a).  

 

Visando melhor padronização dos Sistemas desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, foram 

definidos atributos mínimos a serem adotados por todos os sistemas e bases de dados do 

Ministério da Saúde, os quais foram determinados pela Portaria GM/MS 3.947/1998. 

 

Entre os Sistemas desenvolvidos especificamente pelo Departamento de DST, aids e 

Hepatites Virais/SVS/MS, o Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL) e o 

Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM) tem potencialidades já 

reconhecidas para vigilância do HIV/AIDS (GONÇALVES et al., 2008). 

 

 

2.2.1 Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN 

 

 

Considerado o mais importante sistema para a vigilância epidemiológica, o Sinan foi 

desenvolvido entre 1990 e 1993, visando sanar as dificuldades do Sistema de Notificação 

Compulsória de Doenças (SNCD) e substituí-lo considerando o razoável grau de 

informatização do país (BRASIL, 2005b). 



34 

 

 

A ausência de uma normalização federal implicou numa adesão aleatória ao Sinan, que 

conviveu ou encontrou resistência em alguns estados e municípios que já utilizavam sistemas 

específicos, desenvolvidos para alguns agravos que existiam e eram mantidos, dependendo de 

conhecimentos específicos de técnicos, com recursos de organizações internacionais, algumas 

inclusive não governamentais. O uso e impacto dessa informação era restrito ao nível 

hierárquico ou localização geográfica onde haviam sido desenvolvidos, na maioria das vezes 

centralizado nos programas específicos dentro das SES, o que comprometia a 

representatividade e confiabilidade dos dados (LAGUARDIA et al., 2004). 

 

O Sinan teve como objetivo, desde seu início, a padronização da coleta e do processamento 

dos dados sobre agravos de notificação em todo território nacional, fornecendo informações 

para análise do perfil da morbidade e contribuindo, dessa forma, para a tomada de decisões no 

nível municipal, estadual e federal. A hierarquização e obediência aos princípios 

organizativos do SUS foram pensadas, desde a fase inicial, como também a preocupação com 

a agilidade, para viabilizar analises da situação de saúde em curtos espaços de tempo 

(BRASIL, 2009a).  

 

Foi concebido para ser usado: como a principal fonte de informação para analisar a história 

natural de um agravo ou doença e estimar a sua magnitude como problema de saúde; detectar 

surtos ou epidemias; bem como elaborar hipóteses epidemiológicas a serem testadas em 

estudos específicos (LAGUARDIA et al., 2004).  

 

Na fase inicial de desenvolvimento, não houve participação efetiva de estados e municípios. O 

conjunto de informações referentes a cada agravo a ser incluído foi fruto de um processo de 

discussão entre a coordenação de informação e cada uma das coordenações do Centro 

Nacional de Epidemiologia (Cenepi), hoje Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2009a). 

 

Vários problemas durante seu desenvolvimento e implantação foram identificados. Nesse 

período não existia regulamentação do seu uso, e sua implantação foi de forma heterogênea 

nas unidades federadas e municípios, sem o acompanhamento por parte dos gestores da saúde, 

nas três esferas de governo (BRASIL, 2009a). 
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A concepção inicial, uniforme para todos os agravos (dois módulos – um de notificação e um 

de investigação com um identificador único, permitindo entrada de dados para casos suspeitos 

ou confirmados), dificultava seu uso pelas características de alguns agravos, ou pelas práticas 

já consolidadas em alguns programas; pela gestão múltipla do sistema por diversas áreas 

técnicas; pelas limitações do programa informatizado e ausência de padronização de tabelas. 

Entre outros, esses foram problemas identificados (BRASIL, 2009a). 

 

O uso do Sinan foi regulamentado pela Portaria MS/GM no 1.882 de 18 de dezembro de 1997. 

Nesse período foi criada a “Comissão de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Nova 

Versão do SINAN” formada por técnicos do CENEPI e do Departamento de Informática do 

SUS (DATASUS). A formação desse grupo foi fundamental para estimular e envolver alguns 

estados e municípios com acúmulo de experiências, como também a academia no processo de 

reformulação do sistema, formando um grupo especifico para discussão dessa temática na 

“Oficina de Trabalho de Reformulação do SINAN”. Essa oficina norteou a padronização de 

conceitos, a definição de fluxo e a concepção de formulários para coleta de informações, a 

partir de um diagnóstico da implantação do SINAN DOS nos diversos níveis de gestão do 

SUS (BRASIL, 2009a). 

 

Essa versão reformulada do sistema, denominada Sinan-Windows, foi desenvolvida e 

implantada a partir de 2000. Apesar dos problemas na sua implantação e operacionalização, 

teve vários avanços, podendo ser destacado: a padronização dos instrumentos de coleta; o 

aprimoramento das rotinas para detectar duplicidade, o aprimoramento das rotinas de 

consulta, transferência, e recebimento, tornando mais adequadas às demandas dos usuários; e 

a inclusão de rotina para descentralização da base de dados (BRASIL, 2009a). 

 

No aprimoramento da vigilância da co-infecção HIV/aids, ainda podem ser encontrados dados 

referentes a este agravo no próprio Sinan, nas seguintes bases de dados: tuberculose - TB, 

gestante com HIV, leishmaniose visceral - LV, leishmaniose tegumentar americana - LTA, 

hepatite e meningite. Mas, por não existir uma interface de comunicação entre as bases de 

dados desses agravos, pode ocasionar que casos de aids já conhecidos nessas bases, ainda não 

constem na sua base especifica. 

 

A partir de 2007 o Sinan começou a ser operacionalizado com um novo aplicativo 

denominado Sinan NET. Segundo a SVS e Datasus o objetivo deste novo aplicativo é o de 
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modificar a lógica de produção de informação para a de análise em níveis cada vez mais 

descentralizados do sistema de saúde, subsidiando a construção de sistemas de vigilância 

epidemiológica de base territorial (BRASIL, 2009a). 

 

 

2.2.2 Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM 

 

 

Criado em 1975, é o mais antigo sistema de informação em saúde, de abrangência nacional, 

em funcionamento no Brasil. Dispõe de dados informatizados desde 1979 (BRASIL, 2005b). 

Atualmente, o órgão gestor é a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. 

 

O instrumento padronizado de coleta de dados é a DO, impressa em três vias coloridas, sendo 

responsabilidade do Ministério da Saúde sua impressão e distribuição aos estados, o qual é 

responsável pela distribuição aos municípios (BRASIL, 2007). 

 

O preenchimento da DO deve ser realizado exclusivamente por médicos, exceto em locais 

onde não existam, situação na qual poderá ser preenchida por oficiais de Cartórios de Registro 

Civil, assinado por duas testemunhas (BRASIL, 2005b). 

 

A DO dispõe de variáveis que fornecem informações sobre as características de pessoa, tempo 

e lugar, condições de óbito, inclusive sobre a assistência prestada ao paciente, causa básica e 

associada (MOTA; CARVALHO, 1999). 

 

A OMS define como causa básica de morte: (a) a doença ou lesão que inicia a cadeia de 

eventos patológicos que conduziram diretamente a morte; e (b) as circunstancias do acidente 

ou violência que produziram a lesão fatal. E, como causa associada: (a) as causas 

conseqüenciais, derivadas da causa básica; e  (b) as causas contribuintes, não relacionadas à 

seqüência patológica, que determinou diretamente a morte ”  (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DA SAÚDE, 1994). 

 

Os dados de mortalidade são fundamentais para a elaboração de políticas de saude e para a 

organização dos serviços, além de servirem como base para a prevenção de doenças. Quando 



37 

 

comparadas em relação ao tempo, as causas de morte são indicadores de tendência 

(ROUQUAYROL, 1999). 

 

A incidência de doenças, a mortalidade por causas, ou qualquer outro evento de importância 

epidemiológica, quando acompanhado em um período suficientemente longo de anos pode 

demonstrar estabilidade ou variação, dependendo do fenômeno considerado, e isso é 

denominado “tendência do evento no intervalo considerado”. Esses estudos são importantes 

para avaliação das medidas de controle das doenças ou para detecção de mudanças na 

estrutura epidemiológica considerada (ROUQUAYROL, 1999). 

 

O percentual de óbitos com causas mal definidas (incluindo os casos sem assistência medica), 

representa uma importante lacuna no conhecimento da distribuição das mortes segundo causas 

(BRASIL, 2009a). A redução dos óbitos por causa mal definida foi meta estabelecida no 

Plano Plurianual 2004-2008 do Ministério da Saúde e indicador do pacto de gestão de estados 

e municípios (BRASIL, 2009c). 

 

A definição de causas mal definidas, de acordo com a Classificação Estatística Internacional 

de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – Décima Revisão (CID 10) - Capítulo XVIII 

– Sintomas, Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e de Laboratório não 

Classificados em Outra Parte, especifica que as afecções e sinais ou sintomas, incluídos nas 

categorias R00-R99, consistem de: (a) casos para os quais não se possa chegar a um 

diagnóstico mais preciso, mesmo depois que todos os fatos que digam respeito ao caso 

tenham sido investigados; (b) sinais ou sintomas existentes no momento da primeira consulta 

que se mostrem de caráter transitório e cujas causas não possam ser determinadas; (c) 

diagnósticos provisórios atribuídos a um paciente que não retorne a consulta para 

aprofundamento da investigação do diagnóstico ou para assistência; (d) casos encaminhados a 

outros locais para investigação ou tratamento e que foram a óbito antes que o diagnóstico 

fosse feito; (e) casos para os quais não foi possível estabelecer um diagnóstico mais preciso 

por qualquer outra razão; (f) alguns sintomas para os quais se fornece informação 

complementar e que representam, por si só, importantes problemas na assistência médica 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1994). 

 

Fonseca e Barreira (2000) discutem que a utilização do SIM para estudar a mortalidade por 

aids oferece maior confiabilidade por serem colhidos diretamente das declarações de óbito, no 
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entanto corroboram da preocupação com a lacuna nos dados ocasionado pelo percentual de 

causas básica mal definidas e diagnósticos incompletos que podem prejudicar ou subestimar 

essa análise. 

 

Jorge, Gotlieb e Laurenti (2002) definem como diagnósticos incompletos aqueles que são 

conseqüência ou complicações da causa básica de morte. Os melhores exemplos são as 

insuficiências (cardíaca, renal, hepática, etc.) e a septicemia. 

 

Laurenti, Jorge e Gotlieb (2008) em revisão bibliográfica sobre a fidedignidade dos dados de 

mortalidade, enfatizam a importância e o papel dos médicos, codificadores e serviços de 

saúde na produção dos dados de estatísticas de mortalidade, como também dão ênfase a 

vigilância do óbito e a criação dos SVO. 

 

Pesquisas sobre a confiabilidade do SIM, realizadas por Mello Jorge et al.(2002) em quinze 

municípios brasileiros e por Haraki, Gotlieb e Laurenti (2005) em um município de São 

Paulo, dentre outras questões estudaram diagnósticos presumíveis para aids, verificando que 

a subenumeração também pode afetar o real conhecimento do perfil dessa doença. 

 

 

2.2.3 Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) 

 

 

Esse sistema é responsável pelo registro das internações hospitalares ocorridas no SUS. 

Segundo as estimativas do Ministério da Saúde, corresponde a 70% do total de internações do 

Brasil. Considerado um banco de dados administrativo de saúde, tem como principal objetivo 

o pagamento de procedimentos aos hospitais que prestam assistência a população e que fazem 

parte do SUS (BRASIL, 2009a). 

 

Seu instrumento de coleta de dados é a Autorização de Internação Hospitalar (AIH), emitida 

pelos estados a partir de uma série numérica definida, anualmente, em portaria ministerial. 

Contem entre outros, dados de atendimento, com os diagnósticos de internamento e alta 

(codificados de acordo com o CID), informações relativas as características de pessoa, tempo 

e lugar das internações, permitindo sua utilização para fins epidemiológicos (BRASIL, 

2005b). 
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A base de dados do SIH pode ser muito útil para o conhecimento do perfil dos atendimentos 

na rede hospitalar, e a agilidade na disponibilidade dos dados é uma qualidade importante 

(BRASIL, 2005b). 

 

Nos estudos avaliados por Lima et al. (2009) sobre a qualidade dos sistemas de informação 

em saúde, os autores consideraram que a utilização do SIH-SUS é valiosa para as análises 

epidemiológicas, devendo ser estimuladas. 

 

Ferreira e Portela (1999) cruzando as informações do SINAN com o SIH, referentes a aids no 

município do Rio de Janeiro encontrou um percentual de 47% de subnotificação dos casos. 

Oliveira et al. (2004) estudando cinco cidades brasileiras, encontrou percentuais que variou de 

24 a 65% de subnotificação pontual. 

 

Diferentemente de outros SIS de base nacional, nas SES não existe formação de uma base de 

dados estadual desse sistema. Pactuações formalizadas em atos normativos, entre os gestores 

das três esferas de governo, alteraram o fluxo desse sistema: quando a SES é gestora da 

unidade hospitalar, o fluxo dos dados não inclui as SMS e, onde as secretarias municipais são 

gestoras, semiplenas ou plenas, do sistema de saúde, os dados são enviados diretamente para o 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2009a). 

 

 

2.2.4 Outros Sistemas de Informações em Saúde no monitoramento do HIV. 

 

O Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL), como sistema dos laboratórios de 

saúde pública, para avaliar os níveis de linfócitos T-CD4+ e a carga viral do HIV em 

indivíduos diagnosticados e acompanhados nos Serviços de Atenção Especializada (SAE), é 

usado para: (a) seguimento dessas pessoas, sem indicação de terapia, a fim de identificar o 

momento para seu inicio; e (b) para avaliar e gerenciar a eficácia da utilização dos esquemas 

terapêuticos empregados para a aids (os antirretrovirais).  

 

O Siclom – como sistema de controle logístico de medicamentos para a aids é implantado nas 

Unidades Dispensadoras de Antirretrovirais. Atualmente o Siclom tem sua base integrada 

com o Siscel e são sistemas que, apesar de não terem sido concebidos para a vigilância, estão 
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sendo usados para recuperação de casos não conhecidos no Sinan (LUCENA et al., 2006). A 

limitação na utilização desses sistemas de informação é inerente ao fato de não possuírem 

nenhuma variável em comum para identificação dos casos. 

 

Lucena et al. (2006), cruzando as bases de dados do Sinan com o Siscel/Siclom, referem uma 

subnotificação na base de dados nacional de 16,7% em 2002 e de 37,7% em 2003. Gonçalves 

et al. (2008) referem uma subnotificação de 33,1% e de 14,1%  ao comparar o Sinan com o 

Siscel e com o SIM, respectivamente, no município de Fortaleza. 

  

Alguns estados utilizam outros sistemas de informação, inclusive na rede de laboratórios 

públicos. No estado de Alagoas, o Lacen possui um Sistema Informatizado de exames 

laboratoriais (Smart-Lab) desenvolvido por uma empresa privada para gestão administrativa, 

financeira e logística de laboratórios de análise e patologia clínica, onde são armazenados os 

resultados de exames laboratoriais realizados.  

 

 

2.3 Relacionamento de base de dados 

 

 

O desenvolvimento tecnológico na área de SIS tem permitido o armazenamento e acesso em 

larga escala (geográfica e no tempo) a base de dados com variadas informações sobre 

condições de vida e saúde, possibilitando entender melhor os determinantes de doenças no 

macro nível (PINHEIRO; CAMARGO JUNIOR; COELI, 2006). 

 

No Brasil tem se buscado o fortalecimento de grandes SIS que cobrem eventos distintos, a 

exemplo dos agravos de notificação (Sinan); dos óbitos (SIM) e internações hospitalares 

(SIH-SUS) (SILVA et al., 2006). Entretanto, a articulação e integração entre esses sistemas 

ainda não tem sido possível, por falta de um campo comum de identificação do individuo. 

Isso ocasiona fragmentação da informação e muitas vezes, informações importantes para um 

determinado sistema permanecem desconhecidas,  estando disponíveis em outro Sistema 

(SILVA et al, 2006).  

 

Estratégias têm sido utilizadas para minimizar problemas como subnotificação, 

incompletitude e duplicidade desses dados nos sistemas. Uma delas é o encadeamento de 
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arquivos (linkage), ou seja, a integração de informações de duas fontes de dados 

independentes (SILVA et al., 2006).  No encadeamento os registros de cada uma das fontes, 

tidos como relacionados, são pareados para que possam ser tratados como um único registro 

para aquele individuo. Para que o pareamento possa permitir uma interoperabilidade entre os 

Sistemas tem que existir uma padronização mínima. A qualidade dos dados impacta muito a 

qualidade do encadeamento (SILVA et al., 2006). 

 

Na realização do encadeamento são utilizados algoritmos. Quando os dados tem um 

identificador único das pessoas ou chaves, o encadeamento é simples, exigindo apenas uma 

operação em programa de análise de dados. Entretanto, na maioria das vezes não existe um 

identificador único, necessitando da aplicação de algoritmos mais sofisticados (SILVA et al., 

2006). 

 

Os métodos de algoritmos utilizados podem ser determinísticos, probabilísticos ou uma 

combinação de ambos os métodos. O relacionamento determinístico (baseados em regra) 

relaciona pares com concordância exata de identificadores. O probabilístico utiliza a 

probabilidade a fim de determinar se um par de registros se refere ao mesmo individuo. O 

relacionamento determinístico, diferentemente do probabilístico, não permite que sejam feitas 

ponderações diferenciadas aos tipos de concordâncias (e discordâncias) encontradas 

(MACHADO, 2006). 

 

Vários têm sido os estudos que, nas duas últimas décadas, empregaram o uso de 

relacionamento de base de dados. Silva et al. (2006) realizando uma revisão sistemática em 

saúde pública sobre o assunto e considerando apenas estudos em que um dos Sistemas de 

Informação em Saúde do SUS tivessem sido utilizados, encontrou 40 estudos publicados 

sobre o uso da técnica de encadeamento. Destes, 28 foram estudos epidemiológicos e seis 

abordaram análise da qualidade dos dados. Nesta revisão só foram incluídos estudos cujo 

objetivo de encadeamento fosse de agregar a informação disponível em um banco de dados 

sobre um indivíduo a outros dados sobre esse mesmo indivíduo, ou para estudos específicos 

ou para estimativa de uma população por captura ou recaptura. 

 

Camargo Jr e Coeli (2000) apresentou um sistema de relacionamento de dados, fundamentado 

na técnica de relacionamento probabilístico denominado Reclink, e testou utilizando 

diferentes fontes de dados do SUS. O tempo consumido com o processamento dos registros 
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foi expressivamente menor em relação ao processamento manual, principalmente quando as 

bases utilizadas foram de maior tamanho. As sensibilidades entre o processo manual e o 

automático foram equivalentes em bases com menor número de registros, entretanto quando o 

tamanho das bases aumentaram a sensibilidade do processo manual diminuiu o que não 

ocorreu com o automático. 

 

Góez, Coeli e Medronho (2006), para identificar subnotificação de casos de aids, relacionou o 

Sinan do nível local e do nível regional com um Sistema de Controle de Medicamentos da 

Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, encontrando diferentes percentuais de registros entre 

as bases e demonstrando também a necessidade de maior agilidade no processo de 

transferência entre os níveis, para melhor oportunidade. 

 

Oliveira (2008), estudando as causas múltiplas para mensurar a subnotificação e o 

subrregistro da mortalidade por tuberculose e aids na cidade do Recife, utilizou o 

relacionamento probabilístico entre o SIM e o Sinan e verificou a importância dessa 

metodologia, principalmente para analisar a mortalidade por tuberculose, que freqüentemente 

é classificada como causa associada de óbito por aids, podendo não traduzir a magnitude da 

mortalidade por tuberculose. 

 

A subnotificação da co-morbidade TB-aids do Brasil, no período 2000 a 2005, foi estudada 

por Carvalho (2007) utilizando relacionamento probabilístico entre a base de dados do Sinan 

tuberculose com a base nacional de aids, composta pelos casos do Sinan, Siscel e SIM. A 

incorporação dos registros subnotificados elevou a proporção de co-morbidade no país de 

6,9% para 8,4% no período analisado, variando bastante entre os estados. 

 

O relacionamento probabilístico também pode ser utilizado para identificação de duplicidades 

internas na base e pode ser utilizado com duas finalidades: eliminar registros duplicados ou 

recuperar as múltiplas ocorrências de um indivíduo para uma análise longitudinal de dados 

(CAMARGO JR; KENETH; COELI, 2000).  

 

Bierrenbach et al. (2010) utilizando o pareamento probabilístico estudou o efeito das 

notificações repetidas sobre a incidência da tuberculose. Os resultados sugeriram que as taxas 

observadas após o pareamento representam estimativas mais próximas do real do que as 

obtidas com a base em seu estado bruto. 
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No ano de 2004, a primeira edição do Boletim Epidemiológico da aids do Departamento 

Nacional de DST/aids e hepatites virais do Ministério da Saúde publicou nota técnica sobre 

revisão da base de dados e abordou o problema do atraso da notificação e da subnotificação 

dos casos, propondo a utilização da base agregada do Sinan/Siscel e Sinan/SIM para a 

realização das análises (BRASIL, 2004).  

 

As informações disponibilizadas no boletim epidemiológico DST/aids e no portal da aids 

consideram os dados agregados do Sinan com o SIM, do Siscel e do Siclom. O 

relacionamento probabilístico é utilizado para eliminar os pacientes duplicados internamente 

na base do Sinan e identificar os que atendem aos critérios de definição de caso de aids e não 

constam no Sinan (BRASIL, 2010a). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral  

 

 

Analisar os óbitos por causas mal definidas ou com diagnósticos sugestivos de 

imunodeficiência adquirida em indivíduos na faixa etária de 20 a 49 anos, residentes na 

Região Metropolitana de Maceió, Alagoas, ocorridos no período de 2004 a 2008. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

- Estimar o sub-registro de óbitos associados à aids a partir da investigação de declarações de 

óbitos que constem doenças ou agravos presumíveis de aids, tuberculose e/ou óbitos com 

causas mal definidas, segundo características sócio-demográficas e biológicas; 

 

- Analisar a incidência de casos de aids e de prevalência de soropositividade para o HIV, para 

o período de 2001 a 2005; 

 

- Estabelecer possíveis associações entre o sub-registro de óbitos por aids e variáveis sócio-

demográficas, biológicas e epidemiológicas selecionadas. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Realizado um estudo observacional, transversal, de base populacional, a partir da análise de 

dados secundários de óbitos em residentes no Estado de Alagoas com diagnóstico presuntivo 

de aids, tuberculose ou causas mal definidas, e dados dos registros de exames para 

identificação de infecção pelo HIV, além de casos notificados de aids, no período de janeiro 

de 2004 a dezembro de 2008. 

 

Com o intuito de estimar o subrregistro de óbitos por aids, foram selecionados para 

investigação os óbitos ocorridos no período de 2004 a 2008, residentes na região 

metropolitana de Maceió, na faixa etária de 20 a 49 anos, cuja declaração de óbito constava 

como causa básica uma das seguintes situações: condições sugestivas de uma 

imunodeficiência adquirida (Quadro 1); qualquer forma de tuberculose; não definição de 

causa básica (causa mal definida) e não havia menção de aids ou HIV em nenhuma das linhas 

da DO. Foi considerado a faixa etária de 20 a 49 anos por ser a que concentra maior 

proporção de óbitos por aids no Brasil. Não foi incluído o grupo etário acima de 50 anos 

tendo em vista que algumas das condições sugestivas de aids ou óbitos  por causas mal 

definidas, nessa faixa etária, são relacionadas a doenças crônicas não transmissíveis (COSTA, 

MARCOPITO; 2008).  

 

Foram excluídos os óbitos que houvesse menção de causas externas em qualquer linha da 

DO, tendo em vista  que foi a primeira causa de óbito nessa faixa etária, segundo os dados do 

Datasus, no período 2004 a 2005, no estado e na região metropolitana de Maceió. Sem esse 

tratamento nos dados teríamos um aumento da população do estudo sem corresponder a 

aumento na probabilidade desses óbitos serem por aids. 
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Doença CID10 
Diarréia e gastroenterite origem infecciosa 
presumível 

A09 

Tuberculose A15-A19 
Infecção micobacteriana não especificada A31.9 
Septicemia A41 
Encefalite devido ao vírus do herpes B00.4 
Citomegalovírus B25 
Candidíase B37 
Coccidioidomicose B38 

Histoplasmose B39 
Criptococose cerebral B45.1 
Meningoencefalite p/Toxoplasma B58.2 
Pneumocistose B59 
Sarcoma de Kaposi não especificada C46.9 
Abscesso do baço D73.3 
Imunodeficiência não especificada D84.9 
Desnutrição proteico-calórica não especificada E46 
Depleção de volume E86 
Meningite não-piogênica G03.0 
Broncopneumonia não especificada J18.0 
Pneumonia não especificada J18.9 
Doença pulmonar intersticial não especificada J84.9 
Insuficiência respiratória aguda J96.0 

Insuficiência respiratória crônica J96.1 
Insuficiência respiratória não especificada J96.9 
Outros transtornos pulmonares J98.4 
Abscesso hepático K75.0 
Caquexia  R64 
Causas mal definidas R000-R999, I469, I959, P285 

Quadro  1 - Lista das doenças indicativas de aids ou mal definidas e respectivos códigos da Classificação 
Internacional de Doenças - 10a Revisão. 
Fonte: Pro/AIM/SP e CID-10 (DRUMOND et al., 1997) 

 

Foi selecionada apenas a região metropolitana de Maceió, criada pela Lei Complementar 

Estadual n0. 18/1998, considerando que: do total de óbitos do estado, 39,5% são de residentes 

dessa região, e 51% do total de óbitos do estado também ocorrem nessa região; sendo esta 

também a responsável, em média, por 74% dos casos de aids e 73% dos óbitos por aids desde 

o inicio da década de 90.  

 

A região metropolitana é formada por 11 municípios do estado (Barra de Santo Antonio, 

Barra de São Miguel, Coqueiro Seco, Maceió, Marechal Deodoro, Messias, Paripueira, Pilar, 
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Rio Largo, Santa Luzia do Norte e Satuba), sua área geográfica corresponde a 6% do estado e 

a população a 37% (IBGE-2008) perfazendo um total de 1.145.368 hab., desses 81% residem 

na capital. A distribuição da população por sexo é de 47,5% para o sexo masculino e 52,5% 

do sexo feminino e a faixa etária predominante é a de 20 a 49 anos (47%). Segundo o Plano 

Diretor de Regionalização (PDR) das ações de saúde para o estado a região metropolitana, 

juntamente com o município de Atalaia corresponde a 1a microrregião de saúde, e faz parte da 

1ª Região de Saúde do estado. 

 

Para a seleção dos óbitos foi utilizada a base de dados do Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) onde as causas de óbito para esse período são registradas de acordo com a 

10ª Revisões da Classificação Internacional de Doenças (CID - 10). 

 

Na investigação do subrregistro para aids foi utilizado a metodologia de relacionamento 

probabilístico entre a base de dados do SIM e as bases de dados de outros Sistemas de 

Informação (Sinan e Siscel), ou seja, na seleção de casos de aids foram considerados todos os 

casos notificados no Sinan e na base de dados integrada do Siscel/Siclom e que atendesse a 

um dos critérios vigente de definição de caso do Ministério da Saúde. Ressalta-se que foram 

considerados notificados, apenas os casos presentes no Sinan. 

 

Na investigação de resultados de exame para HIV foram selecionados todos os agravos do 

Sinan que tivessem campos de resultados desse exame ou campos referentes a co-infecção 

HIV/aids (gestante com HIV, tuberculose, hepatite, leishmaniose tegumentar americana - 

LTA, leishmaniose visceral- LV e meningite).  

 

No período de seleção dos agravos do Sinan foram considerados todos os casos que tiveram 

diagnósticos ou inicio de sintomas até dezembro de 2008 e notificados até novembro de 2009; 

Para todos os agravos foram excluídos os casos com data de nascimento posterior a 1989 e/ou 

que foram a óbito antes de 2004. No Siscel/Siclom, foram considerados todos os casos que 

foram cadastrados até dezembro de 2008. 

 

Na análise da prevalência de soropositividade do HIV e incidência da aids foram considerados 

os dados dos casos residentes em Alagoas disponíveis na base nacional de aids do portal do 

Departamento Nacional de DST/AIDS e Hepatites Virais e os dados sobre realização de 
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exame para diagnóstico do  HIV do Sistema de Exames Laboratoriais do Laboratório Central 

do Estado de Alagoas (Smart-Lab – Lacen) no período de 2001 a 2005. 

 

Na realização do relacionamento a primeira etapa foi a preparação das bases de dados  a 

serem relacionadas. Na consolidação e separação de todas as bases de dados do SIM e Sinan 

de interesse para estudo foi utilizado o aplicativo Tabwin 3.6. Na utilização desse aplicativo é 

necessário ter os arquivos de definição (DEF) e conversão (CNV) desenvolvidos 

especificamente para leitura de cada Sistema de Informação, que são disponibilizados na 

pagina do DATASUS. O usuário também pode desenvolver outros arquivos de conversão 

específicos e acrescentar outras linhas no arquivo de definição de acordo com sua 

necessidade. 

 

A base de dados do SIM referente ao período 2004 a 2005 foram disponibilizadas em 

arquivos separados e tinham sido geradas em ambiente Windows na linguagem Dbase pela 

versão 4.7 do SIM com as seguintes denominações: DOAL2004 e DOAL2005. O total de 

registros correspondiam, respectivamente, a 16.347 e 15.620, referente a todos os óbitos 

ocorridos nesse período em Alagoas. A base de dados referente ao período 2006 a 2008 

também na linguagem Dbase, tinha a seguinte denominação DO23112009 (data da geração da 

base) e continha 50.600 registros referentes ao período de interesse do estudo.  

 

Nessa base os dados sobre causa básica do óbito estão contidas no campo “CAUSABAS”. 

Esse campo é codificado de acordo com as informações contidas na DO, utilizando o CID10. 

Para a seleção dos óbitos de interesse foi criado um arquivo de conversão denominado 

“OB_SUSP_AIDS.CNV” onde foram editadas as causas básicas selecionadas para o estudo, e 

que foram listadas em 65 linhas (Figura 1). 
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Figura 1- Arquivo de conversão do CID10 desenvolvido para separação dos óbitos do SIM com o aplicativo 
Tabwin. 
 

A partir desse arquivo de conversão, foi acrescentado mais uma linha no arquivo de definição 

do tabwin para o SIM, já disponibilizado pelo Datasus, denominado “OBITO.DEF” 

programando para ser lido o campo da base de dados denominado “CAUSABAS”, permitindo 

assim utilizar a função “seleções ativas” e separação apenas dos óbitos com as referidas 

causas básicas. 

 

Com a finalidade de permitir a exclusão dos óbitos em que uma das linhas houvesse menção 

de causas externas (capítulos  XIX e XX da CID10) foi acrescentado também no arquivo de 

definição, linhas com as denominações: “LINHA A (Cap.)”, “LINHA B (Cap.)”, “LINHA C 

(Cap.)”, “LINHA D (Cap.)” e “LINHA II (Cap.)”, programadas para efetuar a leitura dessas 

respectivas linhas da base de dados e interpretadas a partir do arquivo de conversão 

“CID10_BR.CNV”, já disponibilizado no tabwin para análise do SIM. Após a edição dos 

arquivos de definição (DEF) e conversão (CNV) e, aplicando os critérios estabelecidos na 

“seleção ativa” (Figura 2) mais a função “salvar registros”do tabwin, sendo procedido a 

separação dos óbitos elegíveis para o estudo.  
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Figura 2-- Resumo da seleção utilizada no Tabwin para separação da base de dados do SIM. 
 

No Sinan a base de dados desse sistema encontra-se em dois ambientes distintos: Windows 

que é composto por todos os casos que foram notificados até o ano de 2006 e o outro 

ambiente denominado net que é composta pelos arquivos que estão sendo gerados a partir do 

ano de 2007, exceto tuberculose e hanseníase, que para o ambiente net foram migrados todos 

os casos notificados a partir de 2001. 

 

Foi realizado a junção das bases do SinanW e Sinannet. Nas bases referentes a tuberculose no 

SinanW foram considerados apenas os casos notificados até o ano 2000 e na LV os casos 

notificados a partir de 2001, considerando que os casos migrados do Sinan-dos não tinha o 

campo co-infecção. Para os agravos hepatite viral, LTA e meningite, apenas as bases do 

Sinannet contem informações referentes a co-infecção HIV/aids. 

 

Os formatos dessas plataformas  do Sinan não possibilitam a leitura pelos programas tabwin, 

epi info e SPSS. Para que isto seja possível, o sistema já disponibiliza um exportador para 

linguagem Dbase (DBF). Os dados foram obtidos a partir da unificação das bases SinanW e 

Sinannet (Figura 3) dos arquivos referentes a cada agravo e separação dos dados de interesse 

do estudo.  
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Figura 3 - Fluxo de processamento dos arquivos do SINAN para o relacionamento probabilístico. 
 

A base de dados do Siscel/Siclom foi fornecida em formato Excel em dois arquivos 

separados: um com as informações contidas no Siscel, com 19.451 registros e outra com as 

informações de Siclom com 43.560 registros. A base do Siclom  por não servir  para 

realização do relacionamento, foi usada apenas para consulta pelo número de registro, se o 

paciente fazia uso de TARV. Esse número de registros nos dois arquivos, se repete em várias 

linhas de acordo com a quantidade de vezes que o mesmo paciente, respectivamente, realiza 

os exames de carga viral e CD4 ou recebe TARV,  ou seja, o sistema é alimentado com dados 

de realização de exames ou dispensação de medicamentos. A base do Siscel foi convertida 

para o formato Dbase utilizando o programa Epi info Windows versão 3.5.1. 

 

Em Alagoas as informações laboratoriais sobre realização de exames para diagnóstico do HIV 

são inseridas no Sistema de Informação Laboratorial denominado Smart-Lab e contém 

informações dos exames realizados pelo Lacen desde o ano 2001. A plataforma desse Sistema 

também não permite a exploração direta dos dados utilizando aplicativos como tabwin e epi 

info. Para a aquisição das informações utilizado o módulo do sistema denominando “Pesquisa 

Cientifica” (Figura 4) com o processamento de relatórios em formato Dbase. Como o sistema 

não conseguia processar todos os registros de exames de HIV para serem salvos em apenas 



52 

 

um arquivo, a base foi adquirida por tipo de exame e no caso do Elisa, em arquivos anuais 

(Ex.:ELISA2001.DBF). 

 

No Sistema Smart-Lab não existe o campo nome da mãe e a base disponibilizada por 

intermédio do módulo pesquisa cientifica só permite selecionar campos previamente 

estabelecidos na elaboração do Sistema, entre esses campos não consta data do nascimento. 

Os arquivos foram unificados em uma única base utilizando o programa Epi info Windows 

versão 3.5.1, totalizando 94.979 registros. 

 

 
Figura 4 - Tela do módulo pesquisa cientifica do Sistema de Informação Smart-Lab do Lacen-AL.  
Fonte: Smart-Lab/Lacen/SES/AL. 
 

Após a separação de todas as bases de dados foi incluído um campo chave de seqüência 

numérica para facilitar a identificação dos registros na rotina do relacionamento, considerando 

que em algumas bases, como o Sinan, o número da notificação pode ser repetido para o 

mesmo ou outro agravo e no Siscel o mesmo registro se repete para o mesmo paciente em 

cada entrada no Sistema. 

 

No relacionamento probabilístico, foi utilizado o aplicativo Reclink III desenvolvido por 

Coeli e Camargo Jr (2002). Na utilização desse aplicativo a primeira rotina após a preparação 

das bases é a padronização que tem como objetivo padronizar um arquivo para posterior 

utilização na etapa de relacionamento (blocagem/pareamento). A padronização visa: a) manter 

formatos de campos idênticos em diferentes arquivos, possibilitando fazer associação entre os 

mesmos (ex.: campos data com mesmo formato, nomes escritos em caixa alta); b) quebrar 

campos nomes em seus componentes ( ex.: primeiro, último, etc.); c) trabalhar apenas com os 

campos necessários, uma vez que um arquivo com um numero grande de campos, que não 
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serão utilizados, reduz a velocidade na etapa do relacionamento (COELI E CAMARGO Jr, 

2002). 

 

Os campos utilizados nesse estudo foram: 

 

a) Os campos chaves de cada base de dados - campo controle - definido pela 

autora em todas as bases,  número da DO, número da notificação e registro do 

Siscel/Siclom. 

 

b) Os campos nome, sexo, data do nascimento e nome da mãe que foram 

utilizados no processo de blocagem ou pareamento. 

 

c) Os campos que poderiam ajudar na decisão sobre o verdadeiro status de um 

par, na definição de caso e decisão na exclusão de situações de duplicidade. 

Em todas as bases selecionadas os campos de endereço (logradouro, bairro e 

município de residência), além de alguns campos específicos de cada base: 

 

• SIM – data do óbito, causa básica, local de ocorrência e 

estabelecimento de saúde. 

 

• Siscel – código do paciente, data do cadastro, contagem de Linfócito T 

CD4 e data da coleta. 

 

• Sinan – data do diagnóstico ou de inicio de sintomas, data da 

notificação, idade e município de notificação. Alem desses na base de 

aids (situação atual ou evolução e data da evolução); Tuberculose ( 

agravos associados/aids, HIV, forma e tipo de entrada); Hepatites 

virais e LV (HIV); LTA (Co-infecção HIV); e Meningites (Doença pré-

existente aids/HIV, classificação final e tipo de meningite). 

 

Após a seleção das bases e campos foi procedido a análise de completitude das bases a serem 

relacionadas para avaliação da viabilidade desse método. Os campos avaliados foram os 

campos que não são de preenchimento obrigatório nesses Sistemas e que seriam utilizados 
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para: o pareamento, contribuiriam no status do par, na definição do óbito e na eliminação de 

duplicidades.  

 

A segunda rotina executada com o Reclink III foi a de enxugamento das duplicidades, técnica 

especial do processo de relacionamento e que teve como objetivo a identificação de registros 

duplicados internamente em cada base de dados, visando eliminar as duplicações após a 

escolha do registro mais adequado para permanecer na base.  

 

Essa rotina só foi executada para os registros do SIM, do Siscel, do Sinan-aids e gestante com 

o HIV. No Siscel foi mantido o primeiro registro do paciente complementado com dados 

sobre a data e resultado do primeiro exame de contagem de Linfócitos T CD4 < 350 

células/mm3. 

 

Nessa rotina os campos utilizados para blocagem foram o soundex do primeiro e último nome 

e sexo. No pareamento foi considerado o nome completo do paciente, e da mãe, e a data do 

nascimento. Este estudo utilizou os parâmetros (Tabela 1) e escore mínimo de 19, que são os 

empregados pelo Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, para 

análise da base nacional nessa rotina,  e pelo aplicativo Reclink III (BRASIL, 2010a). 

 

Tabela 1 – Parâmetros de enxugamento de duplicidade com o Reclink III. 

Campo Algoritmo Sensibilidade Especificidade Proporção Mínima 

de concordância  

Nome  Aproximado  98% 0,0011% 85% 

Nome da mãe  Aproximado 74% 0,0046% 85% 

Data do nascimento  Caractere 98% 2.356% 65% 

      Fonte: Departamento de DST, aids e Hepatites Virais/SVS/MS 
 

Para as outras bases optou-se por utilizar a base preparada na etapa anterior, considerando que 

é possível a entrada de um mesmo caso mais de uma vez, não sendo considerada duplicidade 

(ex.: tuberculose - caso novo e reingresso) e a informação sobre HIV/aids pode ser diferente 

em um dos registros do mesmo caso, devendo a seleção do registro mais adequado no 

relacionamento ser feita manualmente obedecendo a parâmetros de resultados de exame de 

HIV, proximidade entre a data do óbito e a data do diagnóstico dos casos e/ ou realização do 

exame. 

 



55 

 

A terceira rotina empregada foi a de relacionamento das bases e envolve dois processos 

básicos: a blocagem e o pareamento de registros. A blocagem consiste na criação de blocos 

lógicos de registro dentro dos arquivos a serem relacionados e tem como objetivo permitir que 

a comparação entre os registros se faça de forma mais otimizada, visando aumentar a 

probabilidade de que os registros neles contidos representem pares verdadeiros. O pareamento 

de registros é baseado na construção de escores para os diferentes pares possíveis de serem 

obtidos a partir de uma determinada estratégia de blocagem utilizada. O escore final de cada 

par é construído a partir da soma dos escores ponderados de cada campo empregado no 

processo de pareamento, permitindo que cada campo contribua de forma diferenciada para o 

escore total do par (CAMARGO Jr; COELI, 2002). 

 

Nas chaves de blocagem, os campos utilizados para o pareamento e os parâmetros utilizados 

nesta rotina foram semelhantes aos da rotina de duplicidade, e apenas o escore mínimo passou 

a ser considerado oito para o relacionamento realizado entre o SIM e as outras bases de dados. 

Esses campos e parâmetros também são os utilizados pelo Departamento de DST, Aids e 

Hepatites Virais/SVS/MS. 

 

No relacionamento entre as bases de dados do SIM e as bases de dados do Sinan (aids e 

tuberculose) e Siscel, por conter um maior volume de registros, foi utilizado a estratégia de 

múltiplos passos que consiste no emprego de cinco formas de estratégias de blocagem (Figura 

5) nos registros que não foram identificados como pares verdadeiros no primeiro 

relacionamento, de forma que se possa identificar todos os pares existentes nos arquivos 

relacionados (CAMARGO Jr.; COELI, 2002). No relacionamento do SIM com as outras 

bases não foi utilizado essa estratégia pelo pequeno volume de registros. 

 

Passo  Chave  
1 SOUNDEX (PBLOCO) + SOUNDEX (UBLOCO) +SEXO 
2 SOUNDEX (PBLOCO) +SEXO 
3 SOUNDEX (UBLOCO) +SEXO 
4 SOUNDEX (PBLOCO) + SOUNDEX (UBLOCO) 
5 ANONASC + SEXO  
Figura 5-Seqüência de passos aplicados a diferentes chaves de blocagem. 
Fonte: (Camargo Jr.; Coeli, 2002) 
 

O primeiro relacionamento foi efetuado entre as bases de dados do SIM e Sinan-aids. Após 

esta etapa a base do SIM foi relacionada  com o Siscel  e as outras bases de dados do Sinan 

(gestante com HIV, tuberculose, hepatite, LTA, LV e meningite). 
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Após a rotina de relacionamento foi efetuada a rotina de combinação de arquivos, que permite 

a criação de um novo arquivo a partir de dois outros, com base no arquivo de relacionamento 

(CAMARGO Jr.; COELI, 2002). 

 

Iniciada essa rotina com a definição e aplicação de escores de par mínimo (10) e par máximo 

(19), programando para que o aplicativo marcasse como não pares os que estivessem abaixo 

do escore mínimo, duvidosos os pares situados entre os dois escores e pares verdadeiros, 

acima do escore máximo. Após essa marcação foi realizada a inspeção manual dos pares 

duvidosos e verdadeiros, selecionando apenas como pares verdadeiros os registros pareados 

que de fato pertencessem ao mesmo individuo. Nessa rotina além das variáveis de pareamento 

as informações sobre endereço e diferença entre datas (ex.: data do óbito anterior a do 

diagnóstico de caso) foram importantes na seleção dos pares. 

 

A última rotina do reclink utilizada foi a de associação, onde as variáveis de interesse do 

arquivo gerado na rotina de combinação foi associado a  base de dados dos óbitos 

selecionados do SIM, agregando as novas variáveis de interesse a esse arquivo. 

 

Após o procedimento do relacionamento foi utilizado o Excel 2007 e o Epi info versão 3.5.1 

de 2008 na incorporação e codificação de novas variáveis que foram criadas a partir dos dados 

já existentes, gerando a base final do estudo (OBPAIDS.dbf). 

 

Criada uma variável denominada classificação e os óbitos foram categorizados da seguinte 

forma: 

1 – Óbito por aids sem menção na DO e já notificado no Sinan. 

2 – Óbito por aids sem menção na DO e não notificado no Sinan. 

3 – Óbito  não identificado aids ou descartado para aids (na presença de exame de HIV 

negativo ou quando os dados disponibilizados nos Sistemas não forem suficientes para 

classificação em um dos grupos anteriores).  

 

As variáveis de análise utilizadas no estudo foram : 

 

• Óbito por aids: Utilizada a definição de caso de aids vigente no momento do 

registro/notificação do óbito (anexo A). 
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• Causa básica de morte (segundo definição da OMS): (a) doença ou lesão que inicia a 

cadeia de eventos patológicos que conduziram diretamente a morte ou (b) circunstâncias 

do acidente ou violência que produziram a lesão fatal. 

 

• Grupo: agrupamento dos óbitos a partir das causas básicas em três grandes categorias: 1 - 

presumíveis de aids - incluídas as condições utilizadas pelo PRO-AIM – SP (Quadro 1); 

2- mal definidas e 3 - tuberculose. 

 

• Faixa etária: < 20 anos, 20 a 34 anos,  35 a 49 anos e 50 anos e mais. 

 

• Sexo: Feminino e masculino. 

 

• Raça/cor: Branca, Preta, Amarela, Parda e Indígena segundo definido pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e estabelecido como padrão comum para os 

Sistemas e bases de dados na área de saúde pela Portaria GM/MS n0. 3.947/98. 

 

• Escolaridade: em anos de estudos concluídos de acordo com a categorização do Sistema 

de Informação sobre Mortalidade, dividida em três categorias – nenhuma, 1 a 7 anos, 8 

anos e mais. 

 

• Data do óbito: segundo data informada no Sistema de Informação sobre Mortalidade. 

 

• Data da coleta do exame  para diagnóstico do HIV 

 

•  Município de residência: município de residência do falecido 

 

• Município de ocorrência: município de ocorrência do óbito 

 

• Local de ocorrência do óbito: hospital/estabelecimento de saúde e outros (domicílio, via 

pública e outros). 

 

• Natureza da unidade de saúde de ocorrência do óbito: privada, pública e conveniada. 
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• Perfil das unidades públicas de saúde: emergência, urgência, geral, especializada 

(maternidades, clinicas psiquiátricas) e referencia de aids. Categorizada a partir das 

informações do campo estabelecimentos de saude. 

 

• Condição sorológica para a infecção pelo HIV segundo realização e resultado do exame e 

dependendo da base analisada: 

o Hepatites virais - agravos associados HIV/AIDS – 1- Sim,  2- Não e 9  

Ignorado. 

o LTA e LV - Co-infecção HIV  - 1 – Sim,  2 – Não,   9 – Ignorado. 

o Meningite - Doenças Pré-existentes AIDS/HIV + -  1 – Sim, 2 – Não e 9-

Ignorado. 

o Tuberculose – os dois campos com a informação sobre HIV: 

� HIV -1-Positivo, 2 – Negativo, 3 - Em Andamento e 4 - Não Realizado. 

� Agravos associados/aids - 1 – Sim, 2 – Não, 9 – Ignorado. 

o SMart-Lab – Positivo, Indeterminado, Negativo e Não realizado. 

 

• Classificação final: categorias de 1 a 3 de acordo com a seguinte classificação: 

1 – Óbito por aids sem menção na DO e já notificado no Sinan. 

2 – Óbito por aids sem menção na DO e não notificado no Sinan. 

3 – Óbito  não identificado aids ou descartado para aids 

 

• N0 de registros de entradas de tuberculose: número de vezes que um mesmo paciente, 

pareado no relacionamento, estava presente na base de dados da tuberculose. 

 

Nos óbitos já notificados no SINAN-aids: 

 

• Situação atual ou evolução – Vivo, óbito por aids e óbito por outras causas. 

 

Em todas as variáveis analisadas as categorias ignorada ou em branco (não preenchida) foram 

somadas e categorizada como “Sem informação”. Na base da tuberculose, na variável HIV 

além das categorias acima também foi somada a categoria “em andamento”. Na análise de 

completitude dos dados de campo referentes a co-infecção HIV as categorias com resultado 
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de exames foram somadas dando origem a nova categoria: “Informado” somatório das 

categorias “sim” e “não” ou “positivo” e “negativo”. 

 

As informações foram coletadas em planilhas do Excel 2007 e no Programa Epi.info, versão 

3.5.1, e apresentadas por meios de tabelas e gráficos das freqüências absolutas e relativas, 

médias, mediana, razões e proporções. Foram calculados também os seguintes indicadores: 

 

• Percentual de completitude das variáveis selecionadas de cada base relacionada. 

 

• Percentuais de casos conhecidos a partir do relacionamento das bases de dados por grupo 

como também por causa básica do óbito. 

 

• Tempo de sobrevida: número de meses entre o diagnóstico do caso de aids e a evolução 

para o óbito. 

 

• Proporções de óbitos por aids subrregistrados no SIM: 

 

Proporção de subrregistro no SIM =  N0 de óbitos por aids identificados no relacionamento no período x 100 

                                                                   N0 de óbitos  por  aids no SIM no período 

 

• Proporções de óbitos por aids subnotificados no SINAN  

 

Proporção de subnotificados  no Sinan=N0 de óbitos por aids não notificados e identif. no relacion no período  x 100 

                                                                          N0 de casos  por  aids no SINAN no período 

 
• Coeficiente de incidência geral da aids, por sexo e faixa etária, para o período 2000-2005. 
 
• Prevalência da positividade do HIV nos exames realizados pelo Lacen no período 2000-

2005: 

Prevalência da positividade do exame de HIV = N0 de exames positivos num determinado período  x 100 

                                                                                        N0 de exames realizados no mesmo período  

 

Verificação das possíveis associações entre o subrregistro e as variáveis independentes 

selecionadas segundo as características sócio demográficas, biológicas e epidemiológicas: 

faixa etária, sexo, raça, escolaridade, local de ocorrência do óbito e grupo de causas.  
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As medidas de associação entre o subrregistro e cada uma das variáveis independentes foram 

estabelecidas pelo teste do χ
2 (Qui-quadrado) ou teste exato de Fisher, para as variáveis 

categóricas considerando um nível se significância de 5%, ou seja, um valor de p <0,05. 

 

A análise do coeficiente de incidência geral da aids e prevalência da positividade geral do 

HIV, no período 2000-2005, foi feita com o modelo de regressão linear simples. 
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5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 

Por se tratar de estudo realizado com dados secundários, a disponibilização das bases de 

dados foi concedida por carta de anuência do Departamento de DST/aids e Hepatites Virais 

do Ministério da Saúde para os sistemas SISCEL/SICLOM, e para os outros sistemas carta de 

anuência  da Secretaria do Estado da Saúde de Alagoas, após compromisso da autora de 

guarda de sigilo e confidencialidade das informações. Este projeto de pesquisa foi submetido 

e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro de Pesquisas Aggeu 

Magalhães (CPqAM/FIOCRUZ) sob registro no CEP/CPqAM/FIOCRUZ: 48/9, CAE: 

0045.0.000.095-09. 
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6 RESULTADOS  

 

 

• Descrição dos óbitos selecionados e das bases de dados utilizadas 

 

Os óbitos ocorridos em Alagoas referente ao período 2004 a 2008 perfazem um total de 

81.825, desses 32.214 eram residentes da região metropolitana correspondendo a um 

percentual de 39,4%, sendo 18.904 (58,6%) no sexo masculino e 13.310 (41,4%) no sexo 

feminino. A faixa etária de 20 a 49 anos foi responsável por 8.192(25,3%). 

 

Na seleção dos óbitos para o estudo, foram identificados 837 óbitos que atendiam aos critérios 

estabelecidos e, após a exclusão das duplicidades (quatro registros), permaneceram 833 

registros. 

 

Analisando a distribuição dos óbitos da região metropolitana e os selecionados para estudo, 

observa-se que essa região apresenta um crescimento anual do número de óbitos, entretanto a 

partir de 2006 existe um decréscimo no número e percentual correspondente aos óbitos 

selecionados (Tabela 2). 

 
Tabela 2-Total de óbitos  e número absoluto e relativo(%) dos óbitos selecionados para o estudo da região 
metropolitana de Maceió – Alagoas, 2004-2008. 

Total Óbitos selecionados 

Ano                       N N          % 

2004 1.507 208 13,8 

2005 1.454 213 14,6 

2006 1.642 169 10,3 

2007 1.780 126 7,1 

2008 1.809 117 6,5 

Total 8.192 833 6,5 
Fonte: SIM/SES/AL 

 

A distribuição por causa básica dos óbitos selecionados demonstra que das 65 causas 

definidas para o estudo, ocorreram óbitos por 19 (29,2%) dessas causas, sendo as mal 

definidas as que apresentaram o maior percentual (52%), seguida da tuberculose (13%) e 

pneumonia (10,8%) (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Número absoluto e relativo (%) dos óbitos selecionados para o estudo segundo causa básica (CID10). 

Total 

 Causa Básica do óbito N % 

Mal definidas 436 52,3 

Tuberculose 108 13,0 

Pneumonia não especificada 90 10,8 

Septicemia não especificada 82 9,8 

Broncopneumonia não especificada 42 5,0 

Diarreia e gastroenterinte infecciosa 16 1,9 

Insuficiencia respiratória aguda 14 1,7 

Insuficiencia respiratória não especificada 13 1,6 

Desnutrição proteico-calórica não especificada 8 1,0 

Outros transtornos pulmonares 7 0,8 

Depleção de volume 5 0,6 

Outras septicemias especificadas 4 0,5 

Pneumocistose 2 0,2 

Infecção micobacteriana não especificada 1 0,1 

Estomatite por Candida 1 0,1 

Imunodeficiencia não especificada 1 0,1 

Meningite cronica 1 0,1 

Doença pulmonar intersticial não especificada 1 0,1 

Abscesso hepático 1 0,1 

Total 833 100 
                        Fonte: SIM/SESAU/AL 

 

A análise por grupo de causas mostra uma queda acentuada dos óbitos por causas mal 

definidas, a partir de 2006. Os óbitos presumíveis de aids apresenta elevação no ano de 2007, 

a partir deste ano passa a ocupar a primeira posição. A tuberculose também apresenta 

aumento em 2007 mantendo-se em ascensão em  2008 (Gráfico 1). 

 

O percentual de casos no sexo masculino representou 65% dos óbitos selecionados e a faixa 

etária predominante, em todos os anos, e em ambos os sexos foi a de 35 a 49 anos (68,5%),. 

Apenas no ano de 2008, a faixa etária de 20 a 34 anos do sexo masculino ultrapassa a do sexo 

feminino de 35 a 49 anos. Em todo o período a menor ocorrência nos óbitos selecionados foi 

no sexo feminino de 20 a 34 anos (Gráfico 2). 
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Gráfico 1-Número de óbitos selecionados para o estudo segundo categorização de causas básicas e ano do óbito, 
2004 -2008. 
Fonte: SIM/SES/AL. 
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Gráfico 2-Número de óbitos selecionados para o estudo segundo  sexo por faixa etária e ano do óbito, 2004-
2008. 
Fonte: SIM/SES/AL. 
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Na distribuição dos óbitos segundo município de residência, 80,8% eram residentes em 

Maceió (Tabela 4) e 88,5% ocorreram em Maceió. O local de ocorrência mais freqüente foi 

estabelecimento de saúde (64%), seguido de domicílio (30%) e via pública ou outros (6%). 

Segundo a natureza da unidade de saúde, 85% ocorreram em unidades públicas, 3% em 

privadas e 12% em conveniadas. Das unidades públicas 77% foram em unidades de 

emergência/urgência, 19% em referencia para doenças infecciosas e 4% em unidade geral ou 

especializada (maternidade, clínica psiquiátrica). 

 

Tabela 4 - Número de  óbitos selecionados segundo município de residência e percentual correspondente de cada 
município em relação ao total. 
Municipio de Residencia 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 

Barra de Santo Antonio 2 - 1 2 1 6 0.7 

Barra de São Miguel - - 1 2 - 3 0.4 

Coqueiro Seco 1 - 3 1 - 5 0.6 

Maceió 160 176  44 99 94 673 80.8 

Marechal Deodoro 8 5 5 6 6 30 3.6 

Messias 3 3 3 - 3 12 1.4 

Paripueira 3 6 2 1 - 12 1.4 

Pilar 11 4 2 8 8 33 4.0 

Rio Largo 17 17 7 7 3 51 6.1 

Santa Luzia do Norte - 1 1 - - 2 0.2 

Satuba 3 1 - - 2 6 0.7 

Total 208 213 169 126 117 833 100.0 

Fonte: SIM/SESAU/AL 

 

Alagoas notificou 2.780 casos de aids no período 1986 a novembro de 2009, desses 2.026 

(72,9%) se enquadraram nos critérios de seleção do estudo e, após exclusão das duplicidades 

(14 casos), permaneceram 2.012 casos. O ano com maior número de casos selecionados para 

o estudo foi 2008 ( Gráfico 3) e o sexo masculino apresenta maior percentual (67%) que o 

feminino (33%). 
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Gráfico 3--Número de casos de aids selecionados para o estudo segundo ano diagnóstico 
Fonte: SINAN/SES/AL. 
 
Além da base do SINAN-aids, as outras bases utilizadas no estudo variaram em tamanho e 

período disponível, sendo a que apresentou o maior número de registros foi a do SMART-Lab 

com 94.979 registros (Tabela 5).  

 

Tabela 5 - Bases de dados utilizadas no estudo segundo período disponível e número de registros (exceto óbitos 
por aids). 

Base Período disponível* N0  de registros** 

Gestante com HIV 2000 -2008 335 

Hepatites Virais 2007-2008 1.362 

LTA 2007-2008 149 

LV 2001-2009 409 

Meningite 2007-2008 137 

Tuberculose 1993-2009 18.625 

Siscel 2001-2009 3.092 

Smart-Lab 2001-2008 94.979 
Fonte: SINAN/Smart-Lab/SES/AL  e SISCEL/MS 
Nota: (*) Nas bases do SINAN utilizado ano da notificação e no Smart-Lab e Siscel, ano da coleta 
(**)N 0.  de registros após exclusão das duplicidades 

 

Como mencionado no item Procedimentos Metodológicos, na análise da completitude para o 

relacionamento probabilístico foram selecionados os campos data do nascimento, nome da 

mãe e endereço por não serem de preenchimento obrigatório nos Sistemas envolvidos e 

porque seriam utilizados no pareamento e ou na definição do status de par dos registros 
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relacionados. Foi verificado, também, a completitude dos campos referentes a informação de 

co-infecção e/ou resultado do exame de HIV das bases de dados do Sinan. 

 

A tabela 6 demonstra que a  base do Siscel foi a que apresentou melhor completitude nos 

campos de pareamento e definição do status do par. Nessa base o menor percentual de 

preenchimento foi observado no campo endereço com apenas 3,2% sem informação e o 

campo data do nascimento com o maior percentual informado (100%). Ainda na tabela 6 

pode-se observar que as bases com os maiores percentuais de incompletitude foram a  da LV 

onde o campo nome da mãe registrou 45,2% de sem informação e o Smart-Lab que além de 

não possuir na base disponibilizada os campos nome da mãe e data do nascimento, o campo 

endereço foi informado em apenas 23,5% dos casos. A incompletitude e ausência de campos 

considerados essenciais na base de dados do Smart-Lab não possibilitou sua utilização na 

realização do relacionamento probabilístico. 
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Tabela 6 - Base de dados selecionadas segundo a completitude (número e percentual) dos campos para realização do  relacionamento probabilístico  e o total de registros.  

Data do Nascimento Nome da Mãe Endereço 

Informado Sem Informação Informado Sem Informação Informado Sem Informação 

Base N % N % N % N % N % N % 
Total de 
registros  

Obito 835 99,8 2 0,2 813 97,1 24 2,9 830 99,2 7 0,8 837 

Aids 1.982 97,8 2 0,1 1.933 95,4 93 4,6 1.982 97,8 44 2,2 2.026 

Gestante com HIV 327 97,6 2 0,6 328 97,9 7 2,1 332 99,1 3 0,9 335 

Hepatites Virais 1.290 94,7 72 5,3 1.278 93,8 84 6,2 1.314 96,5 48 3,5 1.362 

LTA 137 91,9 12 8,1 143 96,0 6 4,0 147 98,7 2 1,3 149 

LV 358 87,5 51 12,5 224 54,8 185 45,2 406 99,3 3 0,7 409 

Meningite 130 94,9 7 5,1 134 97,8 3 2,2 136 99,3 1 0,7 137 

Tuberculose 18.287 98,2 348 1,9 18.023 96,8 612 3,3 18.287 98,2 348 1,9 18.625 

Siscel 19.450 100,0 1 0,0 19.430 99,9 21 0,1 18.821 96,8 630 3,2 19.451 

Smart-Lab  - -  - -  - -  - - 22.339 23,5 72.640 76,5 94.979 
Fonte: SINAN, SIM, SMART-LAB/SES e SISCEL/MS  
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O preenchimento do campo que contem informações especificas sobre co-infecção 

HIV/aids das bases do Sinan referentes aos agravos meningite, hepatite viral, LV e LTA 

apresentou um percentual de informação (positivo ou negativo)  variando entre 70% na 

base da meningite a 20% na  base da leishmaniose tegumentar americana (Gráfico 4). 

 

 
Gráfico 4 -Completitude do campo referente a co-infecção HIV/aids na base dos agravos selecionados 
(exceto gestante com HIV e tuberculose). 
Fonte: SINAN/SES/AL. 
 

Na base da tuberculose o campo HIV tornou-se obrigatório no sistema a partir de 2001. O 

Gráfico 5 evidencia nos casos selecionados uma queda gradativa da não realização do 

exame HIV a partir desse ano. Observa-se ainda um aumento não só da realização como 

também dos casos com o resultado em andamento, que chega a 20% em 2008.  

 

O campo agravo associado /aids tem apenas 10% de preenchimento em todo o período, 

sendo 9%  não e 1% sim ( Gráfico 6). Analisando o preenchimento desse campo por ano 

de diagnóstico, observa-se uma melhor completitude nos últimos dois anos (2007 - 58,8% 

e 2008- 68,9%), mas não mostra consistência dos dados, considerando que nesse período 

73,5% dos casos assinalados como não tendo associação com aids, o resultado do HIV 

está assinalado como em andamento ou não realizado. 
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<1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sem Informação(*) 12 25 30 20 23 44 92 79 88 145 141 170 116 164 209

Com resultado(**) 283 164 36 20 34 27 37 49 64 126 157 179 211 328 272

Não realizado 922 958 1139 1136 1049 1155 1124 1122 1105 1075 1086 1105 994 822 498
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Gráfico 5 -Completitude do campo realização do exame HIV da base de dados do Sinan-Tuberculose 
segundo ano diagnóstico. 
Fonte: SINAN/SES/AL 
Nota: (*) – Sem informação de co-infecção  – somatório das variáveis ign/branco(até 2001) e em 
andamento 
(**) – Resultado informado – somatório  das variáveis positivo e negativo. 
 

 
Gráfico 6 - Completitude do campo agravo associado/aids na base de dados do Sinan-Tuberculose 
segundo ano de diagnóstico. 
Fonte: Sinan/SES/AL 
 

A tabela 7 mostra a situação das bases de dados onde a metodologia do relacionamento 

probabilístico foi utilizado para  exclusão de duplicidades internas. Na base de dados de 

óbitos, dos quatro registros duplicados, em apenas uma situação existia diferença entre o 
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número da DO. No Sinan-aids as 14 duplicidades identificadas são referentes a registros 

dentro da base de aids adulto, sendo que oito (57%) entre registros do SinanW, 5 (36%) 

entre registros das bases de dados do SinanW e Sinannet e um (7%) na base do Sinannet 

(Gráfico 7). Em gestantes com HIV todas as duplicidades eram da base do SinanW, sendo 

oito duplicidades em iguais unidades, 19 eram duplicidades entre unidades (pré-natal, 

parto e criança exposta) e 10 eram de gestantes com mais de um parto, não sendo 

caracterizado duplicidade verdadeira. 

 

Tabela 7 - Número de registros e duplicidades identificadas nas bases de dados selecionadas. 
Base de dados Selecionados Duplicados Final 
      

              N 
 

N 
 

% 
 

N 
Óbito0408 837 4 0,5 833 
Aids 2.026 14 0,7 2.012 
Gestante com HIV 325 41 12,0 294 
Siscel* 19.451 16.359   84,0 3.092 
Fonte: SINAN, SIM, SMART-LAB/SES e SISCEL/MS 
Nota: (*) As duplicidades do Siscel refere-se as múltiplas entradas dos pacientes no sistema para realização 
de exames. 
 

 

SinanW 

1986-2006

8(57%)

Sinannet

2007-2009

1 (7%)

5(36%) 

 
Gráfico 7 -Representação das duplicidades identificadas nas bases de dados do Sinan(Windows e net) 
Fonte: SINAN/SES/AL 
 

 

• Relacionamento probabilístico entre as bases de dados 

 

 

Todos os relacionamentos foram efetuados com os 833 registros da base de dados do SIM 

e as outras bases de dados (Sinan e Siscel). O primeiro relacionamento foi efetuado com a 

base de dados do Sinan-aids (2012 registros). Após a execução do primeiro passo de 

procedimento do relacionamento, na depuração manual foram identificados 17 pares 
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verdadeiros, tendo os escores atribuídos a cada par identificado variado entre 35,8 a 16,4. 

No segundo passo do relacionamento foi identificado mais um par verdadeiro com o 

escore de 33,7. Nos passos três a cinco não foram identificados pares verdadeiros. Os 

casos pareados corresponderam a 2,2% dos óbitos analisados ( Figura 6). 

 

 
Figura 6- Relacionamento probabilístico entre os registros de óbitos selecionados do SIM e a base de dados. 
 

O segundo relacionamento ocorreu com a base do Siscel com 3.092 registros. No 

primeiro passo foram identificados cinco pares verdadeiros (escores entre 35,8 a 23,4). 

No segundo e terceiro passo foi identificado mais um par verdadeiro em cada (escore 

entre 34,8 e 30,5, respectivamente). Não foram identificados pares verdadeiros nos passos 

quatro e cinco. Os casos pareados corresponderam a 0,2% dos óbitos analisados. 

 

A base de dados da tuberculose utilizada para o relacionamento possuía 18.635 registros, 

tendo sido identificados 140 pares verdadeiros, assim distribuídos por passo: 127 pares no  

primeiro (escore entre 35,8 a 18,5); oito pares no segundo (escore entre 34,4 e 11,8); três 

pares no terceiro (escore entre 34,8 e 17,7) , dois pares no quarto (escore 33,9 e 28,2) e, 

nenhum par no quinto. Os 140 pares da tuberculose foram associados a 101 óbitos; sendo 

78 (77,2%) pareados numa única vez. Devido aos múltiplos registros de um mesmo caso 



73 

 

na base de tuberculose, 23 (16,9%) foram pareados duas ou mais vezes, destes, 9 registros 

repetidos (39%) caracterizados como indevidos (duplicidade verdadeira ou transferência 

sem vinculação). É importante observar que dos 108 óbitos que tiveram como causa 

básica tuberculose, 38 (35,2%) não foram pareados na base de dados da tuberculose, ou 

seja, estavam subnotificados no Sinan-tuberculose. 

 

O relacionamento entre os 294 registros da base de gestante com HIV identificou um par 

verdadeiro com escore de 35,8. Com a base de dados de meningite (137 registros) foram 

identificados dois pares verdadeiros com escores de 35,8 e 24,1.  

 

No relacionamento com as bases de dados da Hepatite Viral (1362 registros), LTA (149 

registros) e LV (409 registros) não foram identificados pares verdadeiros. Considerando o 

tamanho dessas últimas bases relacionadas, a pouca freqüência ou a não formação de 

pares verdadeiros, não foram realizados os outros quatro passos propostos na estratégia 

de múltiplos passos (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Números de registros totais, de pares e escores das bases de dados após relacionamento 
probabilístico. 

.Base de dados  N0 de Registros Pares Escore Máximo Escore Mínimo 

AIDSF.DBF 2.012 17 35,8 16,4 

SISCEL.DBF 3.092 7 35,8 23,4 

GESTHIVF.DBF 294 1 35,8 - 

MENF.DBF 137 2 35,8 24,1 

TBF.DBF 18.635 140 35,8 11,8 

 

Após o pareamento e associação das informações obtidas ao banco de óbitos selecionados 

(OBPAIDS.DBF), foi realizado classificação de acordo com as informações obtidas 

(Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Classificação dos óbitos selecionados segundo a categorização adotada pelo estudo. 

Classificação N % 
1 – Óbito por aids sem menção na DO e já notificado no Sinan. 

18 2,2 
2 – Óbito por aids sem menção na DO e não notificado no Sinan. 

2 0,2 
3 – Óbito não identificado aids 

813 97,6 
Total 833 100 

 

Dos 18 óbitos por aids notificados no Sinan-aids, 12 (66,7%) tinham registros em uma ou 

mais das bases de dados relacionadas: cinco (27,7%) no Siscel, sete (39%) na 
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tuberculose, um (5,5%) na meningite (Gráfico 8). Os dois (0,2%) óbitos não notificados 

no Sinan-aids possuía apenas registro no Siscel. 

 

AIDS

39%

AIDS+TB

28%

AIDS+TB+SISCEL

5%

AIDS+TB+MEN

6%

AIDS+SISCEL

22%

 
Gráfico 8 - Óbitos por aids subrregistrados no SIM e notificados no Sinan segundo registro nas outras bases 
relacionadas. 
 

Dentre os classificados como Óbito não identificado aids, um (0,1%) tinha dados sobre 

realização de exame de HIV com resultado positivo proveniente da base de gestante com 

HIV, entretanto a causa básica do óbito foi mal definida e sem menção de quaisquer 

outros CID nas outras linhas impossibilitando definir se era um caso de aids; 21(2,5%) 

foram considerados descartados considerando que na base de dados da tuberculose 

existiam dados sobre a realização de exame de HIV com resultado negativo em período 

próximo ao óbito (máximo de 6 meses). 

 

Nos 101 óbitos pareados com a tuberculose, os dados provenientes dessa base 

contribuíram para a definição dos 21 (20,8%) descartados e, validação de informações 

provenientes de dois (2,0%) registros já identificados na base de aids. No restante dos 

óbitos pareados não existia resultado de HIV informado, compatível com co-infecção na 

base do Sinan-TB. 

 

Nos sete óbitos notificados no Sinan-aids que também tinham notificação de tuberculose, 

em cinco (71%) a causa básica do óbito foi tuberculose, entretanto na base de dados da 



75 

 

tuberculose só havia informação de resultado de exame para HIV positivo em três 

(42,8%) registros e em dois (28,6%) existia informação de agravo associado aids. 

 

Dos 18 óbitos subrregistrados e notificados no Sinan-aids no campo situação atual ou 

evolução, em 13 (72%) existe informação sobre o óbito (Tabela 10), e destes em três os 

dados estavam mais atualizados que na DO, considerando que a categoria assinalada foi 

óbito por aids. Os cinco óbitos que permanecem no Sinan com o dado desatualizado, 

foram notificados no SinanW e, em dois os óbitos ocorreram antes de 2007 e, poderiam 

ter sido atualizados. Após esse ano, mesmo que essa informação seja atualizada no 

município, não mais constará da base dos outros níveis hierárquicos. 

 
Tabela 10 - Número absoluto e relativo(%) dos óbitos subrregistrados no SIM e notificados no Sinan-aids 
segundo as informações do campo situação atual ou evolução. 

Campo N % 
Evolução   
Vivo 4 22,2 
Óbito  13 72,2 
Sem informação 1 5,6 
Total 18 100,0 

                                        Fonte: SINAN/SES/AL 

 

Em Alagoas o número de casos de aids diagnosticados no Sinan, nesse período, 

correspondeu a 1.102 casos, sendo 795 casos residentes da região metropolitana, e destes 

661 casos estavam na faixa etária de 20 a 49 anos. A proporção de subnotificação 

encontrada (dois casos) correspondeu a 0,2% em relação ao total de casos do estado e a 

0,3% em relação aos casos da faixa etária de 20 a 49 anos residentes da região 

metropolitana. 

 

Segundo os dados do SIM, no período do estudo foram registrados em Alagoas 314 

óbitos devido a aids, destes 230 (73%) eram residentes na região metropolitana e, 184 

(80%) ocorreram em pessoas na faixa etária de 20 a 49 anos. Pode-se observar no  

Gráfico 9 que nesse período o estado apresentou aumento desses óbitos nessa faixa etária 

principalmente a partir de 2006. Os óbitos de residentes na região metropolitana  

apresenta também elevação a partir de 2006 e um pequeno decremento em 2008. Este 

estudo identificou no total, 20 (10,9%) óbitos por aids, na faixa etária de 20 a 49 anos, na 

região metropolitana, subrregistrados no SIM, que corresponde a 6,4% de subrregistro do 

total de óbitos para aids no estado. 
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O Gráfico 9 demonstra ainda, que os óbitos subrregistrados para aids identificados pelo 

estudo apresentou aumento até 2006 e diminuição nos anos posterior. Na análise da 

proporção de subrregistro,  por ano, dos óbitos, em residentes da região metropolitana, na 

faixa etária de 20 a 49 anos , o ano com maior adicional de óbitos foi 2006 (23,5%), 

seguido do ano de 2007 (11,4%). 

 

 
Gráfico 9 - Número de óbitos por aids no SIM e os subrregistrados detectados pelo estudo segundo ano do 
óbito. 
Fonte: SIM/SES/AL e estudo 
 

Em 90% dos óbitos subrregistrados o município de residência era Maceió, 5% em Rio 

Largo e 5% em Messias. Maceió também foi o município de ocorrência de 100% desses 

óbitos e  90% deles ocorreram em estabelecimentos de saúde. 

 

O período decorrido entre o diagnóstico e a evolução para o óbito (tempo de sobrevida) 

teve uma variação entre 0 dia a 11 anos nos subrregistrados, e mediana de 19,5 dias, 

sendo que em 12 (60%) o período foi inferior a 1 mês (Gráfico 10). 
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Gráfico 10 - Tempo decorrido em meses entre o diagnóstico e a evolução para  óbito dos subrregistrados. 
 

Ao analisar a associação entre as variáveis selecionadas e os casos identificados de 

subrregistro de óbitos, utilizando como teste estatístico o X2, foi observado que na  

variável faixa etária não foi observado diferenças estatisticamente significativa entre os 

dois grupos. A variável sexo é estatisticamente significativa, tendo o sexo masculino 

apresentando maior chance de ser subrregistrados (X
2= 3,19, valor de p=0,07) (Tabela 

11). 

 

O percentual de óbitos sem informação na variável escolaridade inviabilizou a análise e o 

uso de testes estatísticos para verificação de uma possível associação dessa variável e o 

subrregistro. Mas o relacionamento entre as bases permitiu a recuperação dos dados de 

escolaridade dos óbitos subrregistrados a partir do resgate dos dados presentes no Sinan 

ou Siscel. O declínio do percentual de sem informação foi de 12 (60%) para 2 (15%). Dos 

óbitos subrregistrados, 12 (60%) possuíam menor grau de escolaridade ou nenhuma. 

 

 A variável local de ocorrência também se apresentou estatisticamente significativa, 

tendo o óbito hospitalar maior probabilidade de subrregistro de óbito por aids (X
2= 4,96; 

valor de p=0,02). 
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A análise da associação dos grupos de causa básica mostrou associação entre a causa 

básica e o subrregistro. Os óbitos de causas presumíveis de aids apresentaram maior 

probabilidade de ser subrregistrado (p-valor= 0,000). Nos 13 óbitos ocorridos por causas 

presumíveis de aids, a maior freqüência foi da pneumonia (46%), seguido da diarréia e 

gastroenterite de origem infecciosa (15%). 
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Tabela 11 - Distribuição das variáveis analisadas segundo presença ou não de associação com o subrregistro de óbito por aids com o respectivo qui-quadrado e p-valor. 
Classificação     

Campo Não identificado aids Subrregistrado Total XXXX
2222  p-valor 

 N = 813                   %                  N=20                          %            N=833     
Sexo        
   Masculino 512 96,8 17 3,2 529 
   Feminino 301 99,0 3 1,0 304 3,19 0,07 
Raca/Cor*        
   Sem Informação 398 98,8 5 1,2 403   
   Branca 70 92,1 6 7,9 76 
   Preta 10 100,0 - - 10 
   Parda 335 97,4 9 2,6 344 - 0,11 
Escolaridade**        
   Nenhuma 36 100,0 - - 36   
  1 a 7 anos 74 92,5 6 7,5 80 
  8 e mais 15 88,2 2 11,8 17 - - 
  Sem Informação 688 98,3 12 1,7 700   
Local de Ocorrencia        
  Hospital/out est. saude 514 96,6 18 3,4 532 
  Outros 299 99,3 2 0,7 301 4,96 0,02 
Faixa Etária         
   < 35 255 97,3 7 2,7 262 
   35-49 558 97,7 13 2,3 571 0,01 0,91 
Causas        
  Mal Definida  435 99,8 1 0,2 436 
  Presumivel aids 276 95,5 13 4,5 289 
  Tuberculose 102 94,4 6 5,6 108 - 0,00 
Fonte: SIM/SINAN/SES/AL e SISCEL/SICLOM/MS 
Notas: (*) No cálculo do qui-quadrado excluído os casos sem informação 
(**) Não calculado o qui-quadrado pelo alto percentual de casos sem informação. 
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Analisando os óbitos hospitalares subrregistrados observa-se que o percentual ocorrido 

em unidades de natureza pública corresponde a 83,3% desses óbitos, comportamento 

semelhante ao total de óbitos selecionados e aos que não foram identificado aids. 

Importante observar que segundo o perfil das unidades públicas de ocorrência dos óbitos, 

o percentual dos óbitos “sem identificação de aids e total” são bastante superiores em 

emergência e urgência (79,6% e 77,2% respectivamente), porém os subrregistrados 

identificados ocorreram em maior percentual nas unidades de referencia de aids (86,7%) 

(Tabelas 12). 

 

Tabela 12 - Número absoluto e relativo (%) dos óbitos hospitalares subrregistrados segundo a natureza da 
unidade de saúde e o perfil das unidades públicas. 

Classificação  Pública Privada Conveniada Total 
 N % N % N % N % 

Sem identificação de aids 436 84,8 14 2,7 64 12,5 514 100 
Subrregistrados 15 83,3 1 5,6 2 11,1 18 100 
Total 451 84,8 15 2,8 66 12,4 532 100 

         

 Emergencia/Urgencia Referencia Geral/Especializada Total 
 N % N % N % N % 
Sem identificacao de aids 347 79,6 72 16,5 17 3,9 436 100 
Subnotificado 1 6,7 13 86,7 1 6,7 15 100 
Total 348 77,2 85 18,8 18 4,0 451 100 
Fonte: SIM/SES/AL 
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• Prevalência da positividade para HIV e incidência da aids em Alagoas, no 

período 2001 a 2005 

 

A incompletitude ou ausência de variáveis disponíveis no Smart-lab não favoreceram sua 

utilização para realização do relacionamento probabilístico com as outras bases de dados, 

mas permitiu realizar uma análise do estado de Alagoas referente a prevalência da 

positividade para o HIV e utilizando os dados de incidência de aids no mesmo período do 

Sinan, foi analisado utilizando o modelo de regressão linear simples.  

 

No estado de Alagoas, no período de 2001 a 2005 foram diagnosticados 1.099 casos de 

aids. O Lacen realizou nesse mesmo período um quantitativo de 85.572 exames para 

diagnóstico de HIV. 

 

A proporção de exames realizados para HIV foi muito maior no sexo feminino que no 

masculino, tendo nesse período apresentado, respectivamente, uma proporção média de 

81,7% e 18,3% e, uma razão de sexo Feminino/Masculino de 5,1:1 em 2001 para 4,4:1 

em 2005. 

 

Ao analisar a prevalência da positividade do exame HIV e a incidência da aids observa-se 

situação inversa,ou seja, o sexo masculino ainda apresenta maior prevalência da 

positividade, do número de casos e coeficiente. Ao longo do período estudado, observa-se 

diminuição na razão de casos Masculino/Feminino de 1,9:1, em 2001 para 1,5:1, em 2005 

e aumento na razão da positividade de HIV Masculino/Feminino de 1,1:1, em 2001 para 

1,4:1, em 2005 (Tabela 13). 
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Tabela 13 - Número, proporção e razão de sexo dos exames HIV realizados e positivos e número, 
coeficiente de incidência (100.000 hab.) e razão de sexo dos casos de aids. 

Exames HIV realizados 
 Masculino  Feminino 
Ano N % N % Total Razão F:M 
2001 1397 16,4 7146 83,6  8543 5,1 
2002 2931 17,3 13985 82,7 16916 4,8 
2003 3445 18,5 15222 81,5 18667 4,4 
2004 4392 20,4 17107 79,6 21499 3,9 
2005 3715 18,7 16155 81,3 19870 4,3 

Exames HIV Positivos 
 Masculino   Feminino  
 N % N % Total M:F 
2001 55 52,4 50 47,6 105 1,1 
 2002 198 60,4 130 39,6 328 1,5 
2003 257 61,9 158 38,1      415 1,6 
2004 365 58,0 264 42,0 629 1,4 
2005 412 57,8 301 42,2 713 1,4 

Casos de aids 
 Masculino  Feminino  
 N % N % Total M:F 
2001 129 65,8 67 34,2 196 1,9 
2002 137 64,3 76 35,7 213 1,8 
2003 145 64,2 81 35,8 226 1,8 
2004 119 58,9 83 41,1 202 1,4 
2005 155 59,6 105 40,4 260 1,5 

Coeficiente de Incidencia(100.000 hab) 
 

Positividade do exame 
HIV (%) 

  
 Masculino Feminino Geral   Masculino Feminino 

2001 9,2 46 6,9   3,9 0,7 
2002 9,7 5,1 7,4   6,8 0,9 
2003 10,3 5,4 7,8   7,5 1,0 
2004 8,3 5,5 6,9   8,3 1,5 
2005 10,5 6,8 8,6   11,1 1,9 

              Fonte: Smart-Lab/SES/AL e PN DST/aids/MS(Sinan, Siscel e SIM)  

 

 O coeficiente de incidência geral da aids no período apresentou incremento de 0,29 ao 

ano, entretanto o modelo de regressão linear simples explica apenas 40,8% e o p-valor é 

maior que 0,05, demonstrando não ser estatisticamente significante (R2=0,4083,  p-

valor=0,2  e intervalo de confiança entre -0,36 a 0,96)  ( Gráfico 11). 

  

A prevalência de positividade apresentou um incremento em 0,59 ao ano, modelo de 

regressão com um bom ajustamento explicando  98% e p-valor abaixo de 0,05, 

demonstrando ser estatisticamente significativo, apresentando tendência linear de 

crescimento ( R2= 0,98,  p-valor=0,00 e intervalo de confiança entre  0,43 a 0,73). 
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Gráfico 11-Coeficiente de Incidência(100.000 hab. ) de aids e  prevalência da positividade(%) dos exames 
HIV do Lacen-AL e as respectivas linhas de tendência - AL, 2001-2005. 
Fonte: Sinan/SES/AL e Smart-LAB/Lacen/SES/AL 
 

Ao analisar a incidência por sexo e faixa etária, o sexo masculino nas faixas etárias de 20 

a 34 anos e 35 a 49 anos apresentaram maior coeficiente de incidência durante todo o 

período, tendo essa última apresentado oscilações anuais, mas sempre com o coeficiente 

mais elevado nos dois sexos e faixas etárias. No sexo feminino a faixa etária de 20 a 34 

anos inicia e finaliza o período da análise com maior coeficiente de incidência que as 

outras faixas, mas no meio do período a faixa etária de 35 a 49 anos a supera ou se 

sobrepõe. Em ambos os sexos a faixa etária < de 20 anos é a que apresenta menor 

coeficiente de incidência. Na faixa etária de 50 anos ou mais o sexo masculino é sempre 

superior ao sexo feminino( Gráfico 12). 

 

A prevalência da positividade do HIV por faixas etária e sexo demonstra que o sexo 

masculino em todas as faixas etárias é quem apresenta maior positividade em todo o 

período, com exceção da menor de 20 anos que a partir de 2003 é superada pela faixa 

etária de 50 anos e mais do sexo feminino. O comportamento ascendente principalmente 

da faixa etária masculina de 35 a 49 anos (2001 – 4,8% e 2005- 19,2%), seguida pela 

faixa etária de 50 anos e mais (2001 – 2,7% e 2005 – 10,7%) é o mais expressivo. No 
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sexo feminino a faixa etária de 50 anos seguida pela de 35 a 49 anos são as de maiores 

prevalência (Gráfico 13). 

 

2001 2002 2003 2004 2005

Masculino < 20 anos 0,3 0,9 1,2 1,0 2,0

Masculino 20 a 34 anos 16,8 19,5 16,1 16,8 15,6

Masculino 35 a 49 anos 27,4 23,3 33,4 20,0 30,4

Masculino 50 e mais 7,3 8,4 5,5 5,5 9,7

Feminino < 20 anos 0,6 0,9 0,9 0,4 1,0

Feminino 20 a 34 anos 11,6 11,2 11,3 12,0 14,6

Feminino 35 a 49 anos 7,4 10,3 12,4 12,2 13,2

Feminino 50 e mais 1,9 2,4 1,9 2,8 4,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0
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35,0
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Gráfico 12- Coeficiente de Incidência de aids(100.000 hab.) segundo faixa etária e sexo – Alagoas, 2001-
2005. 
Fonte: Departamento DST, aids e Hepatites Virais/MS(Sinan, Siscel e SIM)  e Datasus/MS. 

 

2001 2002 2003 2004 2005

Masculino <20 anos 0,0 3,8 2,6 2,7 5,7

Masculino 20 a 34 anos 3,8 5,6 4,8 5,1 7,5

Masculino 35 a 49 anos 4,8 8,5 11,9 14,0 19,2

Masculino 50 e anos e mais 2,7 6,8 8,1 7,8 10,7

Feminino <20 anos 0,0 1,8 0,0 0,6 1,0

Feminino 20 a 34 anos 0,5 0,5 0,5 0,8 1,2

Feminino 35 a 49 anos 1,0 1,5 2,1 2,9 3,3

Feminino 50 e anos e mais 1,1 3,1 3,4 4,5 5,9

0,0

5,0

10,0

15,0
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Gráfico 13 - Prevalência da positividade nos exames de HIV realizados pelo Lacen segundo faixa etária e 
sexo, Alagoas, 2001 – 2005. 
Fonte: SMART-LAB/SESAU/AL 
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6 DISCUSSÃO 

 

• Vigilância da aids: o subrregistro de óbitos por aids 

 

A garantia da informação de qualidade é condição essencial para a análise objetiva da 

situação sanitária, para a tomada de decisões baseadas em evidencias e para a 

programação de ações de saúde (BRASIL, 2008a). Com o desenvolvimento da 

tecnologia, vários SIS tem sido criados em níveis de abrangência nacional, regional e 

local. Um dos grandes problemas identificado é exatamente a multiplicidade de base de 

dados sem a devida integração entre os sistemas. 

 

Características como oportunidade, completitude, confiabilidade, consistência, não-

duplicidade, validade e desagregação entre outras, são dimensões a serem avaliadas nos 

SIS (BRASIL, 2008a; LIMA, 2009; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2008). 

Essas características também são fundamentais para que os SIS sejam uteis e contribuam 

no desempenho da vigilância em saúde. Neste estudo algumas dessas características 

foram também essenciais na seleção das bases de dados  e na análise de viabilidade para o 

relacionamento probabilístico. 

 

Inúmeros SIS tem sido utilizados no Sistema de Saúde, entretanto a concepção de alguns 

desses sistemas foram em momentos distintos ou elaborados com finalidade 

administrativa - gerencial sem a visão de sua utilização como fonte complementar do 

sistema de vigilância em saúde. 

 

A análise conjunta de vários sistemas podem revelar aspectos que não se sobressaem 

quando um sistema especifico é analisado isoladamente (SCATENA; TANAKA,2001). 

Um fluxo que estimule, facilite e amplie o intercâmbio da informação  favorece o 

surgimento de novas idéias, ampliando o potencial informativo de informações antes 

isoladas (BRANCO, 2006). 

  

Em alguns SIS os campos que o compõem não contém atributos mínimos, como no caso 

do Smart-lab, que poderia ser excelente fonte de dados para a vigilância, e sua base ser 

encadeada com distintas bases na possível identificação de subrregistro por aids ou 
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qualquer outro agravo de notificação. Mas, por não possuir o campo nome da mãe, 

atributo mínimo previsto na Portaria GM/MS 3.947/1998; a data de nascimento, também 

não disponível na base de dados disponibilizada; e o campo endereço ter um alto 

percentual “sem informação” (76,5%) seu uso foi inviabilizado por esse método. 

 

Nas bases de dados do Siscel, SIM e Sinan (TB, aids e gestantes com HIV) o 

preenchimento dos campos que seriam utilizados no pareamento e definição de status do 

par podem ser considerados com ótimo grau de completitude(>95%). O fato das bases 

dos outros agravos utilizados no estudo, mesmo pertencendo ao Sinan, não atingirem este 

percentual merece uma melhor investigação das possíveis causas que expliquem essa 

característica, principalmente a LV que apresentou percentuais de preenchimento dos 

campos data do nascimento e nome da mãe (< 90%). Carvalho (2007) quando utilizou a 

base de dados nacional da aids para relacionamento com o Sinan-TB verificou 

percentuais inferiores a 85% de preenchimento das variáveis nome da mãe e data de 

nascimento. 

 

As possíveis explicações para o excelente preenchimento do Siscel nos campos de 

identificação (100% de preenchimento na data do nascimento e 99,9% de nome da mãe) 

pode ser a solicitação de documentos do paciente como carteira de identidade, cadastro de 

pessoa física, cartão nacional de saúde e comprovante de residência para a realização do 

cadastro. 

 

O SIM que também apresenta excelente completitude desses campos pode ser explicado 

pelo caráter jurídico, sendo a DO o documento hábil, conforme preceitua a Lei dos 

Registros Públicos – Lei 6015/73, para lavratura da certidão de óbito, indispensável para 

as formalidades legais de sepultamento, exigindo-se documentos do falecido para 

preenchimento dos dados de identificação e, na ausência de documento, reconhecimento 

do cadáver por autoridade policial (BRASIL, 2007). 

 

A análise da completitude dos campos referentes às informações específicas sobre co-

infecção HIV/aids dos agravos estudados no Sinan, exceto a tuberculose que será 

discutido posteriormente, demonstrou pouca contribuição dessas bases como fonte 

complementar na vigilância do HIV/aids, seja causada pela incompletitude dos dados de 

interesse ou pelo não pareamento de casos. O percentual de completitude desse campo 
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nessas bases podem ser considerados insatisfatórios (20% a 70%). As possíveis hipóteses 

para essa ausência de informação podem ser: não valorização dessa variável pelo 

profissional que presta atendimento e/ou da recomendação de investigação da co-infecção 

na presença desses agravos, além da dificuldade no acesso ao diagnóstico sorológico para 

o HIV. 

 

O uso do relacionamento probabilístico na rotina de vigilância em bases de menor 

volume de dados não demonstrou ganho em relação à manual. A revisão da completitude 

e busca sistemática dos casos entre as distintas bases ou sistemas desde o primeiro nível 

informatizado, utilizando ferramentas já disponíveis no sistema ou manualmente, podem 

apresentar igual, ou melhor, resposta em tempo mais oportuno. 

 

O pareamento entre a base da tuberculose e dos óbitos apresentou bastante sensibilidade 

na identificação de casos comuns as duas bases, mas a contribuição dos registros de 

tuberculose no estudo foi útil apenas para descartar possíveis casos de aids, não 

contribuindo na identificação da subnotificação e subrregistro da co-morbidade. 

 

O aumento dos registros de tuberculose com resultados informados, ainda não pode ser 

considerado satisfatório. O crescimento da categoria em andamento, obrigatoriamente 

pode não implicar na realização do exame, apenas que o mesmo foi solicitado no 

momento do diagnóstico da tuberculose, e demonstra falta de atualização desse campo 

após notificação do caso. Carvalho (2007) analisando a base de dados nacional da 

tuberculose, no período 2000-2005, também considerou esse campo de baixa 

completitude, encontrando percentual de casos com resultado de exame inferior a 40%. A 

deficiência no preenchimento da variável da  co-morbidade é ainda mais preocupante e 

agravada pela inconsistência observada com o campo HIV, podendo comprometer ou 

inviabilizar as análises de comorbidade. 

 

O relacionamento probabilístico na identificação das duplicidades mostrou grande 

sensibilidade como já ressaltado em outros estudos (BRASIL, 2010a; CARVALHO, 

2007). Sendo o óbito um evento único, não se espera casos duplicados. Por isso, a 

identificação de apenas quatro duplicidades na base de dados do SIM sugere possível 

desatenção na digitação dessa base., e sendo o óbito um evento único, não  se espera 

casos duplicados.  
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O percentual de duplicidade identificado na base de dados da aids demonstrou que 36% 

dessas duplicidades ocorreram entre a base de dados do SinanW e Sinannet. Mesmo que 

em número absoluto seja pequeno, preocupante é a constatação quando se considera o 

pouco tempo de implantação do sistema e o fato da aids não ser um agravo curável, só 

devendo existir apenas uma notificação de cada caso. 

 

A não migração dos casos anteriores no Sinannet e a inclusão de casos nessa base sem a 

devida verificação no SinanW,  ou a não execução sistemática de relacionamento de base 

para identificação das duplas entradas, pode causar super-notificação de casos de aids e 

errôneas interpretações da incidência em determinada área. 

 

Na base de gestante com HIV as duplicidades identificadas, exceto em um caso, 

ocorreram na base do SinanW, e corrobora a preocupação referida na nota técnica n0 

62/07 GAB/UIV/PN-DST/aids/SVS/MS sobre o aumento das duplicidades nas diferentes 

entradas do caso (pré-natal, parto e criança exposta) na base de dados, sem o devido 

enxugamento no nível hierárquico responsável pela consolidação dessa base de dados. 

 

A tuberculose, mesmo sendo um agravo que permite múltiplas entradas no sistema, é 

evidente a duplicidade verdadeira de registro. No presente estudo este achado se 

caracteriza, pelo alto percentual de registros pareados repetidos, sendo 39%  

caracterizados como indevidos (duplicidade verdadeira ou transferência sem vinculação). 

Bierrenbach et al. (2010) corrobora esse achado quando demonstra que  64% dos registro 

repetidos na base nacional da tuberculose eram indevidos por falta de execução da rotina 

de vinculação para os casos de transferência ou  por duplicidade verdadeira. A 

incompletitude e duplicidade da base de dados da tuberculose prejudicam a vigilância da 

própria doença e demonstrou pouca contribuição na vigilância da aids. 

 

A utilização da base de dados do SIH neste estudo foi inviabilizada pela dificuldade na 

sua obtenção decorrente de diversos fatores: (a) fluxo de dados sem formação de base na 

esfera estadual; (b) danificação das cópias de segurança referentes às unidades sob gestão 

do estado no período anterior a 2007; (c) impossibilidade de leitura da plataforma atual 

pelos aplicativos utilizados; (d), diferentemente do SIM e Sinan, a versão do sistema não 

tem exportador para Dbase; e (e) porque, mesmo sendo solicitado a base ao Ministério da 
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Saúde com anuência do gestor estadual, não se obteve disponibilização da base necessária 

ao estudo.  

 

A limitação no uso de algumas bases de dados não se restringe apenas a este estudo. Este 

fato exige reflexão sobre como o fluxo e o acesso a base de alguns SIS pode não 

contribuir para estimular a sua utilização na rotina ou no desenvolvimento de estudos que 

possam aprimorar as ações oportunas  de saúde. 

 

O encadeamento de arquivos (linkage) como ferramenta para minimizar problemas como 

subrregistro, incompletitude e duplicidade tem sido cada vez mais freqüente nos últimos 

anos, seja no desenvolvimento de estudos, alguns visando a implementação da vigilância 

da aids e da tuberculose (BIERRENBACH ET AL, 2010; CARVALHO, 2007; GOES, 

COELI E MEDRONHO, 2006; OLIVEIRA ,2008) ou incorporado na rotina de vigilância 

da aids no âmbito nacional (BRASIL, 2004; 2010a). 

 

O relacionamento probabilístico apresenta maior sensibilidade em relação ao 

determinístico, em virtude de utilizar funções que comparam campos não perfeitos, mas 

que é provável que pertença ao mesmo indivíduo (CAMARGO Jr; COELI, 2002). 

 

Nesse estudo a maior identificação dos pares verdadeiros, acima do limiar superior 

determinado, demonstrou que os parâmetros utilizados apresentam alta sensibilidade e 

especificidade, principalmente no primeiro passo. A diminuição do valor preditivo 

positivo, ou seja, a diminuição da proporção de pares verdadeiros entre os identificados 

como pares foi observado na base de maior volume de dados (TB), a partir do segundo 

passo. Camargo Jr e Coeli (2002) apontam dois fatores que podem ocasionar essa 

situação: diminuição da prevalência de pares verdadeiros e a diminuição da 

especificidade global do processo de comparação. 

 

A metodologia de revisão de DO, com a finalidade de detectar casos subnotificados ou 

para avaliar a mortalidade de casos já conhecidos de aids, foi utilizada pela primeira vez 

em 1987 em um estudo desenvolvido em quatro cidades norte-americanas (HARDY, 

1987 apud BUCHALLA, 1993). A investigação por óbitos presumíveis de aids é 

realizada na rotina da vigilância no município de São Paulo (DRUMONND, 1997). 

Buchalla (1993); Jorge, Gotlieb, Laurenti (2002) e Haraki, Gotlieb, Laurenti (2005) 
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estudaram os óbitos presumíveis de aids e a metodologia utilizada foi investigação em 

prontuário e/ou com familiares. Em todos esses estudos os achados corroboraram a 

importância da investigação das causas presumíveis para identificar subrregistro de aids. 

 

A peculiaridade deste estudo foi a utilização do linkage em  busca de casos de aids, a 

partir de óbitos não classificados como aids, mas que sua causa básica era presumíveis de 

aids, tuberculose ou indefinida. 

 

O declínio observado, a partir de 2006, das causas mal definidas entre os óbitos 

selecionados, tem com possível explicação os esforços empreendidos com a implantação 

nesse ano do “Projeto de investigação de óbitos por causas mal definidas” e o “aumento 

da cobertura do SIM” visando à diminuição dessa importante lacuna no conhecimento da 

distribuição das mortes segundo causas. 

 

O número de óbitos identificados demonstrou importância do método para identificação 

do subrregistro de óbito por aids, mas pouca contribuição na  subnotificação de casos no 

Sinan (0,3% para os casos na faixa etária de 20 a 49 anos, residentes da região 

metropolitana). Várias hipóteses podem ser levantadas para a pouca identificação da 

subnotificação: (a) o sistema de vigilância esteja tendo uma boa sensibilidade; (b) as 

bases utilizadas não foram sensíveis na captação dos casos subnotificados; e (c) a 

impossibilidade do uso das bases de dados do Smart-lab e SIH diminuiu essa 

sensibilidade; e por último, (d) na identificação de subnotificação para os óbitos pelas 

causas selecionadas, seja necessário complementar a investigação em prontuários, como 

nos estudos referidos anteriormente. 

 

 Entre os fatores que possivelmente estão contribuindo para aumentar a sensibilidade da 

vigilância é a incorporação da investigação dos óbitos dos casos que atendem ao critério 

excepcional óbito, entretanto essa vigilância não pode ser considerada oportuna. Lemos e 

Valente (2001b), em estudo anterior a esta definição, identificaram uma subnotificação 

para aids no SIM de 33,9% no período 1991-1995. e Gonçalves et al. (2008) em estudo 

posterior a definição identificou subnotificação de 14,1% , no município de Fortaleza, no 

período 2002-2003. 
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Diferentemente da aids, a subnotificação dos casos de tuberculose foi bastante 

evidenciada, considerando que 38 (35,2%) dos óbitos que tiveram como causa básica 

tuberculose, não foram pareados com a base de dados desse agravo. Apesar de não ser 

objeto deste estudo, essa evidencia aponta para a necessidade urgente de implementação 

das ações de vigilância desse agravo e, maior integração entre as ações com a vigilância 

do HIV/aids, também já referida no estudo de Carvalho ( 2007).  

 

Estudos mostram que as regiões norte e nordeste, apesar da expressiva taxa de 

crescimento da epidemia, permanecem como as que ofertam o menor número de teste 

para detecção do HIV. O óbito, na ocasião em que se iniciou o seguimento clínico nos 

serviços de saúde, ocorre com maior freqüência nas regiões nordeste (31,3%) e sudeste 

(30,3%) (BRASIL, 2008c). 

 

Portela e Lotrowska (2010) analisando a assistência de aids, sob diversos aspectos, 

discutem sobre a qualidade da assistência resultante de ações de um programa nacional 

diferenciado, mas que não prescinde do fortalecimento do sistema de saúde brasileiro 

como um todo. Dourado et al. (2006) observam que continuam ocorrendo casos de aids 

devido ao acesso tardio aos serviços de saude, com limitadas possibilidades de se 

beneficiar da terapia especifica. Oliveira (2009) em estudo sobre acesso e continuidade de 

assistência a aids em Salvador, evidencia que oferecer atendimento não garante 

necessariamente acesso dos usuários a assistência. Nos óbitos subrregistrados, a mediana 

da sobrevida e a identificação de apenas um caso em uso de TARV, corroboram a 

provável dificuldade de acesso ao diagnóstico e tratamento oportuno desses casos. 

 

A proporção de subrregistro identificado neste estudo foi de 10,6%  para os óbitos na 

faixa etária de 20 a 49 anos, da região metropolitana. é Este achado foi significativo, 

principalmente nos anos de 2006 (23,5%) e 2007 (11,4%). Entretanto, não foram 

localizados estudos recentes para comparação. O estudo de Buchalla (1993) sobre aids e 

mortalidade masculina, em indivíduos de 20 a 49 anos, residentes do município de São 

Paulo, correspondem ao período de início da epidemia. Os estudos sobre confiabilidade 

do SIM de Jorge, Gotlieb, Laurenti (2002) e Haraki, Gotlieb, Laurenti (2005) não tinham 

como objetivo analisar a proporção em relação aos óbitos por aids, e apenas analisaram o 

percentual encontrado nos óbitos presumíveis por aids investigados, encontrando 7% e 
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33,3%, respectivamente. Neste estudo os 20 óbitos que atenderam ao critério de definição 

de aids corresponderam a 2,4% dos óbitos investigados.  

 

Foi evidenciado no atual estudo que nos óbitos identificados como caso de aids 

subrregistrados, a falta de atualização ou divergência nos dados do campo situação atual 

(evolução) no Sinan-aids, não recomenda o uso dessa variável para análise sobre 

prevalência ou mortalidade da aids e aponta, assim como a duplicidade, para os possíveis 

problemas que ocorrerão pela não migração da base de dados do SinanW para o Sinannet. 

 

O relacionamento de base de dados também favorece o resgate de informações muitas 

vezes ignoradas em uma das bases, tornando mais útil os dados que produzem. O baixo 

percentual da completitude da variável escolaridade foi prejudicial para verificação de 

associação entre essa variável e o subrregistro. Entretanto, a recuperação desses dados 

dos casos subrregistrados, identificado no Sinan e Siscel, mostram que os óbitos 

subrregistrados são de pessoas com menor ou nenhuma escolaridade, compatíveis, 

portanto, com a tendência de pauperização da epidemia (BRITO; CASTILHO; 

SZWARCWALD, 2001). 

 

Embora a faixa etária não tenha demonstrado associação com o subrregistro, o maior 

percentual de óbitos subrregistrados, na faixa etária entre 35 a 49 (65%) anos é 

condizente com a tendência da epidemia em infectar os mais jovens, e quando aliado a 

ausência de intervenção levar ao óbito nas idades adulto jovem e adulto. 

 

A grande concentração de atendimento hospitalar na capital é a possível explicação para a 

concentração de óbitos subrregistrados terem ocorridos em Maceió e, considerando que 

as causas declaradas da maioria desses óbitos, são patologias que podem evoluir para 

quadros graves somada ao pouco tempo de sobrevida induz a pensar que necessitavam de 

internação, justificando a predominância de estabelecimento de saúde como local de 

ocorrência. 

 

Merece melhor investigação a associação entre subrregistro e os óbitos ocorridos em 

estabelecimento de saúde, quando se evidencia que dois terços ocorreram em unidades 

públicas de referencia para aids. O hospital onde ocorreu 61% dos óbitos, tem núcleo de 

epidemiologia hospitalar desde da década de 80, os casos eram conhecidos do sistema de 
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vigilância e na declaração de óbito não constava aids em nenhuma das linhas do atestado. 

Ao contrário do esperado, apenas um óbito dos subrregistrados ocorreu em hospital de 

emergência e três em unidades privadas de saúde. 

 

Varias hipóteses podem ser pensadas para o subrregistro do óbito por aids: (a) o 

despreparo do profissional; (b) a confirmação do diagnóstico ser conhecida só após o 

óbito, não sendo atualizada no SIM; e (c) a solicitação pela família da omissão do 

diagnóstico pela importância dada a DO como documento a ser utilizado para fins 

jurídicos e  emissão do certificado de óbito. Esse último motivo foi bastante relatado 

anteriormente para justificar a subnotificação de casos. 

 

O acesso tardio ou não adesão ao serviço de saúde também pode está relacionado aos 

óbitos por causas presumíveis e por tuberculose. Os co-infectados que chegam 

precocemente ao serviço, e fazem acompanhamento regular, tem maior chance de realizar 

profilaxias primárias e reduzir a incidência de algumas condições (GUIMARÃES, 2000). 

 

Algumas dessas causas de óbitos elencadas como presumíveis são consideradas, 

inclusive, como diagnósticos incompletos por serem conseqüências ou complicações da 

causa básica de morte, a exemplo da septicemia e da pneumonia. Essa última condição, 

para alguns autores quando não especificada, só deve ser considerada causa bem definida 

quando for causa básica de morte em crianças,  menores de um ano, e em indivíduos de 

60 anos e mais (JORGE; GOTLIEB; LAURENTI, 2002), não correspondendo, portanto, 

a faixa etária deste estudo. A possibilidade de associação dos óbitos por  pneumonia com 

a aids justifica sua investigação. 

 

 

• Prevalência da positividade e incidência da aids no período 2001 a 2005 

 

 

A informação é um recurso regenerativo, que cresce com o uso, podendo ser utilizada 

quantas vezes forem necessárias, em diferentes contextos, com valor distinto para cada 

interlocutor (BRANCO, 2006). Utilização de fontes complementares de dados é 

importante reforço no monitoramento da infecção pelo HIV. 
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Na PCAP-2005 foi observado a expansão na cobertura da testagem anti-HIV no Brasil, 

no período 1998-2005. Contudo, o crescimento ocorreu, sobretudo, na população 

feminina, em idade reprodutiva, para redução da transmissão vertical do HIV. Pela 

primeira vez, em 2005, a cobertura em mulheres alcançou proporção superior a dos 

homens (FRANÇA JUNIOR; CALAZANS, ZUCCHI, 2008). Nos Estados Unidos, 

mulheres também foram mais testadas que homens em 2002, em comparação com 1998 

(ANDERSON; MOSHER; CHANDRA, 2006). 

 

Esta expansão seletiva é coerente com a história da medicalização do corpo feminino, 

enquanto o corpo masculino não tem sido objeto sistemático de intervenção nos serviços 

de saúde brasileiro. A vinculação da testagem para o HIV na assistência pré-natal fez com 

que essa a testagem subisse para 60% das mulheres entre 25 e 34 anos (FRANÇA 

JUNIOR; CALAZANS, ZUCCHI, 2008). 

 

Este estudo também identificou, nos exames realizados pelo Lacen, um aumento da 

testagem para o HIV principalmente no sexo feminino em idade reprodutiva, em todo 

período analisado, sendo a faixa etária de 20 a 34 anos a que teve maior proporção de 

exames realizados em relação ao total, com uma tendência crescente ao longo do período 

(54% em 2001 a 57% em 2005), possivelmente associada com a implementação da 

vigilância da transmissão vertical. 

 

Os segmentos populacionais (homens, analfabetos e empobrecidos) excluídos da 

expansão da testagem para o HIV são aqueles com persistentes incrementos na incidência 

da aids no Brasil a partir de 1997 ( DOURADO et al, 2006). Mesmo não sendo possível 

realizar comparações diretas, foi constatada menor proporção de exames no sexo 

masculino. Entretanto, em todo o período estudado foi constatada, neste sexo, maior 

prevalência da positividade, concomitante com maior incidência de casos de aids. 

Contudo, no sexo feminino observa-se expressivo crescimento da incidência, aliado ao 

aumento da prevalência da positividade, com declínio da razão de sexo caracterizando a 

feminilização da epidemia (BRITO; CASTILHO; SZWARCWALD, 2000). A 

insuficiência de dados não permitiu análise sobre nível sócio-econômico. 

 

No Brasil, a taxa de prevalência para o HIV, no período de 2000 a 2004, manteve-se no 

mesmo patamar e, apesar da desaceleração da incidência, a tendência ainda é crescente 
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(BRASIL, 2008c). Nos dados do Lacen essa taxa apresentou tendência linear de 

crescimento, explicada pelo modelo de regressão linear simples. 

 

A taxa de incidência geral da aids no estado, acompanha o padrão de crescimento da 

região nordeste, não demonstrando ainda arrefecimento na epidemia. A baixa explicação 

do modelo de regressão linear da incidência é justificada pela queda da incidência geral 

no ano de 2004, não compatível com a história natural da aids e seu comportamento 

epidemiológico, provavelmente influenciado por questões operacionais como: atraso de 

notificação ou subnotificação; mudança de equipe; ou desestruturação de serviços.  

Dificuldades na realização de exames podem não ser um dos fatores, considerando ter 

sido esse o ano com maior número de exames para HIV realizados pelo Lacen. 

 

O comportamento observado de maior incidência nas faixas etárias de adulto jovem (20 a 

49 anos), em ambos os sexo, é semelhante ao observado em todas as regiões do Brasil, no 

período entre 1994 e 2005 (BRASIL, 2008c). 

 

As informações também demonstraram tendência de crescimento da taxa de incidência na 

faixa etária igual ou acima de 50 anos, similar ao país (10,6 por 100 mil habitantes em 

2001 e 15,5 por 100 mil habitantes em 2005) (BRASIL, 2008b). A prevalência da 

positividade e da incidência da aids, nessa faixa etária, correspondeu em média, 

respectivamente a 12,6% dos resultados positivos e 8,4% dos casos de aids. Pottes et al 

(2007) identificou também em Pernambuco o aumento gradativo da incidência nessa 

faixa etária, correspondendo a 10,8% dos casos com 20 anos ou mais, tendo o sexo 

masculino maior incidência que o feminino, e mesmo padrão tanto em relação a 

incidência como na prevalência da positividade. 

 

Em oposição a essa tendência de crescimento na faixa etária mais elevada, no atual 

estudo não se verifica uma possível juvenilização da epidemia. Possíveis explicações vão 

desde aspectos ligados a historia natural da doença, considerando que mesmo os casos 

infectados na juventude, devido ao longo período de latência entre a infecção pelo vírus e 

o aparecimento da doença, e o prolongamento desse período pelo uso de quimioprofilaxia 

para as doenças oportunistas, ou ainda, nas mulheres, pelo uso de antirretrovirais para 

profilaxia da transmissão vertical, os sintomas da doença só se manifestam na idade 
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adulta. Outro fator provavelmente muito importante é o maior volume de informação e 

campanhas de prevenção para essa faixa etária.  

 

Vários estudos, desde o início desta década, têm discutido a tendência de aumento da 

incidência na faixa etária igual ou acima de 50 anos, e identificado fatores que podem 

está contribuindo para este quadro como: aumento da expectativa e qualidade de vida; 

mudança no padrão sexual com a disponibilidade de medicamentos que melhoram o 

desempenho sexual, principalmente nos homens; vida sexual mais ativa das mulheres 

nessa idade, com dificuldade de negociação do uso do preservativo; desinformação e 

descrédito do idoso de contrair o HIV; terapias mais eficazes com adiamento da 

instalação da aids; e a falta de prioridade do idoso nas políticas públicas, entre outros 

(ARAUJO et al., 2007; LISBOA, 2007; MATSUSHITA; SANTANA, 2001; POTTES et 

al., 2007). 
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7 CONCLUSOES 

 

A exploração dos diversos SIS e a ampliação dos métodos usados atualmente na 

vigilância do HIV/aids são fundamentais não só para o real conhecimento do perfil da 

epidemia e suas interfaces, como também para validar e/ou complementar a qualidade 

dessas fontes. 

 

Muitas fontes de dados que poderiam ser úteis no aprimoramento da vigilância podem ter 

sua contribuição diminuída ou inviabilizada pela baixa qualidade dos seus dados, 

traduzidas na incompletitude ou inconsistência, identificadas neste estudo, sendo uma das 

limitações quando se trabalha com dados secundários.  

 

A qualidade da informação está intrinsecamente ligada a valorização que os profissionais 

podem está dando aos instrumentos utilizados e a produção desse dado. A melhoria 

desses dados precisam serem trabalhadas desde o nível local, com os diversos 

profissionais envolvidos na produção dos dados, ou seja,: aquele que presta a assistência 

direta ao paciente; o responsável pelo setor de recepção ou registro nas unidades; o 

profissional do laboratório; e o responsável pela vigilância. 

 

A investigação de óbitos, que podem está ligados a aids, aliado a metodologia do 

relacionamento probabilístico, demonstrou ganho a vigilância, principalmente quando as 

causas básicas eram as presumíveis por aids. A proporção do subrregistro identificado 

demonstrou importante mudança na mortalidade e letalidade por aids. 

 

O estimulo a utilização do relacionamento probabilístico, como mais uma ferramenta para 

a vigilância, é importante, mas não substitui a sistematização de revisão dos dados desde 

o recebimento dos instrumentos que alimentam os SIS e após a inclusão no Sistema, 

usando os recursos de relatórios já disponíveis, principalmente no uso local e em bases de 

menores volumes de dados. 

 

A elevada proporção ou total identificação dos pares em algumas bases, logo no primeiro 

passo e os escores elevados, mostram que os parâmetros utilizados têm boa sensibilidade, 

e, portanto na rotina, para essas bases pode-se restringir o relacionamento probabilístico a 
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esse passo, seguido para aumentar a especificidade, da revisão manual dos pares 

duvidosos e dos identificados como verdadeiros. 

 

As informações produzidas traduzem a qualidade da assistência prestada, muitas vezes 

precárias seja por dificuldade na realização de exames ou procedimentos que poderiam 

contribuir para um melhor diagnóstico e tratamento, seja pelo acesso tardio aos serviços. 

Isso pode está sendo indicado pela baixa freqüência da realização dos exames para 

diagnostico do HIV detectados nos agravos investigados do Sinan, e o tempo de 

sobrevida dos pacientes subrregistrados. 

 

A dicotomia entre a vigilância e a assistência ainda é presente, apesar de já demonstrar 

certo arrefecimento. A implantação e implementação dos núcleos hospitalares de 

epidemiologia devem ser trabalhadas na ótica de complementaridade e aprimoramento 

das informações, visando identificação dos problemas e intervenções em tempo mais 

oportuno, e não como substituição a algumas atribuições que são dos profissionais 

responsáveis pela assistência como a correta definição da causa básica, o conhecimento e 

solicitação de exames adequados para melhor investigação de agravos, etc. 

 

A vigilância do óbito sejam elas por causas presumíveis de aids, por outras doenças de 

notificação compulsória, diagnósticos incompletos, causas mal definidas ou qualquer 

outra situação que necessite de maiores esclarecimentos é fundamental para melhor 

conhecimento da situação e intervenções mais oportunas, devendo ser incorporada e/ou 

implementada pelas equipes de vigilância em todos os níveis. 

  

A não identificação de subnotificação de aids pode indicar que o Sinan está sendo 

realmente efetivo para a detecção de casos, ou pode ter sido influenciada pela 

impossibilidade de uso do sistema de informação laboratorial e do SIH no relacionamento 

probabilístico, o que demonstra mais uma vez a necessidade de estimulo ao uso dos 

diversas bases de dados pela vigilância, uma maior participação dos profissionais desde 

da concepção dos SIS e a busca de soluções na viabilização do acesso a essas bases e 

capacitação de pessoal para uma melhor utilização. 

 

A identificação da subnotificação da tuberculose, e da baixa detecção da co-infecção pelo 

HIV e co-morbidade aids pela incompletitude ou inconsistência dos dados, não permite 
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uma avaliação da real magnitude desse agravo e indica a necessidade urgente de 

implementação das ações ligadas não só a vigilância, e sua integração com a vigilância do 

HIV/aids, como uma melhoria na assistência para detecção precoce e tratamento dos 

casos. 

 

O uso dos dados laboratoriais para análise da prevalência demonstrou que muitos 

caminhos antes não percorridos ainda podem ser trilhados na vigilância do HIV/aids, não 

podendo ficar restrita apenas a análise dos dados do Sinan e do SIM. Outros sistemas e 

estudos locais precisam serem explorados e seus achados servirem de base no 

planejamento das ações. 

 

O aprimoramento na qualidade dos sistemas está vinculado ao uso que dele se faz. 

Sistemas que não foram concebidos para a vigilância, mas começando a serem utilizados 

para esse fim, podem tanto contribuir em alguns aspectos desconhecidos, ou não 

possíveis de serem conhecidos no sistema de vigilância, como estimular o 

aperfeiçoamento dessas outras fontes. 

 

A prevalência da positividade encontrada neste estudo, apesar de ser restrito as pessoas 

que realizaram exame para HIV no Lacen, aliada ao perfil da incidência de aids no estado 

de Alagoas, não apontam, ainda, estabilização da epidemia, e demonstra tendência de 

crescimento da infecção e do adoecimento em pessoas de maior faixa etária. A 

feminilização também é evidente, mas demonstra necessidade de direcionar ações, 

também, para a população masculina. 

 

O conhecimento acumulado sobre a epidemia, e os aspectos explorados neste estudo, 

recomendam um alinhamento de propostas entre setores da saúde no direcionamento de 

ações específicas a população masculina, adultos jovens e idosos, a fim de promover 

maior adesão a prevenção da infecção pelo HIV e detecção mais precoce em caso de sua 

ocorrência. 

 

 

 

 

 



100 

 



101 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ALAGOAS. Secretaria de Estado da Saúde. Regionalização das Ações de Saúde do 
Estado de Alagoas: Plano Diretor. Maceió, 2002. 
 
 
ALAGOAS. Secretaria Executiva de Saúde. Situação de Saúde 2007: Uma análise por 
regiões de saúde. Maceió, 2007. 
 
 
ALAGOAS. Secretaria de Estado da Saúde.  Superintendência de Vigilância em  Saúde. 
Relatório  de Gestão do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. 
Maceió, 2010a. 
 
 
ALAGOAS. Secretaria de Estado da Saúde.  Superintendência de Vigilância em  Saúde. 
Relatório  de Gestão da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Maceió, 2010b. 
 
 
ANDERSON J. E.; MOSHER W. D.; CHANDRA A. Measuring HIV risk in the U.S. 
population aged 15-44: Results from Cycle 6 of the National Survey of Family Growth. 
Advance Data; Rockville, n. 377, p.1-27, 2006. 
 
 
ARAUJO, V. L. B.  et al. Características da Aids na terceira idade em um hospital de 
referência do Estado do Ceará, Brasil. Revista Brasileira de Epidemiologia, São Paulo, 
v. 10, n. 4, p. 544-554, dez. 2007. 
 
BASTOS, F. I. AIDS na terceira década. Rio de Janeiro: Fiocruz. 2003.  
 
 
BERQUÓ, E.; BARBOSA, R. M.; LIMA, L. P. Uso do preservativo: tendências entre 
1998 e 2005 na população brasileira. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 42, supl. 
1, p.34-44, 2008. 
 
 
BIERRENBACH, A.L. et al. Efeito da remoção de notificações repetidas sobre a 
incidência da tuberculose no Brasil. Revista de Saúde Pública,  São Paulo,v.41, supl.1, 
p. 67-76, 2010 . 
 
 
BIERRENBACH, A. L. et al. Tendência da mortalidade por tuberculose no Brasil, 1980 a 
2004. Revista de Saúde Pública. São Paulo, v.41, supl.1, p. 15-23, 2007. 
 
 



102 

 

BRANCO, M. A. F. Informação e saúde: uma ciência e suas políticas em uma nova era. 
Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2006. 
   
 
BRASIL. Constituição (1988). Da Saúde. In: __________. Constituição da República 
Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 
2003a. Título 8, cap. 2, seção 2. 
 
 
BRASIL. Departamento de Informática do SUS. Indicadores e Dados Básicos em 
Saúde – Brasil: 2008. [Brasília, 2008a.] Disponível em: 
<http://datasus.gov.br/cgi/idb2008/f1101b.htm>. Acesso em: 27 fev. 2010.  
 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. A Experiência Brasileira em Sistemas de Informação 
em Saúde. Brasília: Ed. do Ministério da Saúde, 2009a.  
 
 
BRASIL. Ministério da Saúde.  Curso Básico de Vigilância Epidemiológica da Aids: 
Caderno do Aluno, Unidade II. Brasília, 2005a.  
 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Declaração de óbito: documento necessário e importante. 
2 ed. Brasília: Ed. Ministério da Saúde; 2007. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). 
 
 
BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica – 6. 
ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2005b. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). 
 
 
BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise da Situação de 
Saúde. Manual Para Investigação do Óbito com Causa Mal Definida. Brasília: Ed. do 
Ministério da Saúde, 2009b. 48 p. il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos). 
 
 
BRASIL. Secretaria de Vigilancia em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites 
Virais. Aids em pessoas com 50 anos ou mais de idade. Boletim Epidemiológico AIDS e 
DST, Brasília, DF, ano 5, n. 1, 2008b.  
 
 
BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites 
Virais. Critérios de definição de casos de aids em adultos e crianças. Brasília, DF, 
Saúde, 2003b. 
 
 
BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites 
Virais. Nota técnica. Boletim Epidemiológico Aids e DST, Brasília, DF, ano 6, n. 1, p. 
57-58, 2010a. 
 
 



103 

 

BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites 
Virais. Vigilância do HIV no Brasil : novas diretrizes. Brasília, DF, 2002. 
 
 
BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites 
Virais.  Metas e Compromissos assumidos pelos Estados-Membros na Sessão 
Especial da Assembléia Geral das Nações Unidas sobre HIV/Aids  UNGASS – 
HIV/Aids: Resposta Brasileira 2005-2007: Relatório de Progresso do País. Brasília, DF. 
2008c. 
 
 
BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites 
Virais. Metas e Compromissos assumidos pelos Estados-Membros na Sessão 
Especial da Assembléia Geral das Nações Unidas sobre HIV/Aids  UNGASS – 
HIV/Aids: Resposta Brasileira 2008-2009: Relatório de Progresso do País. Brasília, DF, 
2010b. 
 
 
BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites 
Virais. Nota técnica 1. Boletim Epidemiológico AIDST, Brasília, DF, ano 1, n. 1, p. 42-
45, jan./jul , 2004. 
 
 
BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites 
Virais.  Perspectiva Histórica das Definições de Caso de AIDS no Brasil Vigentes até 
2003. Boletim Epidemiológico - aids, Brasília, DF, ano 13, n. 1, p. 8-13, 2003c. 
 
 
BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites 
Virais. Política de Incentivo em HIV/Aids e outras DST: Perfil e tendências da 
epidemia do HIV e outras DST. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009c. Disponível  
em: < http://www.aids.gov.br/pam.aids.gov.br/pam/2005/PerfilTendencias.asp>. Acesso 
em: 13 jul. 2009. 
 
 
BRASIL. Portaria n0 1882, de 18 de dezembro de 1997. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil. Brasília, DF, 22 dez. 1997. 
 
 
BRITO, A.N.; CASTILHO, E. A.; SZWARCWALD, C.L. Aids e infecção pelo HIV no 
Brasil: uma epidemia multifacetada. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical , Brasília, DF, v. 34, p. 207-217, 2001. 
 
 
BRITO, A.N.; CASTILHO, E. A.; SZWARCWALD, C.L. Regional Patterns of the 
Temporal Evolution of the AIDS Epidemic in Brazil Following the Introduction of 
Antiretroviral Therapy. Brazilian Journal of Infectious Diseases, Salvador, v. 9, n.1, 
p.9-19, 2005. 
 
  



104 

 

BUCHALLA, C. M. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e a Mortalidade 
Masculina, de 20 a 49 Anos, no Município de São Paulo: 1983 a 1986. São Paulo, 
1993. Tese (Doutorado)  - Faculdade de Saúde  Pública, Universidade de São Paulo, São 
Paulo,1993. 
 
 
CAMARGO JR., K. R. ; COELI, C.M. Reclink: aplicativo para o relacionamento de 
bases de  dados, implementando o método probabilistic record linkage. Cadernos de 
Saúde Pública,  Rio de Janeiro,  v. 16,  n. 2, p. 439-447, jun. 2000. 
 
 
CARVALHO, C. N. Subnotificação da comorbidade tuberculose e aids: uma 
aplicação do método de linkage. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, Bahia, 2007. 
 
 
COELI, C. M.; CAMARGO JR., K. R. de. Avaliação de diferentes estratégias de 
blocagem no relacionamento probabilístico de registros. Revista Brasileira de 
Epidemiologia,  São Paulo,  v. 5, n. 2, p. 185-196, ago.  2002. 
 
 
COSTA, M. R. ; MARCOPITO, L. F. Mortalidade por causas mal definidas, Brasil, 
1979-2002, e um modelo preditivo para idade. Cadernos de Saúde Pública,  Rio de 
Janeiro,  v. 24,  n. 5, p. 1001-1012, Mai.  2008. 
 
 
DOURADO, I. et al. Tendências da epidemia de Aids no Brasil após a terapia anti-
retroviral. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 40, supl., p. 9-17. 2006.  
 
 
DOURADO, I. et al . HIV-1 seroprevalence in the general population of  Salvador, Bahia 
State, Northeast Brazil. Cadernos de Saúde Pública,  Rio de Janeiro,  v. 23,  n. 1, p. 25-
32, jan.  2007. 
 
 
DRUMOND Jr., M. et al. A Aids e os sistemas de informação de mortalidade em nível 
local: a experiência do PRO-AIM no Município de São Paulo. Boletim Epidemiológico 
de Aids, São Paulo, n. 9 , p. 3-9. 1997. 
 
 
FERREIRA, V. M. B.; PORTELA, M.C. Avaliação da subnotificação de casos de aids no 
Município do Rio de Janeiro com base em dados do sistema de informações hospitalares 
do Sistema Único de Saúde. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro,  v. 15,  n. 2, p. 
317-324, apr. 1999. 
 
 
FONSECA, M.; BARREIRA, D. A. A evolução da mortalidade por AIDS no país 
segundo sua distribuição geográfica. Boletim Epidemiológico AIDS. Brasília, ano 13, n. 
3, p. 43-49, 2000. 
 



105 

 

 
FONSECA, M. G. P. et al. Distribuição social da Aids no Brasil,segundo participação no 
mercado de trabalho, ocupação e status socioeconômico dos casos de 1987 a 1998. 
Cadernos de Saúde Pública. Rio de Janeiro, v. 19, p.1351-1363, 2003. 
 
 
FRANÇA JUNIOR, I.; CALAZANS, G.; ZUCCHI, E. M. Mudanças no âmbito da 
testagem anti-HIV no Brasil entre 1998 e 2005. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 
42, supl.1, p. 84-97, 2008. 
 
 
GÓEZ, S. M. C.; COELI, C. M.; MEDRONHO, R. A. Relacionamento probabilístico 
entre bases de dados sobre medicamentos e notificação: uma aplicação na vigilância da 
AIDS. Caderno de Saúde Coletiva, Rio de  Janeiro, v. 14, n. 2, p. 313-326, abr/jun. 
2006. 
 
 
GONCALVES, V. F. et al. Estimativa de subnotificação de casos de aids em uma capital 
do Nordeste. Revista  Brasileira de  Epidemiologia, São Paulo, v.11, n.3, p. 356-364, 
2008. 
 
 
GUIMARÃES, M. D. C. Estudo temporal das doenças associadas à aids no Brasil. 
Cadernos de Saúde Pública; Rio de Janeiro, v.16, sup. 1, p. 21-36, 2000. 
 
 
HARAKI, C. A. C.; GOTLIEB, S. L. D.; LAURENTI, R. Confiabilidade do Sistema de 
Informações sobre Mortalidade em município do sul do Estado de São Paulo. Revista  
Brasileira de  Epidemiologia,  São Paulo,  v. 8,  n. 1, p. 19-24,  2005. 
 
 
HARRIES, A.; MAHER, D.; GRAHAM; S. TB/HIV Manual Clínico.  2 ed.  Genebra: 
Organização Mundial de Saúde, 2004. 
 
 
I Consenso Brasileiro de Tuberculose 1997.  Jornal de  Pneumologia, Brasília, v.  23, n. 
6, p. 320-328, 1997. 
 
 
JAMAL, L. F.; MOHERDAUI, F. Tuberculose e infecção pelo HIV no Brasil: magnitude 
do problema e estratégias para o controle. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v.41, 
supl.1, p. 104-110, 2007.  
 
 
JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS. Report on the global 
HIV/AIDS epidemic 2008: executive sumary. Joint United Nations Programme  
on HIV/AIDS : Geneva, 2008 
 
 



106 

 

JORGE, M.H.P.M.; GOTLIEB, S.L.D.; LAURENTI, R.. O sistema de informações sobre 
mortalidade: problemas e propostas para o seu enfrentamento I : Mortes por causas 
naturais. Revista Brasileira de Epidemiologia, São Paulo, v. 5, n. 2, p. 197-211, 2002. 
 
 
LAGUARDIA, J.; PENNA, M. L. Definição de caso e vigilância epidemiológica. 
Informe Epidemiológico do SUS.  Brasília, DF, v. 8, n. 4, p. 63-66, 1999. 
 
 
LAGUARDIA, J. et al. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan): 
desafios no desenvolvimento de um sistema de informação em saúde. Epidemiologia e 
Serviços de Saúde, Brasília, DF, v.13, n. 3, p. 135-146, 2004. 
 
 
LAURENTI, R.; BUCHALLA, C.M. A elaboração de estatísticas de mortalidade 
segundo causas múltiplas. Revista Brasileira de Epidemiologia,  São Paulo,  v. 3, n. 1-
3, p. 21-28, dez. 2000. 
 
 
LAURENTI, R.; JORGE, M. H. P. M.; GOTLIEB, S. L. D. Mortalidade segundo causas: 
considerações sobre a fidedignidade dos dados. Revista Panamericana de Salud 
Pública, Washington,  v. 23,  n. 5, p.349-356, may.  2008.  
 
 
LEMOS, K. R. V.; VALENTE, J. G. A declaração de óbito como indicador de sub-
registro de casos de AIDS. Cadernos de Saúde Pública,  Rio de Janeiro,  v. 17,  n. 3, p. 
617-626, mai/jun. 2001a.   
 
 
LEMOS, K. R. V.; VALENTE, J. G. Mortalidade por AIDS no Estado do Rio de Janeiro 
– 1991 a 1995. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 17, n.4, p. 957-968, 
jul/ago. 2001b. 
 
 
LIMA, C. R. A. et al . Revisão das dimensões de qualidade dos dados e métodos 
aplicados na avaliação dos sistemas de informação em saúde. Cadernos de Saúde 
Pública,  Rio de Janeiro, v. 25, n. 10, p. 2025-2109, out. 2009. 
 
 
LISBOA, M. E. S. A invisibilidade da população acima de 50 anos no contexto da 
epidemia de HIV/aids; [S.I.: s.n.], 2006. Disponível em: 
<http://www.aidscongress.net/article.php?id_comunicacao=285>. Acesso em: 15 de maio 
de 2010.  
 
 
LUCENA, F. F. A. et al. O relacionamento de banco de dados na implementação da 
vigilância da aids: relacionamento de dados e vigilância da aids. Caderno de Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, n. 2, p. 305-312, 2006. 
 
 



107 

 

MACHADO, C.  J. Como podem ser analisados dados pareados de forma probabilística 
na presença de incerteza? Um exercício contrastando quatro procedimentos. Caderno de 
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, n. 2, p. 233-249, 2006. 
 
 
MARQUES, M., CAZOLA, L. H. e CHEADE, M. F. M. Avaliação do SINAN na 
detecção de co-infecção TB-HIV em Campo Grande, MS. Boletim de Pneumologia  
Sanitária, Rio de Janeiro, v.14, n.3 , p.135-140,  2006. 
 
 
MATSUSHITA, R.Y.; SANTANA, R.S. Uma análise da incidência dos casos de aids por 
faixa etária. Boletim Epidemiológico aids, Brasília, DF, v. 14, n. 2, p. 3-5, 2001. 
 
 
MORIMOTO, A. A. Soroprevalência da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 
em pacientes com tuberculose, em Londrina, Paraná. Jornal Brasileiro de 
Pneumologia,  São Paulo,  v. 31,  n. 4, p. 325-331, ago. 2005. 
 
 
MORAES, I. H. S. Informação em Saúde: Da Prática Fragmentada ao Exercício da 
Cidadania. São Paulo: HUCITEC, 1994. 
 
 
MOTA, E; CARVALHO, D. M. Sistemas de Informação em Saúde. In: Rouquayrol, M. 
Z., Epidemiologia e Saúde, 5. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 1999. 
 
 
MUNIZ, J. N. et al . Aspectos epidemiológicos da co-infecção tuberculose e vírus da 
imunodeficiência humana em Ribeirão Preto (SP), de 1998 a 2003. Jornal Brasileiro de 
Pneumologia,  São Paulo,  v. 32,  n. 6, p. 529-534, dez.  2006. 
 
 
NASCIMENTO, D.R. As pestes do Século XX: tuberculose e aids no Brasil, uma 
história comparada. Rio Janeiro: Editora Fiocruz, 2005. (Coleção História e Saúde). 
 
 
OLIVEIRA, H.B.; MARIN-LEON, L.; CARDOSO, J. C.. Perfil de mortalidade de 
pacientes com tuberculose relacionada à comorbidade tuberculose - Aids. Revista de 
Saúde Pública,  São Paulo,  v. 38,  n. 4, p. 503-510, ago. 2004. 
 
 
OLIVEIRA, M.T.C. et al. A subnotificação de casos de Aids em municípios brasileiros 
selecionados: uma aplicação do método de captura-recaptura. Boletim  Epidemiológico 
AIDS e DST, Brasília, v. 18, n. 1, p. 7-11, 2004. 
 
 
OLIVEIRA, L.C.S. Mortalidade relacionada com tuberculose e aids: uma análise das 
informações do SIM e do SINAN. Dissertação (Mestrado) – Centro de Pesquisa Aggeu 
Magalhães, Fiocruz, Recife, 2008. 
 



108 

 

 
OLIVEIRA, Isadora Borges Nolasco. Acesso universal? Obstáculos ao acesso, 
continuidade do uso e gênero em um serviço especializado em HIV/AIDS em Salvador, 
Bahia, Brasil. Caderno de Saúde Pública,  Rio de Janeiro,  vol 25, supl 2, p. s259-s268, 
2009. 
 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação estatística internacional de 
doenças e problemas relacionados à saúde: CID 10, 10 ed. São Paulo: EDUSP, v. 1, 
1994. 
 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Health Metrics Network. Framework and 
Standards for Country Health Information Systems: Genebra, 2008. 
 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. The global plan to stop tb 2006-2015: 
progress report 2006-2008: Genebra, 2009. 
 

 

PORTELA, M.C.; LOTROWSKA, M. Assistência aos pacientes com HIV/Aids no 
Brasil. Revista de Saúde Pública,  São Paulo,  2010 . Disponível em:  
<http://www.scielo.br./scielophp>.  Acesso em: 04 de maio de 2010. 
 
 
POTTES, F. A. et al. Aids e envelhecimento: características dos casos com idade igual ou 
maior que 50 anos em Pernambuco, de 1990 a 2000. Revista Brasileira de 
Epidemiologia, São Paulo, v. 10, n. 3, p. 338-351, set. 2007.  
 
 
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/atlas>. 
Acesso em: 05 nov. 2008. 
 
 
REIS, A. C.; SANTOS, E. M.; CRUZ, M. M. A mortalidade por aids no Brasil: um 
estudo exploratório de sua evolução temporal. Epidemiologia e Serviços de Saúde, 
Brasília, vol.16, n.3, p.195-205, set. 2007. 
 
 
ROUQUAYROL, M. Z.; ALMEIDA FILHO, N. Elementos de Metodologia para a 
Pesquisa Epidemiológica. In:____. Epidemiologia e Saúde. 5. ed., Rio de Janeiro: 
MEDSI, 1999. 141-181. 
 
 
SANTO, A. H. Causas múltiplas de morte relacionadas à tuberculose no Estado do Rio de 
Janeiro entre 1999 e 2001. Jornal Brasileiro de Pneumologia,  São Paulo,  v. 32,  n. 
6, p. 544-552, dez. 2006. 
 
 



109 

 

SANTO, A. H.; PINHEIRO, C. E.; JORDANI, M. S. Causas básicas e associadas de 
morte por Aids, Estado de São Paulo, Brasil, 1998. Revista Saúde Pública, São Paulo, 
vol.34, n.6, p.581-588, dez. 2000. 
 
 
SANTOS, N. J. S. et al. A Aids no Estado de São Paulo: As mudanças no perfil da 
epidemia e perspectivas da vigilância epidemiológica. Revista Brasileira de 
Epidemiologia, São Paulo, v. 5, n. 2, p. 286-310, dez. 2002. 
 
 
SCATENA,  J.H.G.; TANAKA, O.Y. Utilização do Sistema de Informações Hospitalares 
(SIH-SUS) e do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA-SUS) na análise da 
descentralização da saúde em Mato Grosso. Informe Epidemiológico do SUS, Brasília, 
v. 10, n. 1, p. 19-30, jan/mar. 2001. 
 
 
SZWARCWALD, C. L. et al. HIV testing during pregnancy: use of secondary data to 
estimate 2006 test coverage and prevalence in Brazil. Brazilian journal of infectious 
diseases, Salvador, v. 12, n. 3, p. 167-172, jun. 2008. 
 
 
SILVA, J.P.L. et al. Revisão sistemática sobre encadeamento ou linkage de bases de 
dados secundários para uso em pesquisa em saúde no Brasil. Caderno de  Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, n. 2, p. 197-224, abr/jun. 2006. 
 
 
SOARES, E.  C. C. et al . Tuberculose como doença definidora de síndrome da 
imunodeficiência adquirida: dez anos de evolução na Cidade do Rio de Janeiro. Jornal 
Brasileiro de  Pneumologia, São Paulo, v. 32,  n. 5, p. 444-448, out. 2006 . 
 
 
SOUZA, S. L.S. et al . Causas de óbito em pacientes com síndrome da imunodeficiência 
adquirida, necropsiados na Fundação de Medicina Tropical do Amazonas. Revista da 
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical,  Uberaba,  v. 41,  n. 3, p. 247-251, jun.  
2008. 
 
 
TEIXEIRA, M. G.;RISI  JUNIOR,  J. B. Vigilância Epidemiológica . In: Rouquayrol, 
M.Z., Epidemiologia e Saúde, 5. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 1999, p. 141-181. 
 
 
WALDMAN, E. A.; ROSA, T. E. C. Vigilância Em Saúde Pública. São Paulo: 
Faculdade de Saúde Pública da USP, 1998.( Série Saúde e Cidadania, v. 7). 



110 

 

 
 

APENDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APENDICE A –  Base de dados e número de registros segundo passos e situação de pareamento 

 

Duvidosos Pareados 

Não par  Verdadeiro Total Não par  Verdadeiro Total 

Base de dados  N0 de Registros Passo N % N %   N % N %   

2.012 PASSO 1 9 90,0 1 10,0 10 - - 16 100,0 16 

1.997 PASSO 2 8 100,0 - - 8 1 50 1 50,0 2 

 PASSO 3 21 100,0 - - 21 - - - 0,0 - 

 PASSO 4 8 100,0 - - 8 - - - 0,0 - 

AIDSF.DBF 

 PASSO 5 13 100,0 - - 13 - - - 0,0 - 

3.092 PASSO 1 218 100,0 - - 218 - - 5 100,0 5 

3.087 PASSO 2 6 100,0 - - 6 - - 1 100,0 1 

3.086 PASSO 3 10 100,0 - - 10 - - 1 100,0 1 

3.085 PASSO4 6 100,0 - - 6 - - - 0,0 - 

SISCEL.DBF 

 PASSO 5 12 100,0 - - 12 - - - 0,0 - 

18.635 PASSO 1 168 97,1 5 2,9 173 16 11,6 122 88,4 138 

18.518 PASSO 2 158 96,9 5 3,1 163 13 81,3 3 18,8 16 

18.520 PASSO 3 232 99,6 1 0,4 233 13 86,7 2 13,3 15 

18.519 PASSO4 150 100,0 - - 150 14 87,5 2 12,5 16 

TBF.DBF 

18.517 PASSO 5 54 100,0 - - 54 - - - 0,0 - 

GESTHIVF.DBF 294 PASSO 1 1 100,0 - - 1 - - 2 100,0 2 

MENF.DBF 137 PASSO1 - -  - - - - 2 100,0 2 
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Anexo A – Critério de definição de caso de aids em adulto 
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Anexo B – Declaração de óbito 
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Anexo C – Ficha de investigação de aids em adulto – Sinanw 
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Anexo D – Ficha de investigação de aids em menores de 13 anos – Sinanw 
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Anexo E - Ficha de investigação de Gestante HIV e crianças expostas – Sinanw 
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Anexo E – Ficha de investigação de leishmaniose visceral – Sinanw 

 
 

 



123 

 

 
 



124 

 

Anexo F – Ficha de investigação de tuberculose – Sinanw 
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Anexo G – Ficha de investigação de aids adulto – SinanNet 

 

 

 



126 

 

 



127 

 

Anexo H – Ficha de investigação de aids em menores de 13 anos – SinanNet 
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Anexo I – Ficha de investigação de Gestante HIV positiva – SinanNet 
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Anexo J– Ficha de investigação de Hepatites virais – SinanNet 

 
 

 
 
 



131 

 

 

 
 



132 

 

Anexo L – Ficha de investigação de leishmaniose tegumentar americana – SinanNet 
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Anexo M – Ficha de investigação de leishmaniose visceral – SinanNet 
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Anexo N – Ficha de investigação de Meningite – SinanNet 
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Anexo O – Ficha de investigação de tuberculose – SinanNet 

 
 

 
 
 
 



139 

 

 
 

Anexo P – Carta de Anuencia do Departamento de DST/aids e Hepatites Virais 
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Anexo Q – Carta de Anuência da Secretaria do Estado da Saúde de Alagoas 

 

  

 


