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HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana (Human Immunodeficiency
Virus), é um retrovírus que ataca o sistema imunológico, responsável por defender
o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+.

É alterando o DNA dessa célula que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar,

rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Não tratado, o HIV reduz o 
número de células T CD4+ no corpo, que não consegue combater infecções e doenças. 

Infecções oportunistas ou cânceres se aproveitam de um sistema imunológico muito fraco e 
sinalizam que a pessoa tem síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids).  

Após a introdução da Terapia Antirretroviral Combinada em 1996, a mortalidade relacionada ao 
HIV tem reduzido substancialmente e a expectativa de vida das pessoas com diagnóstico precoce

e início imediato de antirretrovirais tem se aproximado da população geral. A diminuição nas 
mortes relacionadas à aids e um envelhecimento da população vivendo com HIV têm resultado em

um aumento na proporção de óbitos por causas não relacionadas à aids, tais como doenças
cardiovasculares, neoplasias e doenças hepáticas.

Além do tratamento antirretroviral, existem medidas medicamentosas preventivas para o HIV,
como a PEP (profilaxia pós-exposição) e a PrEP (profilaxia pré-exposição). Ambas, associadas ao

uso de preservativo, são medidas importantes no combate ao HIV, disponíveis no Serviço de 
Infectologia de Caxias do Sul. Atualmente, existem 64 indivíduos em acompanhamento por PrEP

 no Sistema Único de Saúde de Caxias do Sul. 
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O Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2020 de Caxias do Sul, que será publicado anualmente,
apresenta informações sobre os casos de HIV e Aids no Brasil, no Rio Grande do Sul e em 

Caxias do Sul. No período de 2007 a 2019, foram notificadas no SINAN 3070 pessoas
infectadas pelo HIV em Caxias do Sul, dos quais 2390 são residentes do município.

A taxa de detecção de Aids em 2018 em Caxias do Sul foi de 16,5 casos/100 mil habitantes, 
sendo inferior à do Rio Grande do Sul (27,2 casos/100 mil habitante, sem dados publicados de

 2019), e à do Brasil (17,8 casos/100 mil habitantes, sem dados publicados de 2019) (gráfico 1).

Gráfico 1. 
Taxa de detecção de casos de Aids (por 100.000 habitantes) 
segundo ano de diagnóstico em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
e Brasil, de 2011 a 2018
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Fonte: MS/SVS/SINAN Caxias do Sul.

Para a definição de caso de Aids, com fins epidemiológicos, vários critérios foram propostos,
implantados e redefinidos. A evolução das definições de caso de Aids acompanha os avanços 

tecnológicos e a sua disponibilidade. No Brasil, a primeira definição de caso de Aids adotada pelo
Ministério da Saúde foi em 1987. A referência para essa primeira definição brasileira foi a 

elaborada em 1985 pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Numa primeira fase, o critério de notificação do CDC dos Estados Unidos foi sendo
adaptado às condições diagnósticas laboratoriais e clínicas do Brasil sob a 

denominação de critério CDC/Modificado e fundamentava-se na evidência laboratorial 
de infecção pelo HIV e na presença de doenças indicativas de imunodeficiência. 

Tendo em vista a necessidade de critérios mais simplificados para a definição de casos,
que não dependessem de exames complementares sofisticados, foi introduzido no Brasil,

em 1992, um critério inédito, baseado na identificação clínica de sinais, sintomas e 
doenças, a partir de experiências acumuladas por alguns serviços de saúde no Rio de

Janeiro, sendo descrito com o nome de Critério Rio de Janeiro/Caracas. 

A contagem de células T CD4+ é um marcador de imunodeficiência
e a evolução da doença está inversamente correlacionada aos 

valores deste exame, isto é, quanto mais baixo for a contagem de
células T CD4, maior a probabilidade do paciente com infecção pelo 

vírus HIV desenvolver manifestações clínicas da Aids.

Em 1998, com o objetivo de permitir a vigilância epidemiológica mais 
precoce da Aids, foi introduzido o critério de notificação baseado na 

quantificação sérica de linfócitos T CD4+ para pessoas com 
contagem inferior a 350 células/mm3.



  

 

 

 

Além dos três critérios acima mencionados, o Critério Excepcional de Óbito,  
abrange as  situações em que as Declarações  de Óbito fazem mençāo à Aids, em 

algum dos campos de preenchimento, e em que a Investigação epidemiológica
é inconclusiva.

A partir de 2014, além dos casos de Aids, também começaram a ser notificados os
casos de infecção pelo HIV. Assim, de 2011 a 2019, foram notificados em Caxias do 
Sul 846 casos de Aids e 1050 casos de infecção pelo HIV, com o maior incremento 

destes últimos a partir de 2014. Em 2015, o Ministério da Saúde determinou o 
tratamento de todos os casos de HIV, independentemente do número de células

T CD4+, o que levou a uma redução e estabilização do número de casos e da taxa 
de detecção de Aids em Caxias do Sul, como observado no gráfico 1 e 2. 

Gráfico 2. Número de Casos de HIV e Aids de acordo com o critério de definição em
Caxias do Sul, 2011-2019.

Fonte: SINAN Caxias do Sul.

Com relação à distribuição por sexo, observa-se sempre 
uma preponderância do sexo masculino em Caxias do Sul, 
com 1253 casos de infecção pelo HIV de 2011 a 2019 contra 
643 do sexo feminino. A razão de sexo variou de 1,4 em 2011
a 1,9 em 2019. 
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Gráfico 3. Número de casos de HIV notificados no SINAN, por sexo e razão de sexo
por ano de diagnóstico. Rio Grande do Sul, 2007-2018

Fonte: SINAN Caxias do Sul.

No que se refere à idade, verifica-se que a maioria dos casos de
Aids em Caxias do Sul encontra-se na faixa etária de 30 a 39 anos,
com percentual de 11,3%, seguido pelo de 20 a 29 anos com 8,4%
(gráfico 4). Quanto à escolaridade, a maioria estudou até o Ensino
Fundamental, seguido do Ensino Médio. Entretanto, destaca-se 
que um grande percentual dos casos estava sem a informação 
(18 a 32%) ao longo de 2011 a 2019, impedindo um melhor 
conhecimento do nível de instrução dessas pessoas (gráfico 5).

Gráfico 4. Taxa de detecção de Aids (por 100.000 habitantes) segundo faixa etária 
em Caxias do Sul de 2011-2019

Fonte: SINAN Caxias do Sul.



  

 

 

 

Gráfico 5. Distribuição percentual de casos de HIV segundo escolaridade
em Caxias do Sul, 2011-2019

Fonte: SINAN Caxias do Sul.

Ao analisar a raça/cor autodeclarada, 58,2% são brancos, 19,5% pardos e 4,8% pretos em 
2019. Ressalta-se que, entre 2015 e 2019, o percentual de usuários pardos aumentou, sendo 
13,2% em 2015 e 19,5% em 2019.
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Fonte: SINAN Caxias do Sul.

Gráfico 6. Distribuição percentual dos casos de HIV segundo raça/cor
e ano diagnóstico em Caxias do Sul, 2011-2019

O gráfico 7 apresenta os casos de infecção pelo HIV registrados no SINAN de 2011 a 2019 
segundo a categoria de exposição, sendo possível identificar, entre os homens, predomínio da 

exposição heterossexual de 2011 a 2016, com reversão para exposição homossexual ou 
bissexual a partir de 2017. O percentual de usuários de drogas injetáveis (UDI) manteve-se de
2 a 8% de 2011 a 2019. Entre as mulheres, nota-se que a maior parte dos casos se inserem na

categoria de exposição heterossexual.
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Fonte: SINAN Caxias do Sul.

Gráfico 7. Distribuição percentual dos casos de HIV em homens de 13 anos ou mais
segundo categoria de exposição por ano de diagnóstico. Caxias do Sul, 2011-2019

HIV EM GESTANTES

A taxa de detecção de HIV em gestantes em Caxias do Sul em 2018 foi 4,1 casos para
cada 1.000 nascidos vivos, ficando acima do Brasil (2,9 casos/1.000 nascidos vivos), 
mas abaixo do Rio Grande do Sul que foi de 9,2 casos para cada 1.000 nascidos vivos.

A partir de 2017, houve um aumento importante da taxa de detecção de HIV em gestantes, sendo
um reflexo da melhora do atendimento pré-natal com oferecimento de testes rápidos para HIV 
nas Unidades Básicas de Saúde no primeiro, terceiro trimestre e na maternidade no momento do 
parto. Também foi adotado pré-natal do parceiro, quando o teste rápido para HIV é oferecido ao 
mesmo. Em 2019, houve 17 gestantes com infecção pelo HIV em Caxias do Sul, algumas que já 
sabiam previamente de sua situação sorológica e estavam em uso regular de antirretrovirais.
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Fonte: MS/SVS/SINAN Caxias do Sul.

Gráfico 8. Taxa de detecção de HIV em gestantes (por 1.000 nascidos vivos) segundo local
de residência e ano do parto. Brasil, Rio Grande do Sul e Caxias do Sul, 2011-2018

MORTALIDADE POR AIDS

No período de janeiro de 2011 a dezembro de 2019, foram registrados no Sistema
de Informação de Mortalidade (SIM) 205 óbitos por causa básica Aids em 
Caxias do Sul.
O coeficiente de mortalidade padronizado indica uma tendência de queda para o 
Brasil, Rio Grande do Sul e Caxias do Sul.

O Brasil passou de 6,3 óbitos/100.000 habitantes em 2011 para 5,2 em 2018; o Rio Grande do
Sul passou de 12,9/100.000 habitantes em 2011 para 10 em 2018; e Caxias do Sul, de 7/100.000
habitantes em 2011 para 3/100.000 habitantes em 2019 (gráfico 9).



  

 

 

 

Gráfico 9. Coeficiente de mortalidade padronizado de Aids (por 100.000 habitantes) 
segundo local de residência e ano do óbito. Brasil, Rio Grande do Sul e Caxias do Sul, 2011-2018

Fonte: MS/SVS/SINAN e SIM Caxias do Sul.


