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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA AIDS EM FLORIANÓPOLIS: 
analisando a epidemia até o ano de 20101 

 
 

Introdução 
 
No início da década de 80, uma nova síndrome foi descoberta e o vírus HIV (Vírus da Imunodeficiência 

Humana), responsável pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS foi isolado em 1983. 

Como foi encontrada primeiramente em homossexuais, usuários de drogas e profissionais do sexo, 

passaram a denominar esses grupos como de “risco”. Posteriormente, a doença começou a circular entre as 

mulheres casadas e com parceiro fixo, fator determinante para considerar que a aids é uma doença relacionada 

com o comportamento de risco seja qual for o sexo, idade, estado civil, crença religiosa, profissão, condição 

sócio-econômica, etc. (LOYOLA, 1994; SILVEIRA, 2000; GIACOMOZZI, 2008). 

A transmissão ocorre através do contato sexual, exposição ao sangue e seus derivados contaminados, e 

durante a gestação, parto ou amamentação de mãe infectada. 

Isso denota que a aids não encontra fronteiras, sendo uma das principais pandemias da atualidade. A 

infecção pelo HIV evidencia vários conflitos sociais, familiares e pessoais, revelando as dificuldades de acesso e 

discriminação relacionadas aos serviços de saúde. 

Além disso, o número de pessoas convivendo com HIV/aids vem aumentando progressivamente, tanto 

pelo surgimento de casos novos como pelo aumento da expectativa e qualidade de vida das pessoas infectadas. 

Desde o início da epidemia em 1980, até junho de 2011, o Brasil registrou 608.230 casos de aids. 

 

A situação da aids no Brasil e em Santa Catarina 

No gráfico abaixo se expõe um comparativo da incidência do total de casos de aids no Brasil, na Região 

Sul, em Santa Catarina e Florianópolis. É notória a elevada incidência que Florianópolis apresenta ao longo do 

período apresentado. Contudo, conforme disposto no Gráfico 1, ressaltamos que o município vem apresentando 

queda considerável desde 2007. 
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Gráfico 1: Ranking da taxa de incidência (por 100.000 hab.) do total de casos de aids, notificados no Sinan

2
, que 

compara a incidência dos casos de aids no Brasil, na Região Sul, em Santa Catarina e Florianópolis 
Fontes: SINAN Florianópolis, 15/12/2012: Datasus, 02/02/2012. Dados sujeitos a revisão. 

 
 

Neste mesmo contexto, dentre os nove Estados com maior taxa de incidência, Santa Catarina encontra-

se em 4° lugar, com a taxa de incidência em 2010 de 30,2 casos por 100.000 mil habitantes. Segundo o 

Departamento de DST/aids e Hepatites Virais a incidência de casos de aids registrados entre os anos de 2005-

2010, Santa Catarina acaba sendo o segundo Estado com maior incidência antecedido apenas pelo Rio Grande 

do Sul que apresenta taxa de 37,6 casos por 100.000 mil habitantes, o Paraná fica com a menor taxa de 

incidência da região com 19,0 casos por 100.000 mil habitantes, conforme o Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2: Ranking da taxa de incidência (por 100.000 hab.) de casos de aids notificados no Sinan, declarados no SIM3 e 
registrados no Siscel/Siclom4, segundo Estados da Região Sul, por ano de diagnóstico, 2005-2010 

Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, 2011. Incidência por 100.000 hab. 

A situação da aids em Florianópolis 
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 SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

3
 SIM – Sistema de Mortalidade 

4
 SISCEL – Sistema de Controle de Exames de Laboratorial e SICLOM – Sistema de Controle Logístico de Medicamentos 
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O Município de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, apresenta uma população de 421.240 

habitantes, onde 203.047 são homens e 218.193 são mulheres. (IBGE, 2010). 

Dentre os municípios brasileiros com população superior a 50.000 mil habitantes, Florianópolis 

encontra-se em 9° lugar quanto à taxa de incidência. 

Podemos perceber que entre os nove primeiros municípios listados no Gráfico 3 abaixo, todos 

pertencem a Região Sul do país, região esta que apresenta a maior taxa de incidência do Brasil, 28,8 casos por 

100.000 habitantes. 
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Gráfico 3: Taxa de incidência (por 100.000 hab.) de casos de aids notificados no Sinan, declarados no SIM e registrados no 
Siscel/Siclom em municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes e com as maiores taxas de incidência, 2005-2010 

Fonte: MS/SVS/Departamento de DST. Aids e Hepatites Virais, 2011. Incidência por 100.000 hab. 

 
Aproximando ainda mais nossa análise, quanto à taxa de incidência, podemos inferir que, dentre os 

municípios catarinenses, Florianópolis encontra-se em 4° lugar, com uma taxa de 57,9 de casos por 100.000 mil 

habitantes no ano de 2010. 
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Gráfico 4: Ranking da taxa de incidência (por 100.000 hab.) de casos de aids notificados no Sinan, declarados no SIM e 
registrados no Siscel/Siclom, em Municípios do Estado de Santa Catarina com mais de 50 mil habitantes e com as maiores 

taxas de incidência, 2005-2010 
Fonte: MS/SVS/Departamento de DST. Aids e Hepatites Virais, 2011. Incidência por 100.000 hab. 

 

Pode-se dizer ainda que, em Florianópolis, entre 2007 e 2010 a incidência oscilou entre 53 e 63 casos 

por 100.000 habitantes, bem abaixo do registrado em 2003 que foi de 99,2 casos ou de 2004 onde foi de 84,6 

casos. Contudo, Florianópolis é uma cidade litorânea e turística, com isso, o verão acaba por atrair várias 

pessoas com múltiplos interesses e isso pode contribuir para a elevação da incidência em nosso município.  

Giacomozzi (2008, p. 14), pontua que o “turismo aponta para o aumento da vulnerabilidade tanto do 

morador local, quanto do próprio viajante, uma vez que estudos têm mostrado (Ross, 2001; Burns, 2002) que 

muitos turistas costumam comportarem-se de forma diferente da habitual quando estão viajando, longe das 

restrições e rotinas do cotidiano. Tal fenômeno é capaz de afastar as inibições, favorecer o consumo de drogas e 

dificultar a abstinência sexual ou adesão ao preservativo”.  

A evolução histórica do número de casos notificados em Florianópolis desde o ano de 1986 demonstra 

que entre os anos de 1995 a 1998 ocorreram as maiores taxas de incidências registradas em nosso município, 

com 92,9 de casos novos a cada 100.000 habitantes em 1996, com decréscimo nos anos posteriores. Cabe 

destacar aqui os picos no número de casos notificados nos anos de 1996, 2001 e 2006 que refletem o esforço 

realizado por técnicos da Vigilância Epidemiológica na busca ativa de notificações para a redução da 

subnotificação ocorrida desde o início da epidemia. 

 

 

Gráfico 5: Incidência de aids em Florianópolis, 1986-2010 
Fonte: SMS/DVS/GVE/Sinan Florianópolis, 12/2011. Dados preliminares. 

 

Atualmente, há mais casos da doença entre os homens do que entre as mulheres, porém, ao longo dos 

anos essa diferença vem diminuindo, conforme o Gráfico 6. 
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Gráfico 6: Casos de AIDS por sexo -residentes em Florianópolis, 1989-2011 

Fonte: SMS/DVS/GVE/Sinan Florianópolis, 12/2011. Dados preliminares. 

 

Acompanhando a tendência atual da epidemia, em Florianópolis a proporção entre homens e mulheres 

vem atenuando, passando de 3,7 homens para cada mulher em 1992 para 1,7 em 2011, caracterizando o 

fenômeno da “feminização da aids”. Porém, ao longo dos anos essa diferença vem diminuindo o que sinaliza a 

importância de se continuar na sensibilização da população feminina acerca dos métodos de prevenção e acesso 

aos mesmos, bem como trabalhar com elas estratégias de empoderamento para que possam adquirir a 

emancipação individual através da tomada de decisões sobre sua vida e suas escolhas, responsabilizando-se 

pelas conseqüências destas sejam em relação a si mesmas ou a outrem.  

Apresenta-se abaixo o Gráfico 7, o qual representa a evolução da incidência da AIDS em todas as faixas 

etárias. Logo após abordar-se-á algumas faixas etárias mais pormenorizadamente. 

 

Gráfico 7: Evolução da taxa de Incidência da Aids em Florianópolis, por 100.000/hab., por faixa etária de 15 a 69 anos, no 
período de 1995-2011. 

Fonte: Sinan Florianópolis, 15/12/2012. Dados sujeitos a revisão. 

 
Observa-se que a faixa etária em que a aids é mais incidente é aquela que se concentra no pico da idade 

produtiva, a qual é a de 20 a 49 anos de idade. Alguns argumentos podem colaborar para a construção dessa 

tendência: i) dificuldade de adesão ao preservativo por associá-lo com situações de desconfiança em uma 

relação estável; ii) maior número de relações sexuais com parcerias diferentes ao longo da vida; iii) dificuldade 
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de sensibilização desse público quanto ao vértice existente entre multiplicidade de parceiros e contaminação, 

uma vez que muitos acreditam estar mais vulneráveis quando os indivíduos apresentam múltiplos parceiros ao 

mesmo tempo, o que não é verdade. 

Em relação aos jovens, a PCAP5 concluiu que são os que mais usam o preservativo em todas as situações, 

quando se compara com as outras faixas etárias, além de possuir maior número de parcerias casuais e obter o 

preservativo gratuitamente com mais facilidade em relação aos demais. Nesse contexto, o início da atividade 

sexual nas gerações atuais tem sido cada vez mais acompanhado do uso do preservativo na primeira relação 

sexual. Essa tendência, por sua vez, é acompanhada por um maior número de parceiros sexuais eventuais ou 

casuais, que pode estar a indicar mudanças geracionais relacionadas à cultura sexual juvenil (BRASIL, 2011). 

Destaca-se no Gráfico 7 a elevada incidência no grupo populacional acima de 50 anos, com tendência de 

crescimento. Temos como hipótese que esse fato está relacionado às mudanças de comportamento sexual 

nessa faixa etária, com a longevidade, o advento das medicações que diminuem a impotência sexual, bem como 

as crenças e resistências ao uso do preservativo.  

Isso pode ser corroborado ao se comparar ao uso do preservativo por faixa etária onde a PCAP 

demonstrou que “quase 35% dos jovens de 15 a 24 anos declararam uso regular de preservativo, 

independentemente da parceria, enquanto a proporção correspondente entre aqueles com idade entre 50 e 64 

anos foi de 20,5%. As diferenças são ainda maiores quando é considerado o uso regular de preservativo com 

parceiro fixo, sendo este de 30,7% entre os jovens e de apenas 10% entre os mais velhos” (BRASIL, 2011, p. 52). 

 Em relação às categorias de exposição, o Gráfico 8 demonstra a situação em Florianópolis, no período de 

1986 até 2010. 

 
Gráfico 8: Evolução da taxa de Incidência por Categoria de Exposição em Florianópolis, no período de 1986-2010 

Fonte: Sinan Florianópolis, 01/02/2012. Dados sujeitos a revisão. 

 
 É visto que a categoria de exposição heterossexual é a responsável pelo maior número de casos, sendo a 

relação sexual sem preservativo a principal forma de contágio. Ressalta-se aqui a dificuldade de sensibilizar a 

população heterossexual, casada ou com parceiro único, pois, acreditam que os indivíduos mais susceptíveis são 

aqueles que vivenciam a multiplicidade de parceiros. Contudo, esta era a idéia mais bem aceita na sociedade até 

                                         
5
 PCAP - Pesquisa de Comportamentos, Atitudes e Práticas relacionadas às DST e AIDS da população brasileira realizada pelo Ministério 

da Saúde em 2008. 
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meados dos anos 90, mas começou a ser registrado um aumento no número de casos entre os grupos 

heterossexuais e, evoluiu-se para o que hoje se chama de feminização da aids, ou seja, as mulheres casadas 

e/ou com parceiro único estão se infectando e descobrindo seu diagnóstico, muitas vezes, durante o pré-natal. 

 A PCAP (2011, p. 51) observou que “o uso de preservativo foi consistentemente maior entre os homens 

quando comparados às mulheres. Enquanto quase 64% dos homens declararam uso de preservativos na 

primeira relação sexual, a proporção comparável entre as mulheres foi de 57,6%. A proporção de homens que 

declararam uso de preservativo em todas as relações sexuais dos últimos 12 meses com qualquer parceiro foi 

em torno de 26% maior do que entre as mulheres. O uso regular do preservativo com parceiro casual entre os 

homens foi de 51% e entre as mulheres, de 34,6%.”. Os referidos dados corroboram a tese da feminização da 

aids.  

Outra exposição também importante é o uso de drogas, que no início da epidemia era mais presente e 

veio diminuindo até 2000, mas apresentou crescimento a partir desse período. 

A exposição homossexual seguiu a mesma tendência que a anterior. A partir do ano 2000 se observa um 

acréscimo na taxa de incidência entre a categoria de homossexuais, apesar do número de casos no sexo 

masculino ainda ser maior entre heterossexuais, a epidemia no país é concentrada nesse grupo. 

 
 

A situação da mortalidade  

 Quanto à mortalidade, dados do Ministério da Saúde demonstram que a taxa sinaliza queda. Em 12 

anos, a taxa de incidência baixou de 7,6 para 6,3 por 100 mil habitantes. A queda foi de 17% (BRASIL, 2011). 

 Em Florianópolis, o coeficiente de mortalidade mantém-se elevado, porém, se observarmos o gráfico, 

houve tendência de queda nos óbitos por aids no período de 2000 a 2008. Constatamos, porém, importante 

elevação no ano de 2009, onde o município voltou a atingir a taxa de 20 óbitos por 100.000/hab. Isso reflete a 

dificuldade de sensibilização e adesão dos pacientes as terapias. Entretanto, o diagnóstico tardio passa a ser 

mais um obstáculo para o enfrentamento da doença, contribuindo para o aumento dos óbitos. 

 

 

Gráfico 9: Coeficiente de Mortalidade de aids no período de 1998-2010, do Município de Florianópolis 
Fonte: DATASUS, Ministério da Saúde, 2012. Dados sujeito à revisão. 
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A situação da transmissão vertical e casos de aids em menores de 5 anos 

Quanto à situação das crianças em Florianópolis, cabe dizer que a soroconversão persiste no município, 

apesar da tendência de queda, como pode ser visualizada na série histórica do gráfico seguinte. 

 

 histórica no Gráfico 10. 

 

 

 

 
Gráfico 10: Situação da transmissão vertical do HIV no Município de Florianópolis por ano de nascimento, 2004-2010 

Fonte: Sinan W/ NET – Fichas de Investigações do Agravo Criança Exposta ao HIV. Dados sujeitos a revisão. 

 

No período de 2007 a 2010, de acordo com as fichas de investigações do agravo “Criança exposta ao 

HIV”, Florianópolis apresentou 215 crianças que foram expostas a esse agravo. Dentre os casos que já foram 

devidamente encerrados, a transmissão vertical ocorreu em 3,26% dos casos.  

Cabe ressaltar que desde 2007, quando iniciou o SINAN Net, a ficha de investigação de criança exposta, 

ainda não foi disponibilizada pelo Ministério da Saúde para digitação no sistema, sendo que esses dados são 

obtidos a partir das informações das próprias fichas de investigações. Assim sendo, não temos como comparar o 

número de crianças expostas do Município de Florianópolis em relação ao número de criança exposta de outras 

regiões do território nacional.  

Após análise das fichas de investigações, foi constatado que, na maioria dos casos, houve falha 

relacionada ao pré-natal, seja devido à captação tardia e/ou não captação da gestante, má aderência ao uso da 

profilaxia antiretroviral, podendo está relacionado ao uso de drogas, ou mãe em janela imunológica no 

momento da gestação/parto ou, ainda, a recusa na realização do exame por diferentes motivos. 

Entretanto, quando se aborda a transmissão vertical, a Sociedade Brasileira de Infectologia percebe 

queda na transmissão vertical devido aos cuidados no pré-natal e no pós-parto. Por outro lado, um estudo da 

UNICAMP (Isaúde.net, 2009) apud (Gonçalves, 2010) mostrou que a cada quinze casos de transmissão vertical 

ocorridos, treze deles estão relacionados com a baixa adesão ao tratamento pela gestante e falhas em uma das 

etapas preconizadas. No Estado do Rio Grande do Sul foi realizado um estudo em um período de doze anos para 

verificar a fonte de infecção de 1494 crianças que foram notificadas com aids em menores de cinco anos, e o 

que se obteve foi que aproximadamente 85% dessas crianças (1259 casos) obtiveram como causa a transmissão 

vertical ocorrida no período pré e peri-natal.  
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Cabe ressaltar que o processo de feminização da epidemia também contribui para o número aumentado 

de crianças expostas ao HIV e consequentemente, a um risco de transmissibilidade do vírus HIV de forma 

vertical, quando as etapas de prevenção não são devidamente incorporadas e seguidas pela gestante ou que 

não podem ser atingidas por dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Segundo CDC (2007), apud 

(GONÇALVES, 2010) nos Estados Unidos, aproximadamente 25% das gestantes com HIV sem terapia 

antiretroviral irão transmitir o vírus para o seu bebê, o que vem reforçar a importância do uso profilático do 

medicamento durante a gestação e todo o seguimento do parto e pós-parto, bem como, na prática das demais 

recomendações de prevenção. 

O Plano Operacional para a Redução da Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis no Brasil. BRASIL (2007, 

p.9), apud (GONÇALVES, 2010), coloca que 35% dos casos de transmissão vertical ocorrem durante a gestação e 

65% no período periparto, sendo que a amamentação pode ocasionar um risco adicional de 7 a 22% por cada 

mamada. Daí a importância de um pré-natal de qualidade com vistas a evitar mais um caso de infecção pelo HIV 

e posteriormente, um novo caso de aids. 

Para o ano de 2007 no Brasil, a taxa de incidência de aids em menores de 5 anos foi de 2,6 

casos/100.000 crianças nessa faixa etária, sendo que a região Sul apresentou 5,1 como taxa mais alta e a Centro-

Oeste de 1,8 como taxa mais baixa. BRASIL, (2009) apud (GONÇALVES, 2010).  

 

 

Gráfico 11: Evolução da incidência de aids em < 5 anos em Florianópolis 
Fonte: Sinan Florianópolis, 15/12/2011. Dados sujeitos a revisão. 

 
 

O gráfico acima apresenta uma queda significativa, a partir de 2001, na incidência de aids nessa faixa 

etária, o que sinaliza uma melhoria no acesso ao medicamento durante o pré-natal e aos serviços de saúde. 
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Florianópolis no enfrentamento da epidemia da aids 

Dados Epidemiológicos 

 

 A incidência de aids está em torno de 41,7 casos por 100.000 habitantes. Ainda é considerada alta, mas 

apresenta tendência de queda no valor de 55,1%, no período de 1996 a 2011, desde a introdução da TARV 

(terapia antiretroviral). 

Ao analisarmos a incidência por faixa etária percebe-se que entre o grupo populacional com idade entre 

50 a 59 anos está com tendência de crescimento na última década na ordem de 34,31%. As faixas etárias dos 20 

aos 49 anos são as que apresentam a maior incidência, variando entre 60 a 66 casos de aids/100.000 habitantes 

em 2011. 

O fenômeno da feminização da aids, em Florianópolis, vem se acentuando, ou seja, a incidência é maior 

entre os homens, mas com a redução na razão entre sexos, evoluindo de 7,3 H/M em 1989 para 1,7 H/M em 

2011, ainda acima da razão do Estado que foi de 1,3 H/M em 2011. Aliado a isso tem um acréscimo na taxa de 

incidência entre a categoria de heterossexuais, a partir do ano 2000, o que sinaliza que o trabalho de prevenção 

deve ser realizado com toda e qualquer pessoa. 

 

Prevenção 

 

Além de diversas campanhas educativas realizadas em datas alusivas, as ações de prevenção das 

DST/HIV/aids e hepatites virais integram os trabalhos do Programa Saúde na Escola - PSE e do Programa Saúde e 

Prevenção nas Escolas - SPE com o objetivo de articular saúde e educação nos trabalhos de sexualidade e 

prevenção junto aos escolares. 

O município vem adquirindo, elaborando e disponibilizando vários insumos para a prevenção das 

DST/HIV/aids/hepatites virais, tais como folders, cartilhas, materiais informativos, banners, preservativos, gel 

lubrificante para a população em geral, empresas, escolas, etc. 

 

Parcerias 

 

Através da Comissão Municipal de Prevenção das DST/HIV/aids e hepatites virais de Florianópolis 

(CMAIDS), constituída pela gestão e Organizações da Sociedade Civil que atuam com a temática no município 

são discutidas questões relacionadas à prevenção, assistência e qualificação profissional, entre outros, bem 

como o planejamento de ações integradas neste âmbito. 
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Vigilância, Diagnóstico, Atenção e Tratamento 

 

Em relação ao diagnóstico, o exame do HIV está 100% descentralizado, ou seja, as pessoas têm acesso 

facilitado nos dois Centros de Testagem e Aconselhamento - CTA (um localizado no Centro e outro no 

Continente) bem como os Centros de Saúde realizam o aconselhamento pré e pós-testes.  

Através da Portaria/SS/GAB 009/2010 Florianópolis tornou obrigatória a notificação dos casos de 

infecção pelo vírus do HIV no Município, possibilitando conhecer o perfil do HIV no município, além de prever a 

rotina de exames (CD4, CD8, carga viral), consultas e tratamento. 

O Laboratório Municipal é referência municipal para o diagnóstico laboratorial do vírus HIV e de outros 

agravos de interesse epidemiológico. Para tanto, disponibiliza testagem para HIV e outras sorologias para a 

comunidade através da Rede Municipal de Saúde e dos CTA do município. O LAMUF busca no seu trabalho a 

excelência dos exames laboratoriais, investindo na qualificação de seus profissionais, nos materiais utilizados e 

no espaço físico adequado à responsabilidade que lhe é pertinente.  

Quanto ao tratamento, os indivíduos que convivem com o HIV/aids tem atendimento com especialistas 

nas policlínicas do município. No apoio ao tratamento o município possui duas Unidades Dispensadoras de 

Medicamentos - UDM credenciadas pelo Ministério da Saúde, localizadas nas Policlínicas Centro e Continente, 

aumentando o acesso da população que vive com a aids para a retirada dos medicamentos antiretrovirais. 

 

Qualificação da Assistência 

 

A Educação Permanente é valorizada através da realização de capacitações frequentes aos profissionais 

de saúde com o objetivo de qualificar a assistência da Estratégia de Saúde da Família sobre o diagnóstico 

precoce e manejo das DST/HIV/Aids/HV, adesão ao tratamento na Atenção Primária, com vistas à 

descentralização da assistência ao paciente vivendo com DST/HIV/Aids/HV, como já tem sido feito com o 

aconselhamento pré-teste HIV.  

O município mantém uma equipe de Agentes Redutores de Danos vinculados à Vigilância Epidemiológica 

e aos CAPS ad com o objetivo de reduzir a incidência das DST/HIV/Aids/HV pelo uso de álcool e outras drogas, 

através da criação de vínculos com os usuários e da distribuição de insumos como preservativos, protetores 

labiais para usuários de crack, dentre outros. 
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