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se observado um aumento persistente
das taxas de incidência de aids, prin-
cipalmente na Sul, em conseqüência da
expansão do número de casos  entre mu-
lheres e entre os menos escolarizados.Já
a taxa de mortalidade pela doença em
todo o país, que era crescente até mea-
dos dos anos 1990, apresentou um de-
clínio expressivo até a estabilização, a
partir de 2000, em cerca de 6,3 óbitos
por 100 mil habitantes. A queda foi re-
sultado da política governamental no
setor, com a introdução da distribuição
gratuita e do acesso universal ao trata-
mento anti-retroviral.

A malária, a tuberculose e a hanseníase
são outros exemplos de doenças infec-
ciosas e parasitárias que continuam a
representar problema de saúde pública.
A primeira teve uma redução da inci-
dência,mas houve um aumento da pro-
porção da forma mais grave da doença.
A segunda, apresenta estabilização do
número de casos novos, porém em pa-
tamares elevados. Já a terceira teve que-
da no número de casos registrados de-
vido a uma mudança na sua forma de
cálculo. Pela nova metodologia, que se-
gue critérios da Organização Mundial
da Saúde (OMS),o Brasil tem 1,71 caso
da doença por 10 mil habitantes. Pelo
critério anterior, esse número chegava a
4,52 em dezembro de 2003. Ainda
assim, a taxa está acima de 1 caso por 10
mil habitantes –  considerada razoável
para que a doença seja erradicada.

Desde a identificação do primeiro caso
de aids, em 1980, até meados de 2004
foram notificados 360 mil casos da
doença no Brasil. As taxas de incidência
(que equivalem ao número de casos
novos dividido pela população) foram
crescentes até 1998,alcançando cerca de
20 casos de aids por 100 mil habitantes.
Do total de casos de aids, mais de 80%
estão concentrados nas regiões Sudeste e
Sul. A partir de 1998, há uma tendência
de declínio na região Sudeste, a mais
atingida desde o início pela epidemia.
Para as demais regiões,no entanto,tem-

Aumenta o número de
casos de aids entre
mulheres e entre os
menos escolarizados
A aids no Brasil tem-se configurado co-
mo subepidemias, e atinge de forma
bastante intensa os usuários de drogas
injetáveis (UDI) e os homens que fa-
zem sexo com outros homens. No iní-
cio atingiu ainda os indivíduos que re-
ceberam transfusão de sangue e seus
hemoderivados (hemácias,plasma,pla-
quetas etc.). Mais recentemente tem ha-
vido um aumento do número de casos
de aids devido à transmissão hete-
rossexual, principalmente entre as mu-
lheres. Diferentemente dos homens, as
mulheres têm apresentado taxas de in-
cidência crescentes.

Utilizando-se a escolaridade como uma
variável indicadora da condição socio-
econômica do indivíduo,observa-se que
a aids atingiu, no começo, os indivíduos
com maior escolaridade, com posterior
crescimento entre os menos escolariza-
dos. Entretanto, isso não ocorre de ma-
neira homogênea, sendo bem mais evi-
dente entre os casos que tiveram como
categoria de exposição o uso de drogas
injetáveis e, mais recentemente, na cate-
goria de transmissão heterossexual.

Diminui índice de
mortalidade por aids
O Brasil registrou cerca de 160 mil óbi-
tos por aids do início dos anos 80 a de-
zembro de 2003. Até 1995, a curva de
mortalidade acompanhava a de inci-
dência de aids, quando atingiu a taxa de
9,7 óbitos por 100 mil habitantes.Após
a introdução da política de acesso uni-
versal do tratamento anti-retroviral
(ARV), combinando drogas de diferen-
tes formas de ação (terapia anti-retro-
viral de alta eficácia - HAART), obser-
vou-se importante queda na mortali-
dade, até a estabilização em cerca de 6,3
óbitos por 100 mil a partir do ano 2000.
Essa tendência, entretanto, tem sido
bem mais evidente na região Sudeste e
entre os homens. Além disso, de 1993 a
2003, observou-se um aumento de so-
brevida dos pacientes com aids.

AIDS, MALÁRIA,
TUBERCULOSE E

HANSENÍASE TÊM
COMPORTAMENTOS

REGIONAIS
DISTINTOS

Estima-se que cerca de 600 mil pessoas
vivam com HIV ou aids no Brasil. Se-
gundo parâmetros da Organização
Mundial de Saúde (OMS), os países
podem ser classificados como sendo de
epidemia incipiente, quando a preva-
lência do HIV é menor que 5% em po-
pulações consideradas de risco (como,
por exemplo, os usuários de drogas in-
jetáveis, os homens que fazem sexo com
outros homens e as profissionais do
sexo); concentrada, quando a prevalên-
cia em qualquer população de risco é
maior que 5%, mas menor que 5% nas

Uma pessoa pode não estar com
aids mesmo apresentando resulta-
do positivo para o HIV. A aids repre-
senta o estágio mais avançado da
infecção pelo HIV, quando o siste-
ma imunológico já se encontra
bastante comprometido. Nessa fase
podem surgir doenças oportunis-
tas, que se desenvolvem em decor-

rência da deficiência imunológica
do indivíduo infectado pelo HIV. São
geralmente de origem infecciosa,
mas várias neoplasias também po-
dem ser consideradas oportunistas.

O indivíduo, depois de se infectar
com o HIV, passa por diferentes es-
tágios clínicos da infecção até che-
gar ao estágio da aids: pode apre-

sentar sintomas leves durante um
curto período; permanecer por um
longo período sem sintomas; ou
apresentar sintomas ou doenças
ainda não indicativos da aids. Dize-
mos então que nesses casos o in-
divíduo é infectado pelo HIV, soro-
positivo para o HIV, HIV positivo ou
portador do HIV.

QUADRO 1 • A diferença entre o HIV e a aids

*Casos notificados no SINAN e registrados no SISCEL até 30/6/04. Fonte: MS/SVS/PN DST e aids

GRÁFICO 1 • Taxa de incidência de aids (por 100 mil habitantes),
segundo região de residência por ano de
diagnóstico - Brasil, 1986-2003*
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Fonte: MS/SVS/DASIS/SIM

GRÁFICO 2 • Taxa de mortalidade por aids (por 100 mil
habitantes), segundo residência por ano do óbito -
Brasil, 1986-2003
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concentrados no
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proporção passou de 53% em 1999 para
57% em 2002. Da mesma forma, o uso
de preservativo na última relação sexual
subiu de 61,5% em 1999 para 69,3% em
2002.Além disso,entre esses conscritos,
o índice de comportamento sexual de
risco diminuiu de 0,98 em 1999 para
0,88 em 2002 – redução essa bem mais
evidente entre os que fazem sexo com
outros homens e usuários de drogas
injetáveis.

Cai a incidência de
malária, mas aumenta
proporção da forma
mais grave da doença
A malária está concentrada na Amazô-
nia Legal (formada por áreas dos sete
Estados da região Norte, pelo Mara-
nhão e por Mato Grosso), onde estão
registrados mais de 99,5% dos casos do
país (ver mapa 1). No período entre
1990 e 2004, analisando o primeiro e o
último ano, observa-se que a inci-
dência parasitária anual da malária, a
proporção de malária por Plasmodium
falciparum (responsável por 80% dos
casos letais da doença) e a mortalidade
por malária apresentaram redução
acentuada na região. A incidência pa-
rasitária anual passou de 33,1 para 20,4
casos por mil habitantes, a proporção
de malária por Plasmodium falciparum
de 44,6% para 22,4% e a taxa de mor-
talidade de 5,2 para 0,4.

Contudo, o comportamento tanto da
incidência parasitária anual quanto da
proporção da malária por Plasmodium
falciparum e do número de casos diag-
nosticados (exames positivos) não foi
homogêneo nesse período. A incidên-
cia apresentou períodos de alternân-
cias entre redução e aumento de 1990 a
1999, tendo, neste ano, retornado ao
índice próximo ao ano de 1990 (33,1
casos por mil habitantes). De 1999 até
2002, reduziu de forma expressiva, mas
voltou a crescer a partir de então (ver
gráfico 3). Em alguns Estados da Ama-
zônia Legal essa expansão pode ser per-
cebida já em 2000, como é o caso de
Rondônia, que passou de 54.074 casos
para 106.634 em 2004. Em outros Esta-

dos são observados aumentos a partir
de 2001, como é o caso do Acre, que
passa de 7.774 casos para 31.608 em
2004; o Amazonas, de 48.385 para
146.296; e Roraima, de 16.028 para
25.811.Portanto,o maior aumento pro-
porcional ocorreu no Acre, devido a
uma epidemia na região de Cruzeiro do
Sul. O crescimento no Amazonas e em
Rondônia pode ser atribuído, em gran-
de parte, à ocupação desordenada que
tem gerado a formação de aglomerados
urbanos em regiões periféricas das ca-
pitais, particularmente em Manaus e
em Porto Velho.

Ainda assim, para a região como um
todo, os níveis atuais são menores do
que aqueles registrados em 1999. No
ano de 2004, comparado ao ano de
1999, verificou-se uma redução de 36%
na incidência da malária, de 22,7% na
incidência da malária por Plasmodium
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populações que não apresentam condu-
tas de risco; e generalizada, se em qual-
quer grupo da população sem conduta
de risco a prevalência for maior que 5%.
Por esses parâmetros, o Brasil mantém
sua posição entre os países com epide-
mia concentrada, com prevalência da
infecção de 0,61% entre a população de
15 a 49 anos, sendo 0,42% entre as mu-
lheres e 0,80% entre os homens. Entre as
parturientes de 15 a 24 anos, essa pre-
valência é de 0,28%.

Maioria da população
conhece como o 
HIV é transmitido 
A falta de conhecimento sobre as formas
de transmissão e proteção, o uso incon-
sistente ou a falta de uso de preservativos
e a multiplicidade de parceiros sexuais
estão entre os principais fatores de vul-
nerabilidade para o HIV. Dado isso, o
Programa Nacional de DST e Aids (PN
DST/Aids) do Ministério da Saúde,jun-
tamente com o Departamento de Infor-
mações em Saúde da Fundação Oswaldo
Cruz e os Centros para Controle de
Doenças e Prevenção (Centers for Disea-
se Control and Prevention - CDC) dos
Estados Unidos, desenvolveu em 2004 a
Pesquisa de Conhecimento, Atitudes e
Práticas na População Brasileira de 15 a
54 anos (PCAP-BR), com uma amostra
representativa da população brasileira
nessa faixa etária, para conhecer melhor
os fatores de vulnerabilidade.

Os dados da pesquisa mostram que 91%
da população brasileira de 15 a 54 anos
citou espontaneamente a relação sexual
como forma de transmissão do HIV e
94% apontou o uso de preservativo como
forma de prevenção da infecção. O co-
nhecimento é maior entre as pessoas de
25 a 39 anos, entre os mais escolarizados
e entre as pessoas residentes nas regiões
Sul e Sudeste. Além disso, 67,1% da
população brasileira tem conhecimento
correto das formas de transmissão do
HIV.Esse conhecimento é menor entre os
mais jovens (62%) e entre as pessoas com
ensino fundamental incompleto (59%),
mas chega a 82% entre aqueles com en-
sino fundamental completo.

A pesquisa também revela que 90% da
população brasileira de 15 a 54 anos
afirmou já ter tido alguma relação se-
xual na vida e, desses, 81% eram se-
xualmente ativos no último ano. A re-
gião Nordeste, apesar da menor pro-
porção de pessoas sexualmente ativas,
apresenta uma das maiores proporções
de jovens com início da vida sexual
antes dos 15 anos (29,4%); no Sul essa
proporção foi de 20%. Quase 20% da
população brasileira sexualmente ativa
relatou ter tido mais de dez parceiros na
vida e 4% mais de cinco parceiros even-
tuais no último ano, sendo que, entre os
jovens de 15 a 24 anos, chegou a 7%.
Essa proporção foi de 5,5% no Norte e
em torno de 4% no Nordeste, Sudeste
e Centro-Oeste.

Ainda de acordo com a PCAP-BR de
2004, os indicadores relacionados ao
uso de preservativos mostram que 38%
da população sexualmente ativa usou
preservativo na última relação sexual
independentemente da parceria, che-
gando a 57% quando se consideram
apenas os jovens de 15 a 24 anos. O uso
de preservativos na última relação se-
xual com parceiro eventual foi de 67%.
A proporção comparável em 1998 foi
de 63,7%. Com respeito ao uso con-
sistente de preservativos, ou seja, o uso
em todas as relações sexuais, a pro-
porção observada foi de cerca de 25%
da população sexualmente ativa de 15 a
54 anos, que relatou uso regular de pre-
servativo no último ano, atingindo
51,5% quando se considera o uso com
parceiro eventual e chegando a quase
61% na região Sul. Foi maior entre os
homens, os mais jovens e entre as pes-
soas mais escolarizadas.

O uso consistente de preservativo é a
medida considerada mais eficiente na
interrupção da transmissão do HIV
pela via sexual. Estudos com jovens de
17 a 21 anos,conscritos do Exército bra-
sileiro, isto é, alistados que se apresen-
tam à comissão de seleção do Exército,
mostram que o uso consistente de pre-
servativo, com parceiro eventual, vem
aumentando nos últimos anos. Essa

Fonte: MS/SVS

MAPA 1 • Malária • Índice Parasitário Anual (por mil habitantes) -
Estados da Amazônia Legal, 2004
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da forma pulmonar, parece ter aumen-
tado gradualmente no período, de cerca
de 2,1-2,3 por 100 mil habitantes nos
anos mais remotos para cerca de 2,9-
3,1 por 100 mil habitantes nos anos
mais recentes.

Do total de óbitos notificados pelo Sis-
tema de Informações sobre Mortalida-
de do Ministério da Saúde para 2003,
37,3% ocorreram em indivíduos da cor
branca, 36,7% da parda, 14,5% da pre-
ta, 0,7% da amarela, 0,8% da raça indí-
gena e os demais não tinham informa-
ção de cor/raça. O risco de morrer por
tuberculose foi 1,4 vez maior para os
pardos em comparação com os brancos
(razão entre a taxa da cor parda sobre
a taxa da cor branca) e 3,3 vezes maior
para a cor preta em relação à branca. Os
riscos relacionados à cor (parda/branca
ou preta/branca) foram um pouco
maiores nos óbitos do sexo feminino
do que no masculino (ver tabela 1).

No Brasil, tanto o diagnóstico quanto o
tratamento da tuberculose são gratui-
tos.O tratamento inadequado ou admi-
nistrado de maneira irregular, além de
retardar a cura do paciente, pode acar-
retar o aparecimento de resistência do
bacilo da tuberculose aos antimicrobia-
nos usualmente empregados no trata-
mento e complicações que podem levar
à morte. A supervisão direta por um
profissional de saúde durante o trata-
mento é uma maneira de aumentar a
adesão do paciente. O tratamento su-

pervisionado vem sendo considerado
um mecanismo eficaz de controle da
tuberculose, sendo recomendado in-
ternacionalmente.

Deve-se observar que,no Brasil,a partir
de 2000, o número de unidades de saú-
de capacitadas para oferecer tratamento
supervisionado vem aumentando gra-
dualmente, tendo alcançado cerca de
21% do total de unidades, em 2003.
Comparando as tabelas 2 e 3,verifica-se
que as unidades de saúde capacitadas
para oferecer tratamento supervisiona-
do têm maior proporção de casos novos
curados e menor proporção de casos
que abandonam o tratamento do que as
que não estão capacitadas para tanto,
além de menor proporção de casos no-
vos sobre os quais não se têm informa-
ções sobre o encerramento.
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falciparum e de 59,1% na mortalidade.
Ressalte-se, também, que nesse período
houve diminuição do número de muni-
cípios de alto risco, de 160 para 81
(49,4%), e de médio risco, de 127 para
112 (11,8%).Conseqüentemente,houve
incremento de 338 para 406 (20,1%) no
número de municípios de baixo risco de
transmissão e de 167 para 206 (23,4%)
em relação aos municípios com incidên-
cia parasitária anual igual a zero.

Apesar da redução geral do número de
casos na região, observa-se, no período
entre 1999 e 2004, um aumento da
proporção de malária por Plasmodium
falciparum, de 18,6% para 22,4% do
total de casos (ver gráfico 4). É preocu-
pante esse incremento, pois favorece a
ocorrência da doença em suas formas
mais graves, assim como de óbitos.

Taxa de mortalidade 
por tuberculose mantém
tendência de queda
A tuberculose é uma doença infecto-
contagiosa causada pelo bacilo de Kock
(Mycobacterium tuberculosis). De 2000 a
2003, o país registrou uma estabilização
do número de casos novos e da taxa de
incidência anual de tuberculose, em
patamares elevados,com pequena varia-
ção anual (em torno de 80 mil casos
novos por ano).

Existem várias formas clínicas de tuber-
culose (pulmonar, meníngea, miliar, ós-
sea, renal, cutânea, genital etc.). A mais
freqüente e mais contagiosa é a pulmo-
nar.Um paciente pulmonar bacilífero,se
não tratado,em um ano pode infectar de
10 a 15 pessoas.Ao longo do período de
2000 a 2003, a proporção de casos da
forma pulmonar bacilífera sobre o total
de casos novos esteve relativamente
constante,em torno de 53,5%.A propor-
ção de casos novos masculinos sobre o
total também esteve relativamente cons-
tante, em torno de 56,3% (para todas as
formas) e 53,2% (para a forma pul-
monar bacilífera), ao longo do período.

Em que pese a estabilização da taxa de
incidência, o número de óbitos e a taxa
de mortalidade por tuberculose manti-
veram a tendência de queda observada
ao longo dos últimos anos, passando de
5,8 por 100 mil habitantes, em 1980,
para 2,8, em 2003 (ver gráfico 5). Do
total de óbitos por tuberculose de 1980
a 2003, 89,3% foram da forma pulmo-
nar (com ou sem informação sobre o
resultado da baciloscopia). Assim co-
mo a incidência de tuberculose, a mor-
talidade também foi maior no sexo
masculino do que no feminino (ver
gráfico 6). A razão das taxas de morta-
lidade do sexo masculino sobre o fe-
minino, para o total de óbitos e para os

Fonte: MS/SVS

GRÁFICO 3 • Incidência Parasitária Anual (IPA) - Estados da Amazônia Legal, 1990 a 2004 (em %)

1990

33,1

1991

31,4

1992

32,7

1993

26,8

1994

30,1

1995

30,0

1996

23,5

1997

21,0

1998

24,0

1999

31,9

2000

29,1

2001

18,0

2002

15,9

2003

18,3

2004

20,4

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

IPA

Fonte: MS/SVS

GRÁFICO 4 • Proporção de malária por P. falciparum - Estados da Amazônia Legal, 1990 a 2004
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A malária é uma doença infec-
ciosa transmitida pela picada da
fêmea de mosquitos (gênero Ano-
pheles) contaminada pelo parasita
da malária (Plasmodium). No Brasil,
três espécies causam malária –
Plasmodium falciparum, Plasmo-
dium vivax e Plasmodium malariae.
O Anopheles darlingi, que tem co-
mo criadouro grandes coleções

de água, é o principal transmissor
na região amazônica.  Na Amazô-
nia Legal, a maior parte dos casos
de malária deve-se ao Plasmodium
vivax, mas ocorrem casos de Plas-
modium falciparum, que causa 
a forma mais grave da malária, 
podendo ser fatal. (http://www.
bibmanguinhos.cict.fiocruz.br/
pmalaria.htm)

QUADRO 2 • Os tipos de malária
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da doença.A manutenção dos pacientes
curados nos registros conduziu à interpre-
tação exagerada do ônus da hanseníase.

Como conseqüência da inadequação
do método de cálculo do coeficiente de
prevalência para o Brasil,qualquer com-
paração com os demais países, nos anos
anteriores a 2004, tornou-se inadequa-
da. A manutenção e atualização do re-
gistro de casos é uma das atividades-
chave para avaliar o progresso feito para
a eliminação da hanseníase. Para isso, é
recomendável que a atualização dos da-
dos seja realizada por meio da verifi-
cação dos prontuários e reavaliação de
todos os pacientes que ainda estejam re-
gistrados para tratamento, com subse-
qüente correção do banco de dados.

Entretanto, da mesma forma que nos
países não-endêmicos, o desafio agora
para o Brasil é reduzir a prevalência no
nível subnacional, ou seja, nos Estados
e municípios.A distribuição da hanse-
níase no Brasil não é homogênea e os
Estados da Amazônia Legal apresen-
tam maior magnitude da doença (ver
mapa 2). Para as áreas com alta en-
demicidade, as estratégias de redução
da carga da doença precisam ser man-
tidas, justificadas pela produção de
incapacidades físicas decorrentes do
diagnóstico tardio. As ações de vigi-
lância epidemiológica na investigação
de casos entre os contatos intradomi-
ciliares representam outro ponto frágil.
Por essa razão, 10% dos casos ainda
ocorrem entre crianças.
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Hanseníase
continua a ser
um sério problema
A hanseníase continua produzindo no
Brasil mais de 40 mil casos novos ao ano,
caracterizando importante endemici-
dade.Em 1991,na 44ª Assembléia Mun-
dial de Saúde, foi pactuado que a han-
seníase seria eliminada como problema
de saúde pública até o ano 2000. Pos-
teriormente, esse pacto político foi pror-
rogado para 2005. Para o alcance dessa
meta, ainda não atingida em 9 dos 122
países endêmicos em 1991, é necessária
a redução da taxa de prevalência para
menos de 1 caso por 10 mil habitantes.
De acordo com os critérios da OMS, a
prevalência de hanseníase no Brasil
alcançou 1,71 caso por 10 mil habitantes
no final de 2004. Em razão de ser
pactuada internacionalmente,essa meta
foi incluída no Relatório Nacional de
Acompanhamento dos Objetivos de De-
senvolvimento do Milênio.

O indicador “taxa de prevalência”, pro-
posto e pactuado internacionalmente,
colocou a hanseníase na pauta de prio-
ridades do governo, portanto, a doença
precisa ser compreendida e calculada
adequadamente pelos serviços de saúde

em todos os níveis de gestão. O Grupo
Técnico Assessor da Organização Mun-
dial da Saúde para Hanseníase (TAG
OMS), em fevereiro de 2004 ressaltou
que, para fins de relatório externo e
comparações entre os países, todos os
programas deveriam seguir as defini-
ções estabelecidas pela OMS no tocante
ao diagnóstico,tratamento,cura e aban-
dono, bem como para reportar o coe-
ficiente de prevalência pontual.

Em 2004, o Ministério da Saúde, repre-
sentado pela Secretaria de Vigilância em
Saúde/Programa Nacional de Elimina-
ção da Hanseníase,decidiu adotar o crité-
rio de cálculo da prevalência pactuado
com os países membros da OMS (ver
quadro 3).O referencial para essa tomada
de decisão de adequação do critério do
cálculo da prevalência foi a necessidade
de estabelecer comparabilidade dos resul-
tados desse indicador pactuado.Sabe-se
ainda que os altos coeficientes de preva-
lência,reportados pelo Brasil até o ano de
2003, foram influenciados muito mais
por falhas na rotina de atualização do
banco de dados de altas por cura dos pa-
cientes,que conseqüentemente permane-
ciam no registro de casos em tratamen-
to,do que pela existência de casos ativos

GRÁFICO 5 • Número de óbitos e taxa de mortalidade por tuberculose (por 100 mil habitantes) 
para todas as formas e para forma pulmonar – Brasil, 1980 a 2003, 

GRÁFICO 6 • Número de óbitos e taxa de mortalidade por tuberculose (por 100 mil habitantes) 
para todas as formas e para forma pulmonar, por sexo – no Brasil, 1980 a 2003
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bendo-os). Legitimado o serviço assis-
tencial convencional, mediante o cre-
denciamento de hospitais de referência
para internação em HIV/aids (397 hos-
pitais), foram implantadas outras mo-
dalidades de assistência, como o Hos-
pital-Dia (79 hospitais), o Serviço de
Assistência Especializada (422 ambula-
tórios) e a Assistência Domiciliar Tera-
pêutica (53 serviços). Em comum, o
atendimento nesses serviços deveria ser
assegurado por equipes multidiscipli-
nares com o objetivo de oferecer assis-
tência humanizada e de qualidade, ba-
seada na atenção integral ao paciente e
sua família.A implantação dos serviços
de referência tem seguido a trajetória da
epidemia no país, sendo progressiva-

mente introduzidos em cidades de me-
nor porte, em conformidade com o no-
vo perfil da epidemia (interiorização).

O Ministério da Saúde tem assegurado
acesso universal e gratuito ao tratamen-
to anti-retroviral no Sistema Único de
Saúde, conforme a Lei nº 9.313/96. É
responsabilidade da União a garantia
de disponibilidade do tratamento mais
adequado aos pacientes infectados pelo
HIV, dentro de parâmetros técnicos e
científicos definidos pelo ministério.
Segundo decisão da Comissão Inter-
gestores Tripartite, em 1998 definiu-se
que a aquisição e distribuição dos me-
dicamentos anti-retrovirais (ARVs) e
talidomida 100 mg  é de responsabili-
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PROGRAMAS 
E POLÍTICAS

A missão do Programa Nacional de DST
(doenças sexualmente transmissíveis) e
aids (PN-DST/Aids) é reduzir a incidên-
cia do HIV/aids e outras DST e a vulne-
rabilidade da população brasileira a es-
ses agravos, além de melhorar a qualida-
de de vida das pessoas vivendo com
HIV/aids. Para isso, foram definidas di-
retrizes: de melhoria da qualidade dos
serviços públicos oferecidos às pessoas
portadoras de HIV/aids e outras DST;
de redução da transmissão vertical do
HIV e da sífilis; de aumento da cobertu-
ra do diagnóstico das DST e da infecção
pelo HIV; de aumento da cobertura do
tratamento das DST; de aumento da co-
bertura das ações de prevenção em mu-
lheres e populações com maior vulnera-
bilidade; da redução do estigma e da dis-
criminação; e de melhoria da gestão e da
sustentabilidade. Todas essas diretrizes
têm como base uma perspectiva de defe-
sa dos direitos humanos,baseada no prin-
cípio constitucional de que saúde é um
direito de todos e um dever do Estado.

Para fomentar a descentralização das
ações foi instituída uma política de incen-
tivo, com a definição de um conjunto de
municípios que deveriam receber recur-
sos extras para o desenvolvimento de ações
de prevenção e controle ao HIV/aids e
outras DST.Os municípios selecionados
representam 98,09% dos casos de aids
no país e 97,17% da cobertura popula-
cional.Vale ressaltar que os 5.560 muni-

cípios brasileiros são beneficiados nas
metas e ações em DST/ aids pela Progra-
mação Pactuada Integrada (PPI), que é
o instrumento de planejamento e pro-
gramação do Sistema Único de Saúde
(SUS) e de pacto entre gestores do SUS,
que inclui procedimentos ambulatoriais
(com controle e pagamento por meio
do Sistema de Informações Ambulato-
riais) e internações hospitalares (pelo
monitoramento e pagamento das Auto-
rizações de Internações Hospitalares).

Para melhorar a qualidade e expandir o
acesso às intervenções buscou-se: a am-
pliação das ações de promoção e pre-
venção; a inserção dos grupos mais vul-
neráveis nas redes de atenção; o acesso
aos insumos para adoção de práticas
mais seguras (preservativos, gel lubrifi-
cante, kits de redução de danos); e a
implantação do Projeto de Melhoria na
Qualidade dos Serviços. Esse projeto
estabelece um protocolo clínico assis-
tencial, utilizando equipe multidiscipli-
nar (médico, enfermeiro, assistente so-
cial, farmacêutico e nutricionista), para
avaliar a estrutura organizacional dos
serviços, a disponibilização de insumos
e medicamentos para infecções opor-
tunistas, a retaguarda da rede do SUS e
a eficiência de ações específicas (como
adesão ao tratamento, por exemplo).

Tratamento conta 
com novas modalidades
de assistência
Em resposta à demanda assistencial
crescente, o Ministério da Saúde con-
cebeu, de forma inovadora, o Programa
de Alternativas Assistenciais. Esse pro-
grama baseou-se em projetos de im-
plantação de serviços especializados
para assistência às pessoas vivendo com
HIV/aids que apresentassem conceitos
individualizados de níveis de atenção e
resolubilidade diagnóstico-terapêutica
(com capacidade para atender,diagnos-
ticar e tratar aqueles que procuram esses
serviços especializados) e ainda esta-
belecessem mecanismos de referência e
contra-referência com os serviços da
rede pública de saúde (encaminhando
pacientes para a rede pública ou rece-

Fonte: MS/SVS/SINAN

TABELA 1 • Taxa de mortalidade por tuberculose 
(por 100 mil habitantes) para todas as formas 
e razões de risco, segundo cor e sexo – Brasil, 2003

Branca Parda Preta Parda/Branca Preta/Branca
Feminino 0,9 1,5 3,3 1,7 3,7
Masculino 3,0 3,9 9,0 1,3 3,0
Total 1,9 2,7 6,3 1,4 3,3

Taxa de mortalidade Razão
(todas as formas) de risco

Nota: (1) Em unidades que estão capacitadas para fazer o tratamento supervisionado, excluídos os casos novos para os quais não há informação sobre o encerramento.

(2) Os casos sem informação sobre encerramento representam um atraso no banco de dados, mas, no momento em que são atualizados, tem-se verificado que não alteram as proporções observadas na tabela.

Fonte: MS/SVS/SINAN

TABELA 2 • Categorias de encerramento para casos novos de tuberculose em unidades de saúde
com tratamento supervisionado(1), excluídos os casos novos para os quais não há 
informação sobre o encerramento(2) – Brasil, 2000 a 2003

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Cura 391 82,3 1.586 78,8 6.347 76,1 10.856 77,4
Abandono 44 9,3 194 9,6 720 8,6 1.084 7,7
Óbito 23 4,8 147 7,3 603 7,2 1.117 8
Transferência 15 3,2 82 4,1 645 7,7 943 6,7
Multirresistente 2 0,4 3 0,2 24 0,3 20 0,1
Total 475 100 2.012 100 8.339 100 14.020 100

Categorias de 
encerramento 2000 2001 2002 2003

Nota: (1) Tratamento em unidades sem supervisão, excluídos os casos novos para os quais não há informação sobre o encerramento

(2) Os casos sem informação sobre encerramento representam um atraso no banco de dados, mas, no momento em que são atualizados, tem-se verificado que não alteram as proporções observadas na tabela.

Fonte: MS/SVS/SINAN

TABELA 3 • Categorias de encerramento para casos novos de tuberculose acompanhados em
unidades de saúde sem tratamento supervisionado(1), excluídos os casos novos para 
os quais não há informação sobre o encerramento(2) – Brasil, 2000 a 2003

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Cura 49.732 73,8 47.508 74,3 44.216 74,6 36.735 73
Abandono 8.325 12,4 7.665 12 6.508 11 5.171 10,3
Óbito 4.898 7,3 4.457 7 4.194 7,1 3.694 7,4
Transferência 4.437 6,6 4.310 6,7 4.267 7,2 4.652 9,3
Multirresistente 22 0 22 0 58 0,1 40 0,1
Total 67.414 100 63.962 100 59.243 100 50.292 100

Categorias de 
encerramento 2000 2001 2002 2003

A missão do
Programa Nacional 
de DST/Aids é não 

só reduzir a incidência
do vírus como

melhorar a vida das
pessoas com aids
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toriais, com a reciclagem dos profissio-
nais de laboratório e aquisição de equi-
pamentos; a implementação do sistema
de controle logístico de medicamentos
anti-retrovirais; o aprimoramento da
vigilância biológica e comportamental;
e a criação de sistema de gestão e a di-
vulgação dos resultados das pesquisas.

Um importante componente na políti-
ca é o fomento à produção de conheci-
mento. Essa também se faz pela incor-

poração e desenvolvimento de novas
tecnologias e pela caracterização de
subtipos circulantes do HIV. O HIV-1
apresenta subtipos virais (A, B, C, D,
entre outros) que estão circulando em
cada região do país. Focando nesse
problema, o PN-DST/Aids tem utiliza-
do dados da Rede Nacional de Geno-
tipagem (Renageno) e de estudos da
Fundação Osvaldo Cruz, buscando co-
nhecer os subtipos circulantes no país.
Isso é fundamental, entre outras coisas,
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dade do Ministério da Saúde e, sob res-
ponsabilidade dos Estados e municí-
pios, a aquisição e fornecimento dos
medicamentos para o tratamento das
manifestações associadas à aids e às
DST.Atualmente, o ministério disponi-
biliza 16 medicamentos ARVs em 35
apresentações farmacêuticas para o tra-
tamento de 100% das pessoas vivendo
com HIV/aids que necessitam desses
medicamentos.Até junho de 2005 eram
158 mil pessoas. A expectativa é de que
chegue a 180 mil no final do ano.

Aumenta repasse de
recursos da União
para testes anti-HIV
Outra ação é a ampliação do acesso ao
diagnóstico do HIV e outras DST con-
cretizada com a mudança do algoritmo
de testes, que é o conjunto de procedi-
mentos que devem ser realizados obri-
gatoriamente por todos os laboratórios
públicos e privados do país.Além disso,
vem sendo promovida a qualificação
dos Estados e municípios para o rece-
bimento de recursos financeiros para o
pagamento dos testes anti-HIV e foi au-
mentado o repasse dos recursos. Tam-
bém vêm sendo realizadas a implan-
tação e implementação da rede labora-
torial, incentivada a produção nacional
de testes laboratoriais e ampliada a rede
de serviços onde o teste é ofertado. O
Programa Nacional de DST/Aids vem
promovendo, em um primeiro momen-
to, a aplicação dos testes rápidos em ser-
viços de saúde do Estado do Amazonas,
onde o acesso da população aos testes
anti-HIV necessita ser implementado,
principalmente em locais distantes e de
difícil acesso. Para isso foram capaci-
tados profissionais de serviços locais de
saúde no que diz respeito aos procedi-
mentos inerentes à realização dos testes
e aconselhamento,encontrando-se aptos
a desenvolver essa atividade.

Esses processos estão sendo implemen-
tados pelo fortalecimento de parcerias e
das articulações intersetoriais governa-
mentais e não-governamentais,que bus-
cam ainda a promoção dos direitos hu-
manos das pessoas vivendo com HIV e

aids. Essas parcerias se dão por meio de
redes nacionais de homossexuais, usuá-
rios de drogas injetáveis, profissionais
do sexo e, mais recentemente, das pes-
soas que vivem com HIV/aids no país.
O Programa Nacional considera essas
lideranças não somente parceiras na
implementação de ações, mas também
atores importantes no processo de to-
mada de decisão e na construção de es-
tratégias de prevenção e assistência.
Dentre os ganhos que podem ser cita-
dos na parceria governo-sociedade civil
destacam-se: regulamentação da Pre-
vidência Social para as pessoas vivendo
com HIV/aids; jurisprudências para
questões não regulamentadas ou exis-
tentes sob forma de conflito; humani-
zação dos serviços de assistência; aces-
so universal ao tratamento; garantias de
respeito aos direitos humanos nas ações
de prevenção e promoção da saúde;
formação de fóruns nacionais, regio-
nais e locais, fortalecendo o controle
social sobre as políticas públicas em
HIV/aids, e estruturação de encontros
nacionais regulares da mobilização da
sociedade civil; inclusão de novas ques-
tões e populações; e a consolidação da
posição brasileira nas relações interna-
cionais com as cooperações bi ou mul-
tilaterais, com a política solidária nas
fronteiras do país e com a defesa da uni-
versalização dos direitos à vida e à saú-
de nas instâncias internacionais.

Para aumentar a efetividade das ações,
dá-se ênfase à produção e disseminação
de informações oportunas e de qua-
lidade para subsidiar os níveis de deci-
são, com a elaboração de um plano di-
retor de informação e informática. Es-
se plano inclui: o conhecimento da pre-
valência do HIV, da sífilis e outras DST;
a consolidação de um sistema de mo-
nitoramento de indicadores do Progra-
ma Nacional, o Monitoraids; o monito-
ramento da resistência do HIV aos ARV
e do gonococo (bactéria causadora da
gonorréia) aos antibióticos; e a implan-
tação de uma rede de vigilância de even-
tos clínicos e reações adversas. Com-
preende, também, a implementação do
sistema de controle de exames labora-

A hanseníase é uma doença cau-
sada pelo bacilo de Hansen (Myco-
bacterium leprae), que se manifesta
por sinais e sintomas dermatoló-
gicos e neurológicos. Ela progride
lentamente e tem um período de
incubação médio de três anos, po-
dendo atingir homens e mulheres
de todas as idades. As lesões de pele
apresentam alteração de sensibi-
lidade à dor, ao toque ou ao calor.
Para fins de tratamento, a doença é
classificada em duas formas: pau-
cibacilar, que são os casos com até
cinco lesões de pele, e multibacilar,
casos com mais de cinco lesões. 

O tratamento recomendado pela
Organização Mundial de Saúde
(OMS) é a poliquimioterapia, que
consiste na administração de uma
combinação de dois ou três medica-
mentos, a depender do tipo de caso.
Para os casos paucibacilar, o trata-
mento padrão para adultos com
hanseníase é mais rápido (seis me-
ses), sendo uma combinação de uma
dose mensal supervisionada de um
medicamento (rifampicina 600 mg)
administrada nos serviços de saúde,
com doses diárias auto-adminis-

tradas de dapsona 100 mg. Nos ca-
sos multibacilar, além da rifampicina
600 mg, acrescenta-se um segundo
medicamento tanto na administra-
ção mensal supervisionada (clofazi-
mina 300 mg) como na diária auto-
administrada (de clofazimina 50 mg
e dapsona 100 mg). Além disso, o tra-
tamento para esse segundo caso é
mais longo (12 meses).

O impacto da poliquimioterapia
está na redução do risco de uma
pessoa infectada transmitir a doen-
ça para outras pessoas, acreditan-
do-se que, tanto em pacientes pau-
cibacilar como em casos multiba-
cilar, uma única dose de poliquimio-
terapia tornaria o paciente não
transmissor. Quanto mais tardio o
diagnóstico, maior a probabilidade
de desenvolvimento de incapaci-
dades físicas. Para monitoramento
da endemia, utiliza-se, entre outros
indicadores, o coeficiente de preva-
lência.  Elevados coeficientes de pre-
valência refletem dificuldade de
acesso aos serviços de saúde para
diagnosticar, tratar e curar os casos
ocorridos anualmente. 

No Brasil, até 2004, a taxa de

prevalência era calculada por meio
dos casos em curso de tratamento,
que, diferentemente dos outros paí-
ses endêmicos, eram somados aos
casos em abandono de tratamento,
ou seja, sem informações sobre o
status clínico; e casos recebendo
medicação além do tempo preco-
nizado para cura da doença. De
acordo com os critérios da OMS, o
numerador do coeficiente de preva-
lência deve ser composto apenas
pelos casos em curso de tratamen-
to, e não pela totalidade dos casos
em registro ativo. Essa divergência
fazia com que o coeficiente de pre-
valência calculado para o Brasil fos-
se diferente de outros países. Cal-
culando-se o indicador pela meto-
dologia com inclusão de todos os
casos em registro ativo, o coefi-
ciente de prevalência para o Brasil
seria maior que 4 casos por 10 mil
habitantes, ao passo que calculando
de acordo com os critérios preco-
nizados pela OMS o coeficiente é de
1,71 caso por 10 mil habitantes. A par-
tir de 2004, por questões de com-
parabilidade internacional, o Brasil
optou por adotar o critério da OMS.

QUADRO 3 • O que é a hanseníase, como ela pode 
ser tratada e o monitoramento dos casos

Atualmente, o
Ministério da Saúde

distribui 16 tipos 
de medicamentos 

anti-retrovirais para
100% das pessoas 

que deles necessitam
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O fortalecimento da estratégia DOTS
está relacionado à organização dos ser-
viços no sentido de garantir a operacio-
nalização do programa em todos os ní-
veis de gestão. Essa estratégia apóia-se
em cinco elementos básicos: vontade
política,capacidade de diagnóstico bac-
teriológico, fornecimento regular de
medicamentos e insumos, existência de
sistema de informação adequado e su-
pervisão da tomada do medicamento
(tratamento diretamente observado).

O Plano de Ação do Programa Nacional
de Controle da Tuberculose está funda-
mentado na descentralização e horizon-
talização das ações de vigilância,preven-
ção e controle da tuberculose,utilizando
a grande força de recursos humanos que
representam as Unidades de Atenção
Básica,o Programa Saúde da Família e o
Programa de Agentes Comunitários de
Saúde, que serão a base para a implan-
tação da estratégia TS/DOTS. O PNCT
está integrado ao SUS e desenvolve ações
sustentadas nos componentes estrutu-
rais básicos de vigilância epidemiológi-
ca,medidas de proteção,integração com
a atenção básica, ações integradas de
educação em saúde,comunicação e mo-
bilização social,capacitação e treinamen-
to articulada com Pólos de Educação
Permanente,sustentação político-social
e avaliação, acompanhamento e moni-
toramento.Esses componentes têm suas
atribuições definidas para as esferas fe-
deral, estadual e municipal. A esfera fe-
deral tem atribuições normativas,de pro-
vimento de recursos financeiros, asses-
soria técnica e capacitação de recursos
humanos para Estados, avaliação e di-
fusão de informação do país, desenvol-
vimento tecnológico e política de con-
trole de medicamentos e imunobioló-
gicos.A estadual, de assessoria técnica e
capacitação de recursos humanos para
municípios,avaliação e difusão de infor-
mação do Estado.Já a esfera municipal é
a executora das ações de vigilância, pre-
venção e controle da tuberculose.

O Ministério da Saúde dedica recursos
financeiros a todos os Estados e muni-
cípios segundo o orçamento do perío-

do para as ações de vigilância, preven-
ção e controle da tuberculose. Para oti-
mizar as ações e alcançar as metas de
impacto para o país foram priorizados
315 municípios, utilizando critérios es-
pecíficos como população, número de
casos de tuberculose e co-infecção tu-
berculose/HIV e mortalidade geral e por
tuberculose. Esses municípios totali-
zam cerca de 80% do número de casos
novos de tuberculose do Brasil.

Reconhecendo a importância do forta-
lecimento das ações de planejamento,
monitoramento e avaliação dos Estados
e municípios, o PNCT adotou a estraté-
gia de contratação de profissionais con-
sultores denominados “Força-Tarefa”
para auxiliar os Estados e municípios
na implantação da estratégia TS/DOTS.
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para analisar potenciais resistências ao
anti-retroviral, auxiliando na terapia de
resgate em pacientes atendidos na rede
pública de saúde.

Ainda nessa perspectiva trabalha-se: na
estruturação de redes nacionais para de-
senvolvimento tecnológico de vacinas,
microbicidas e para pesquisas clínicas;
na elaboração de plano estratégico para
desenvolvimento de fármacos e medica-
mentos e de testes diagnósticos e de acom-
panhamento clínico; no aprimoramento
da gestão; na institucionalização do mo-
nitoramento e avaliação; na implemen-
tação da política de formação e regulação
de recursos humanos; e no fortalecimen-
to e ampliação da cooperação técnica,
científica e tecnológica entre países.

Plano intensifica ações
de combate à malária 
na Amazônia Legal
O Ministério da Saúde, em parceria com
as secretarias de saúde dos Estados e mu-
nicípios,lançou,em julho de 2000,o Pla-
no de Intensificação das Ações de Con-
trole da Malária na Amazônia Legal.Essa
região, como informado anteriormente,
concentra 99,5% dos casos de malária no
Brasil. Esse plano teve como objetivo re-
duzir em 50%,até o final do ano de 2001,
a morbimortalidade por malária,evitar o
surgimento de epidemias localizadas,re-
duzir a sua gravidade e,conseqüentemen-
te, o número de internações e óbitos.

O plano priorizou municípios da Ama-
zônia Legal,estratificados a partir dos se-
guintes critérios epidemiológicos: apre-
sentar Incidência Parasitária Anual (IPA)
maior de 49,9 casos por mil habitantes;
compor o conjunto de municípios respon-
sáveis por 80% dos casos de malária no
estado; apresentar proporção de malária
por Plasmodium falciparum superior a
20% do total de casos; e ser capital do Es-
tado com transmissão urbana da malária.

A estratégia principal do plano baseou-se
no diagnóstico precoce e no tratamento
imediato dos casos de malária,nas inter-
venções seletivas para o controle vetorial,
na detecção imediata da epidemia e no

maior envolvimento dos municípios na
execução das medidas de controle,inclu-
sive avaliação regular do comportamen-
to da malária no seu território.Em 2003,
o plano foi transformado no Programa
Nacional de Controle da Malária, que
manteve as mesmas linhas anteriores,mas
aumentou o investimento de recursos.

Para garantir o diagnóstico precoce dos
casos de malária, no período de 1999 a
2004, houve expansão da rede de diag-
nóstico,passando de 1.180 laboratórios
para 2.860,correspondendo a um aumen-
to de 143%. O SUS, por meio do Minis-
tério da Saúde, fornece toda medicação
necessária ao tratamento dos casos de
malária.Essa rede tem proporcionado o
diagnóstico rápido e o tratamento opor-
tuno e adequado dos casos diagnostica-
dos.O Brasil tem adotado,com sucesso,
a estratégia recomendada pela OMS na
Conferência Interministerial de Malária,
realizada em Amsterdã,em 1992,que tem
como componente central o pronto diag-
nóstico e tratamento dos casos,utilizan-
do o controle integrado de vetores, ajus-
tados às características particulares da
transmissão de cada localidade.

Programa busca
ampliar tratamento
supervisionado
da tuberculose
A tuberculose é considerada prioridade
para o governo brasileiro. O Ministério
da Saúde, a partir de 2004, pactua com
as demais esferas de gestão do SUS o
fortalecimento da estratégia do trata-
mento supervisionado (TS/DOTS) co-
mo principal instrumento para alcan-
çar as metas internacionais de detecção
de 70% dos casos bacilíferos e de cura
de pelo menos 85% deles. O maior de-
safio para o Programa Nacional de Con-
trole da Tuberculose (PNCT), até 2007,
é a expansão da cobertura da estratégia
TS/DOTS a todos os municípios prio-
ritários para alcançar a meta de cura
dos casos novos diagnosticados.Atual-
mente a cobertura no país está em tor-
no de 40%, sendo de 63% nos municí-
pios prioritários, considerando as uni-
dades com o programa implantado.

(*) prevalência de ponto dezembro de 2004 – calculado sobre o número de casos em curso do tratamento

Fonte: Dados do Acompanhamento da Hanseníase/SINAN/Tabnet. http://hanseniase.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?hans/hanswbr.def

MAPA 2 • O panorama da eliminação da hanseníase em nível
municipal - taxas de prevalência em 2004*
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social”, busca-se articular e mobilizar
importantes parcerias. Destacam-se a
articulação com o Conselho Nacional
de Secretários de Saúde (Conass),
Conselho Nacional de Secretários Mu-
nicipais de Saúde (Conasems), com a
Pastoral da Criança, o Morhan, a Orga-
nização Pan-Americana da Saúde
(Opas/OMS) e a Federação Internacio-
nal de Associações Anti-Hanseníase
(International Federation of Anti-Le-
prosy Association - Ilep).

Dentro do quarto componente,“capa-
citação de recursos humanos”, foram
realizados cursos nacionais e oficinas
de trabalho, tais como o curso de reabi-
litação física para profissionais de saú-
de, para 30 profissionais (médicos, fi-
sioterapeutas, enfermeiros e terapeuta
ocupacional) de seis Estados, e o curso
nacional de avaliação do pé, adaptação
de calçados e órteses simples, para 20
profissionais (fisioterapeutas, terapeu-
tas ocupacionais, sapateiros e técnicos
em próteses, órteses e calçados ortopé-
dicos) de dez Estados.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO • BRASIL134

Municípios prioritários
recebem verba para
ações específicas 
contra a hanseníase
Em março de 2004, o Programa Nacio-
nal de Eliminação da Hanseníase foi rees-
truturado e alçado à condição de prio-
ridade de gestão do Ministério da Saú-
de. Reportando-se ao compromisso an-
teriormente assumido pelo governo bra-
sileiro de eliminação da hanseníase co-
mo problema de saúde pública, a Secre-
taria de Vigilância em Saúde vem traba-
lhando para o fortalecimento do plano
definido para o alcance da meta de eli-
minação e adotou novas estratégias de
aceleração desse processo. A nova es-
tratégia assenta-se sobre três premissas
fundamentais: melhoria das informa-
ções, buscando ter dados atualizados,
válidos e confiáveis para todas as regiões
do Brasil; ampliação da capacidade do
SUS para diagnosticar os casos na fase
inicial da doença e tratá-los com poli-
quimioterapia padrão OMS; e redução
da carga social da doença, a qual depen-
de da detecção precoce (de forma a re-
duzir os casos detectados com incapaci-
dades físicas) e do adequado tratamento
de incapacidades já instaladas.

Pelos novos critérios de cálculo de pre-
valência adotados, as regiões Sul e Su-
deste já alcançaram a meta de elimina-
ção. Contudo, algumas regiões deman-
dam intensificação das ações para eli-
minação, justificadas por um padrão de
alta endemicidade. Portanto, o Brasil
deverá manter os esforços para o alcan-
ce da meta de eliminação de hanseníase
em nível municipal até 2010. O trabalho
em desenvolvimento está fundamenta-
do em quatro componentes: vigilância
epidemiológica, planejamento e pesqui-
sa; integração com a atenção básica e
assistência integral; sustentação políti-
ca, comunicação e mobilização social; e
capacitação de recursos humanos.

Em 2004, no componente “vigilância
epidemiológica, planejamento e pesqui-
sa”, foi realizado estudo sobre a magni-
tude de prevalência nos Estados para
identificação dos municípios prioritá-

rios, que totalizavam 206, perfazendo
72,4% da prevalência do país. Com ba-
se na lista de municípios prioritários,
foi efetivado repasse financeiro fundo a
fundo para ações específicas contra a
hanseníase no valor de R$ 2,5 milhões.
Ainda nesse componente, foram ela-
boradas três edições de “Cartas de
Eliminação”, documentos de monito-
ramento que apresentam a situação
epidemiológica da doença nos Estados,
sendo instrumento de acompanha-
mento do processo pelas secretarias
estaduais de Saúde.

Buscou-se aumentar a cobertura dos
serviços com incremento de 118% do
número de equipes de Agentes Comu-
nitários de Saúde/Programa Saúde da
Família treinadas para ações de elimi-
nação da hanseníase, implicando um
aumento de 2.880 equipes, em dezem-
bro de 2003,para 6.274,em agosto 2004.
Promoveu-se, também, a expansão do
total de unidades de saúde que ofere-
cem poliquimioterapia, de 9.315 em
dezembro de 2003 para 11.207 em agos-
to de 2004, ou seja, um aumento de
20,3%.Além disso, em 2005 foram ca-
pacitados 36 médicos (clínicos, sanita-
ristas e dermatologistas) para realizar
estudo de validação de diagnóstico de
casos novos em capitais, com resulta-
dos já analisados.

O segundo componente, “integração
com a atenção básica e assistência inte-
gral”, envolve, entre outras ações, ela-
borar políticas para os antigos hospi-
tais-colônia. Em abril de 2004, o Mi-
nistério da Saúde constituiu um Grupo
Tarefa para realizar diagnóstico da si-
tuação dos antigos hospitais-colônia
com o objetivo de subsidiar políticas de
reestruturação dessas instituições. Co-
mo resultado do diagnóstico, o Minis-
tério da Saúde está trabalhando na ar-
ticulação interministerial e já efetuou
um repasse financeiro de R$ 3,6 mi-
lhões para humanização e reestrutura-
ção dos antigos hospitais-colônia.

No terceiro componente, “sustentação
política, comunicação e mobilização

Reestruturado,
o programa de
eliminação da
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para alcançar 

sua meta em 2010



A. Programa Nacional de DST/Aids

INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS

O
BJ

ET
IV

O
6 

INDICADOR 18 • taxa de prevalência do
HIV/aids entre as mulheres grávidas com
idades de 15 a 24 anos (dados do MS de
prevalência da infecção pelo HIV entre
parturientes de 15 a 24 anos para 2004)

INDICADOR 19 • taxa de utilização 
de anticoncepcionais (indicador não
disponível)

INDICADOR 19 A • uso de preservativos 
na última relação sexual de risco (dados
da Pesquisa de Conhecimento, Atitudes 
e Práticas com a População Brasileira 
de 15 a 54 Anos - PCAP-BR, 2004)

INDICADOR 19 B • proporção de 
pessoas entre 15 e 24 anos com
conhecimento correto do HIV/aids 
(dados da PCAP-BR, 2004, para 
população de 15 a 54 anos)

INDICADOR 20 • número de crianças
tornadas órfãs pela aids (informações
atualizadas não disponíveis)

A. taxa de incidência de aids,
segundo região de residência 
por ano de diagnóstico (dados do
SVS/MS,1986 a 2003)

B. prevalência da infecção pelo HIV 
entre a população de 15 a 49 anos,
por sexo (dados do PN DST-Aids, 2004)

C. taxa de mortalidade por aids 
segundo região de residência por 
ano do óbito (dados do PN-DST-Aids
SVS/MS, 1986 a 2003)

INDICADORES NAÇÕES UNIDAS

INDICADORES BRASILEIROS

COMBATER O HIV/AIDS, A MALÁRIA
E OUTRAS DOENÇAS

ATÉ 2015,
TER DETIDO A

PROPAGAÇÃO

DO HIV/AIDS

E COMEÇADO

A INVERTER

A TENDÊNCIA ATUAL

META 7
(NAÇÕES UNIDAS) 



A. Programa Nacional de Controle da Malária

B. Programa Nacional de Controle da Tuberculose

C. Programa Nacional de Eliminação da Hanseníase

INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS

O
BJ

ET
IV

O
6 

INDICADOR 21 • taxas de prevalência 
e de mortalidade ligadas à malária 
(dados da SVS/MS, 1990 a 2004 
de Incidência Parasitária Anual - IPA 
para a Amazônia Legal)

INDICADOR 22 • proporção da população
das zonas de risco que utiliza meios de
proteção e de tratamento eficazes contra 
a malária (indicador não disponível)

INDICADOR 23 • taxas de prevalência 
e de mortalidade ligadas à tuberculose
(dados da SVS/MS de mortalidade por
tuberculose de 1980 a 2003)

INDICADOR 24 • proporção de casos 
de tuberculose detectados e curados 
no âmbito de tratamentos de curta duração
sob vigilância direta (utilizado como 
proxy o encerramento para casos novos 
de tuberculose por categorias de
encerramento em Unidades de Saúde 
com e sem tratamento supervisionado
SINAN/SVS/MS, 2000 a 2003)

A. proporção da malária 
P. Falciparum na Amazônia Legal 
(dados da SVS/MS, 1990 a 2004)

B. coeficiente de prevalência 
de hanseníase (cálculo conforme
orientação da OMS utilizando 
dados do SINAN/SVS/MS, 2004)

INDICADORES NAÇÕES UNIDAS

INDICADORES BRASILEIROS

COMBATER O HIV/AIDS, A MALÁRIA
E OUTRAS DOENÇAS

ATÉ 2015,TER

DETIDO A INCIDÊNCIA

DA MALÁRIA E

DE OUTRAS DOENÇAS

IMPORTANTES E

COMEÇADO A

INVERTER A

TENDÊNCIA ATUAL

META 8
(NAÇÕES UNIDAS) 

ATÉ 2015,TER

REDUZIDO A

INCIDÊNCIA DA

MALÁRIA E DA

TUBERCULOSE

ATÉ 2010,
TER ELIMINADO

A HANSENÍASE

META 8A
(BRASILEIRA) 

META 8B
(BRASILEIRA) 


