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Resumo 
 
Desde 1981 em que se diagnosticaram os primeiros casos de infeção por vírus da 

imunodeficiência humana (VIH) surgiu a necessidade de monitorizar o que se verificou pouco 

depois como uma epidemia. Portugal não ficou imune, e ao longo dos anos foram tomadas 

variadas medidas para controlar a epidemia nacional. Pretende-se contribuir para o 

conhecimento acerca da tendência da infeção pelo VIH a nível regional que permita o 

planeamento adequado focado no controlo da epidemia. Trata-se de um estudo observacional, 

descritivo e transversal, cujos dados foram anonimizados na fonte, baseados na análise de casos 

notificados por médicos. Os dados foram analisados com recurso ao programa informático 

Microsoft
®
 Excel versão 16.16.4 e IBM

® 
SPSS

®
 Statistics versão 25. Para verificar se existe 

relação estatística comprovada entre as variáveis recorreu-se ao teste de independência do Qui-

Quadrado (X
2
). Os resultados obtidos revelaram 14512 casos acumulados, nos diferentes 

estadios de infeção, sendo que 76,7% pertencem ao sexo masculino, com maior incidência entre 

os 25-29 anos. O tipo VIH-1 abrange 97,1% de todos os casos. De 2013 a 2017 observou-se que 

74,2% residiam em zona urbana. O diagnóstico tardio encontrou-se na zona rural, em particular 

na transmissão heterossexual. Concluiu-se que existem várias semelhanças entre os dados a 

nível regional e a nível nacional, como a ocorrência de diagnóstico tardio na categoria de 

transmissão heterossexual. Relativamente às mudanças legislativas não se pode inferir nenhuma 

conclusão, embora sejam levantadas hipóteses às quais se poderão dar continuidade em estudos 

futuros.  
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1. Introdução 
 

1.1. Evolução Legislativa em Portugal 
 
Com a globalização inerente à evolução da sociedade, Portugal não ficou imune à epidemia do 

vírus da imunodeficiência humana (VIH). O primeiro caso foi diagnosticado em 1983 e dos 

primeiros 19 casos confirmados de acordo com os critérios da época, pelo menos 10 eram de 

emigrantes ou com viagens frequentes para o estrangeiro. 
(2)  

Em junho de 1985 foi criado o “Grupo de Trabalho da SIDA” com o propósito de estabelecer 

um programa de vigilância epidemiológica nacional. 
(2,3)

 Esta vigilância dependia da notificação 

confidencial, feita por clínicos, e limitava-se aos casos de SIDA. No relatório de 1987, as 

categorias de transmissão modificaram-se para abarcar o “heterossexual/desconhecido”, sendo a 

categorização de notável volatilidade como se veio a verificar nos relatórios posteriores. 
(4)  

A 

residência definia-se como o local onde o doente vivia antes do início dos primeiros sintomas. 

Em 1989 passa a ser obrigatória a pesquisa de anticorpos VIH, tanto do tipo 1 como do tipo 2. 

(5) 
Em 1991 determina-se que todos os casos de infeção pelo VIH devem ser notificados à 

Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA, (previamente denominada “Grupo de Trabalho da 

SIDA”), e não apenas os casos de SIDA. 
(6) 

Em 1993, sendo a partilha de a ulhas uma das 

causas relevantes na manuten ão da epidemia, teve início o  ro rama de Troca de Serin as 

( TS), na sequ ncia de uma parceria entre a Comissão Nacional de  uta Contra a Sida e a 

Associa ão Nacional das Farmácias (ANF), com ob etivo de prevenir in e  es pelo  I  pelos 

vírus das hepatites   e C por via sexual, endovenosa e parent rica nas  essoas que Utili am 

Dro as In etáveis (PUDI). Igualmente neste ano, a classificação epidemiológica utilizada na 

União Europeia (UE) foi revista, referindo as principais patologias e formas de transmissão do 

VIH e  a definição de caso de SIDA
 (7)

, tendo permanecido até ao presente. 
 

De re erir que at  2004, os casos de VIH/SIDA eram só de notificação recomendada e em 2005, 

a portaria n. º258/2005, integra a infeção pelo VIH na lista de doenças de declaração obrigatória 

e revoga a Portaria n.º 103/2005, de 25 de Janeiro. 
(8)

 

Atualmente, as notificações de diagnóstico de VIH/SIDA recebidas no INSA são provenientes 

de duas plataformas informáticas: o SI.VIDA, de utilização exclusivamente hospitalar, e o 

programa SINAVE de notificação eletrónica que, conforme Despacho n.º 5855/2014 de 5 de 

maio
(9)

, entrou em funcionamento a 1 de junho de 2014 a título experimental, tornando-se em 1 

de janeiro de 2015 no sistema de notificação exclusivo. O SI.VIDA teve a sua implementação 

em 2013 (despacho n.º 6716/2012, de 17 de maio), embora com concretização em 2017.
 (10)

 

Previamente a estas duas plataformas, utilizava-se a notificação em papel.  
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Figura 1 – Linha cronológica resumo dos eventos com destaque 

 

1.2. Epidemiologia da infeção por VIH em Portugal 
 
Na Europa deparamo-nos com uma epidemia concentrada, em que a transmissão ocorre em 

grande parte entre grupos de risco definidos (trabalhadores do sexo, homens que têm sexo com 

homens, pessoas que utilizam drogas injetáveis – PUDI – e os seus parceiros sexuais) e se 

protegê-los protegeria a sociedade no geral. Por outro lado, a epidemia é generalizada se a 

transmissão for sustentada por comportamento sexual na população em geral e persistir apesar 

dos programas para grupos vulneráveis. Ora procurar respostas generalizadas em epidemias 

concentradas, ou abordagens concentradas em epidemias generalizadas pode não ser muito 

eficaz. 
(11)

 Quando se analisa as tendências temporais da pandemia de VIH entre 1984 e 2006 

em várias regiões do Mundo, considera-se que as diferenças observadas permitem associar os 

estilos de vida e comportamentos, o desenvolvimento económico e social, assim como a 

acessibilidade aos cuidados de saúde, ao padrão epidemiológico local. 
(12)

 

 

Portugal foi o país da Europa Ocidental com taxas de incidência mais elevadas, quer para os 

casos de SIDA quer para os casos de VIH, em 2003 e em 2006 (95,1 e 79,5 por milhão de 

habitantes, respetivamente), associadas à transmissão por uso de drogas injetáveis e transmissão 

heterossexual. 
(12)(7)  

 

Até 2017 foram diagnosticados, cumulativamente, 57913 casos de infeção por VIH.
 
Dentro 

destes casos acumulados, o sexo masculino foi o mais frequente (72,2%) e a maioria (68,9%) 

tinha idades entre os 25 e os 49 anos à data do diagnóstico, sendo mais marcada nos escalões 

dos 30-39 anos, 58,2% encontravam-se no estádio de portador assintomático e 26,2% como 

SIDA. A análise das medianas dos valores de células CD4
+
, efetuada para os casos com 

diagnóstico a partir de 2013, revelou que nos casos referentes à transmissão homossexual, os 

valores são significativamente mais elevados do que nos casos de transmissão heterossexual, 

respetivamente 422 células/mm3 vs. 297 células/mm3, o que denota, para os primeiros, um 

diagnóstico mais precoce. Apurou-se que 95,3% eram VIH-1 e em 63,6% dos casos a 

transmissão ocorreu por contacto sexual. O total anual de novos casos  oi crescente at  1999, 

ano que apresentou maior valor acumulado (n=3320). A forma de transmissão que registou 
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anualmente maior número de casos de infeção por VIH é, desde 2008, a transmissão 

heterossexual, que cumulativamente corresponde a 45,8% do total de casos diagnosticados no 

país até final de 2017. 
(13) 

 

O apuramento das taxas médias de novos diagnósticos de infeção por VIH, ocorridos de 2013 a 

2017, para as diferentes regiões NUTS III do continente, revelou que as regiões do litoral 

apresentavam as taxas mais elevadas. 
(14)

 

Embora numa tendência decrescente da taxa anual de novos casos, Portugal mantém uma taxa 

de novos casos aproximadamente o dobro da taxa da União Europeia, como demonstrado na 

figura 2. 
(13) 

 

Figura 2 – Casos de infeção por VIH (2000-2017): taxa de novos casos por ano de diagnóstico, Portugal e União 

Europeia. FONTE: INSA (13) 

 

1.3. A Região Norte e a ruralidade  
 

Com cerca de 3,6 milhões de habitantes, a Região Norte concentra quase 35% da população 

residente em Portugal. Em termos administrativos, o Norte de Portugal é composto por 86 

municípios e 1.426 freguesias (figura 3). 
(15)

 Do total de municípios, cerca de 75% são 

categorizados como territórios rurais, o que tem um grande peso considerando que vários 

estudos demonstram que pessoas que vivem em zonas rurais frequentemente têm o acesso aos 

cuidados de saúde dificultado, assim como no diagnóstico e tratamento do VIH, face aos 

indivíduos que vivem em zonas não rurais, o que se traduz em diagnósticos mais tardios.
 (16,17)
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Figura 3 – Divisão territorial da Região NUTS II (Norte): NUTS III e Municípios. FONTE: Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

 

 

1.4. Finalidade 
 

A finalidade deste estudo é contribuir para o conhecimento acerca da tendência da infeção pelo 

VIH e para o planeamento de intervenções dirigidas ao seu controlo, a nível regional.  

 

 

1.5. Objetivo Geral  
 
O objetivo geral é estimar e caracterizar a prevalência da infeção pelo VIH na população 

residente no Norte de Portugal, de 1987 a 2017. 
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1.6. Objetivos Específicos  

 Descrever a prevalência de indivíduos VIH-positivos por sexo, grupo etário e município; 

 Calcular a prevalência da infeção pelo VIH/SIDA na região Norte (NUTS II) de acordo com as 

variáveis: sexo, grupo etário e município de residência, estadio inicial, tipo de vírus, que 

permita conhecer a tendência a nível regional por município; 

 Determinar a proporção de transmissão de VIH/SIDA pelas diferentes categorias de 

transmissão provável (sexual, toxicodependência...) durante o período de tempo definido, a 

nível regional; 

 Categorizar os casos que possuam registo do valor de CD4
+
 em casos de diagnóstico precoce 

(CD4
+
500), diagnóstico tardio (200<CD4

+
350) e casos de doença avançada (CD4

+
200); 

(18,19)
 

 Caracterizar a população VIH-positiva conforme o município de residência categorizado como 

rural ou não rural (casos de 2013 a 2017). 
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2. Material e métodos 

A população-alvo definiu-se como os indivíduos notificados com diagnóstico de infeção por 

VIH/SIDA, residentes na região Norte, no período de 1987-2017, sendo este o critério de 

inclusão. A unidade de investigação é o indivíduo pertencente à população-alvo. Sendo que a 

definição de amostra é não aplicável pois trabalhou-se com todos os casos. 
(20)

  

As taxas de diagnóstico foram calculadas por habitante e os dados referentes ao número de 

residentes em Portugal usados nessas determinações são divulgados anualmente pelo INE e 

estimados com base nos últimos censos (2011).  

As freguesias foram categorizadas como rurais e não rurais de acordo com critérios definidos 

pela PRODER; para o presente estudo assumiu-se que se mais de 50% das freguesias 

estivessem classificadas como rurais no PRODER (anexo 2), o município seria considerado 

rural e critério semelhante se aplica no caso de classificação urbana. As divisões territoriais 

foram assumidas com base na CAOP de 2013.  

Os dados foram analisados com recurso ao programa informático Microsoft
®
 Excel versão 

16.16.4 e IBM
® 

SPSS
®
 Statistics versão 25. De forma a aprofundar os resultados e tentar obter 

respostas mais detalhadas sobre a incidência de diagnósticos optou-se por cruzar as variáveis em 

estudo. Para efeito de confirmação se existe relação estatística comprovada entre as variáveis 

recorreu-se ao teste de independência do Qui-Quadrado (X
2
), o qual permite verificar se existe 

relação de dependência entre as variáveis em estudo e se essa relação é estatisticamente 

significativa. Este teste tem implícitas duas hipóteses: a hipótese nula afirma que não existe 

relação entre as variáveis (ou seja, as variáveis são independentes), e a hipótese alternativa 

refere que existe uma relação de dependência entre as variáveis, logo, estão interligadas. Pode-

se rejeitar a independência e assumir que existe relação estatística entre as variáveis sempre que 

o nível de si ni icância  or i ual ou in erior a 0,05 (p≤ 0,05).
(21) 

 A primeira análise descreveu as características demográficas e clínicas (sexo, grupo etário, tipo 

de vírus, categoria de transmissão, município, estadio inicial, valor de CD4
+
), no período 

compreendido entre 1987 e 2017, em toda a região Norte. A segunda análise restringiu-se ao 

período temporal de 2013 a 2017, tendo em conta as mesmas variáveis, para uma caracterização 

da Região Norte mais detalhada e uma comparação mais apurada com o Continente, utilizando 

o teste de Qui-Quadrado.  

Todas as considerações éticas encontram-se em anexo (anexo 1). 
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3. Resultados 
 
Foram notificados 14512 casos, os quais tiveram diagnóstico entre 1987 e 2017, nos diferentes 

estados de infeção. A grande maioria pertence ao sexo masculino, mais propriamente 76,7% 

(n=11126), e a percentagem de 23,3% corresponde a elementos do sexo feminino (n=3386). 

No que respeita ao grupo etário aquando do diagnóstico, verifica-se que apenas 3,4% apresentavam 

menos de 20 anos. A maior incidência percentual está centrada entre os 20 e os 44 anos (75,9%), e o 

equivalente a 20,7% apresentava na altura 45 ou mais anos. Também é de salientar que a categoria 

com maior incidência de diagnósticos ocorre entre os 25-29 anos (20%; n=2904) e entre os 30-34 

anos (19,2%; n=2789). Destaca-se ainda que o ponto de corte da amostra ocorre entre os grupos 25-

29 anos e 30-34 anos (a mediana é alcançada nesta transição), e existe igualmente uma grande 

concentração percentual entre os 30 e os 39 anos de idade, pois só nestas categorias alcançamos um 

terço dos elementos. De forma a simplificar os grupos etários e distribuir mais uniformemente os 

resultados percentuais, optou-se por dividir os grupos etários em três categorias distintas, e verifica-

se que até aos 29 anos foram notificados 36% dos elementos (n=5218), o equivalente a 33,1% 

(n=4809) estava situada entre os 30 e os 39 anos, e a percentagem restante, no valor de 30,9% 

(n=4485) apresentava 40 ou mais anos de idade.  

No que concerne ao município de residência, verifica-se que foram identificados 84 municípios nos 

quais foram realizadas as notificações. Destes, destaca-se o concelho do Porto (35,1%; n=5087), de 

Vila Nova de Gaia (10,2%; n=1482), de Matosinhos (9,5%; n=1374), de Gondomar (5,8%; n=843) e 

de Braga (5,2%; n=750). Ao analisar os resultados por distrito confirma-se que a maior incidência 

de notificações ocorreu efetivamente nos concelhos do distrito do Porto (76,6%; n=11110), 

seguindo-se os concelhos do distrito de Braga (11,4%; n=1648), de Aveiro (4,4%; n=640), de Viana 

do Castelo (2,7%; n=397), de Vila Real (2,6%; n=382), de Bragança (1,5%; n=211), e, por fim, de 

Viseu (0,8%; n=123).  

A grande incidência de vírus identificado centra-se no VIH-1, categoria que abrange 97,1% dos 

casos (n=14086).  

Quanto à categoria de transmissão, constata-se que a maior incidência percentual está centrada na 

categoria “toxicodependente” (42,9%; n=6228), e, logo de seguida, surge a categoria 

“heterossexual” (40,2%; n=5827). Destaca-se, também, a categoria “homo/bissexual”, a qual 

apresenta uma percentagem saliente (13,7%; n=1994). De 1988 a 2002 a categoria de transmissão 

mais preponderante foi a “toxicodependente”, e de 2003 até 2017 verifica-se um aumento 

proporcional do número de casos de transmissão heterossexual, (tornando-se a categoria mais 

preponderante) e consequente diminui ão (proporcional) dos casos associados   toxicodependência.  

No que diz respeito ao estado inicial aquando o diagnóstico constata-se que a maior incidência de 

elementos se enquadra nos portadores assintomáticos (PA) (65,3%; n=9472), e o correspondente a 

26,1% (n=3794) já foi diagnosticado com SIDA no estado inicial.  
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Relativamente aos valores CD4
+
 verifica-se que na percentagem mais saliente de notificados não se 

conhece os valores (46,7%; n=6783). Dos casos em que o valor de CD4
+
 é conhecido, observa-se 

que em 24,5% dos elementos os valores apontam para o diagnóstico precoce, em 9,9% (n=1433) o 

diagnóstico foi tardio, e o valor de 18,9% (n=2736) já apresentava doença avançada. 

Resta descrever a incidência de notificações ao longo do período analisado, mais concretamente a 

distribuição por triénio. É possível constatar que 61,7% dos casos foi diagnosticado até ao ano de 

2004, e existe maior concentração percentual entre 1999 e 2001 (17,8%; n=2590). Observa-se, 

igualmente, que 70,2% está centrado entre 1996 e o ano de 2010, o que também significa que existiu 

maior incidência de notificações na década de 2000-2010 (só esta década abrange aproximadamente 

54,5% dos casos). 

 

Ao realizar o cruzamento das variáveis independentes por sexo, na relação entre a categoria de 

transmissão e o sexo, os valores indicam que a categoria de transmissão mais habitual nas mulheres 

é heterossexual (72,6%; n=2457), enquanto que nos homens se destaca a categoria dos 

toxicodependentes (48,8%; n=5426). Outra diferença surge também na categoria homo/bissexual, a 

qual é composta apenas por elementos do sexo masculino (17,9%; n=1994). O teste estatístico 

confirma que existe relação de dependência direta entre as variáveis (X
2
=2242,968; p<0,05), logo, 

pode-se concluir que existe uma diferença estatística da forma de transmissão da doença por sexo. 

Relativamente à comparação do estado inicial por sexo também se pode assumir a relação de 

dependência entre as variáveis (X
2
=78,373; p<0,05), e que o estado inicial é estatisticamente 

diferente quando comparado por sexo. Embora as categorias com maior incidência percentual em 

ambos os sexos seja a PA e SIDA, verifica-se que nas mulheres se destacam mais as portadoras 

assintomáticas (71,4%; n=2416), e que a presença de SIDA é mais saliente nos elementos 

masculinos (27,8%; n=3096). 

No que respeita ao tipo de diagnóstico, constata-se que, nos casos em que o mesmo é conhecido, as 

percentagens mais expressivas estão nas categorias do diagnóstico precoce e na doença avançada, 

mas nos elementos femininos destaca-se efetivamente o diagnóstico precoce (30%; n=1016), 

enquanto que nos homens a diferença entre as duas categorias é pequena, e já existe uma 

percentagem saliente de casos com doença avançada (20,1%; n=2238). Esta diferença percentual é 

considerada estatisticamente significativa (X
2
=96,022; p<0,05), podendo assumir que existe relação 

entre o tipo de diagnóstico e o sexo. 

Seguidamente realizou-se o cruzamento das mesmas variáveis por grupo etário, e conclui-se que 

existe relação de depend ncia si ni icativa em todas as compara  es e etuadas (p≤ 0,05). 

No cruzamento da forma de transmissão por idade constata-se que nos elementos até aos 29 anos a 

categoria mais regular é de toxicodependente (57,6%; n=3005), e o mesmo acontece com os 

elementos entre os 30 e os 39 anos, cuja maior incidência percentual também está nesta categoria 

(54,1%; n=2603). Por sua vez, a maior concentração percentual do grupo com 40 ou mais anos está 
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na categoria heterossexual (70,8%; n=3174). Esta diferença percentual é significativa (X
2
=3087,570; 

p<0,05), podendo-se aceitar a existência de relação entre a forma de transmissão e a idade de 

diagnóstico. 

Na comparação pelo estado inicial também se alcançaram resultados significantes, pois o teste 

estatístico confirma que existe relação de dependência entre o estado inicial e a idade do doente 

(X
2
=393,001; p<0,05). A nível percentual é possível verificar que em todos os grupos etários as 

percentagens mais salientes estão nas categorias PA e SIDA, mas a percentagem de portadores 

assintomáticos diminui consoante aumenta a idade (74,1%; 64,6% e 55,7% respetivamente), e a 

presença de SIDA aumenta conforme aumenta o grupo etário (18,1%; 27,6% e 33,9% 

respetivamente), demonstrando que o estado inicial da doença oscila mediante o grupo etário do 

doente aquando do diagnóstico. 

Da mesma forma, também o tipo de diagnóstico apresenta associação direta com o grupo etário dos 

doentes. Constata-se que nos grupos de elementos com menos idade a percentagem mais elevada 

está na categoria do diagnóstico precoce (29,4%; n=1533 e 23,9%; n=1151), enquanto no grupo de 

doentes com mais idade a percentagem mais alta está na categoria da doença avançada (24,3%; 

n=1089). Os resultados do Qui-Quadrado confirmam a relação estatística entre as variáveis 

(X
2
=227,038; p<0,05) e a tendência para que o diagnóstico seja de doença avançada consoante 

aumenta o grupo etário. 

 

Com o intuito de responder a outro objetivo específico do trabalho optou-se por analisar as variáveis 

em estudo por triénio, recorrendo ao mesmo teste estatístico para avaliar a relação entre as variáveis 

com o período de tempo. 

Verifica-se que no grupo dos doentes de sexo masculino os períodos onde ocorreram maior número 

de notificações foi entre 1996 e 2004 (16,9%; n=1882, 18,6%; n=2072 e 13,5%; n=1498). Por sua 

vez, no sexo feminino verificou-se maior concentração de ocorrências alguns anos mais tarde, mais 

concretamente a partir de 1999 até 2007 (15,3%; n=518, 17,9%; n=607 e 14,6%; n=495). Esta 

tendência para notificações mais tardias por parte do sexo feminino é considerada pelo teste 

estatístico como relevante, pois o mesmo permite aceitar a existência de relação significativa entre o 

período do diagnóstico e o sexo do doente (X
2
=166,614; p<0,05). 

Também se observa que existe uma associação significativa entre o período de diagnóstico e a idade 

dos doentes (X
2
=1731,696; p<0,05), e as percentagens presentes no quadro demonstram que existe a 

tendência para um aumento do número de notificações de doentes com 40 ou mais anos nos triénios 

mais recentes. Apenas 10,3% dos doentes com idade até aos 29 anos foi diagnosticada depois de 

2011, e esta percentagem aumenta para 12,3% no grupo dos 30-39 anos. Contudo, no grupo de 

elementos com 40 ou mais anos a incidência de diagnósticos desde 2011 é de 26,3%. 
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Ao cruzar a forma de transmissão da doença por triénio também se alcançaram resultados 

significantes (X
2
=4938,434; p<0,05), confirmando, assim, existir diferenças da categoria de 

transmissão mediante o período de diagnóstico.   

Na categoria dos hemofílicos a transmissão ocorreu com mais incidência nos dois primeiros triénios 

entre 1987 e 1992 (46,7%; n=14 e 20%; n=6). Na categoria de transmissão dos heterossexuais 

verificam-se mais ocorrências entre 1999 e 2013 (74,2%), enquanto que na categoria “homo/ 

bissexual” há maior preval ncia depois de 2005 (65,8%). Verifica-se ainda que a fase de mais 

ocorrências de transmissão entre mãe/filho está situada entre 1990 e 2004 (76,4%, dos quais 22,2% 

ocorreram entre 2002-2004), sendo igualmente este período em que se verificaram mais casos de 

transmissão por toxicodependência (com especial incidência entre 1996 e 2001, com 53,2% das 

ocorrências). Por fim, constata-se que a transmissão através de transfusões teve maior incidência 

entre 1990 e 1995 (60%). Outras formas de transmissão foram mais registadas entre 1999-2007 

(37,9%). 

Para terminar optou-se por verificar a relação entre o grupo etário e o sexo, de forma a testar se 

existe uma diferença de idades por sexo do doente aquando o diagnóstico. No quadro seguinte 

confirma-se que as percentagens entre sexos estão bastante aproximadas em todas as categorias de 

idade, embora se denote que existe a tendência para diminuir o número de elementos masculinos à 

medida que aumenta o grupo etário e que a maior percentagem de mulheres apresente menos de 29 

anos. Contudo, esta diferença percentual não é considerada estatisticamente significativa 

(X
2
=21,700; p=0,087), permitindo afirmar que não existe grande diferença de idade aquando o 

diagnóstico entre homens e mulheres.  

Ao simplificar os períodos de tempo em três categorias equiparadas, e que legislativamente fazem 

sentido devido às alterações ocorridas, constata-se que o equivalente a 35,2% (n=5103) dos casos 

foram notificados até ao ano de 1999. O correspondente a 30,8% (n=4474) dos diagnósticos foi 

identificado entre 2000 e 2005, e o valor de 34% (n=4935) foi notificado no período de 2005 e 2017. 

 

Ao comparar as novas categorias com o sexo dos doentes, reitera-se a existência de relação entre as 

variáveis em estudo, e observa-se com maior clareza que a maior concentração dos diagnósticos dos 

elementos do sexo masculino ocorreu até 1999 (37,3%; n=4146), enquanto que a percentagem de 

diagnósticos de casos de doentes femininos foi aumentando ao longo do tempo e a percentagem 

mais saliente está na categoria 2005-2017 (38,3%; n=1296). A diferença é considerada 

estatisticamente significativa (X
2
=93,395; p<0,001), podendo afirmar que existe uma distinção de 

diagnósticos por sexo do doente mediante o período temporal. 

Também na comparação do período de tempo com o grupo etário se confirma a existência de relação 

entre as variáveis, sendo que se pode aceitar que existe associação forte e significante entre as 

mesmas (X
2
=1564,244; p<0,001). Constata-se que, efetivamente, há uma tendência para que a idade 

dos doentes aquando do diagnóstico aumente à medida que aumenta o período de tempo, pois no 
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grupo de elementos até aos 29 anos a percentagem mais expressiva teve a notificação até ao ano de 

1999 (49,8%, n=2600), tendência que foi revertendo entre 2000 e 2005 (em que já existe maior 

distribuição percentual), e depois de 2005 a maioria dos casos diagnosticados apresentavam 40 ou 

mais anos de idade (53,6%; n=2405). 

 

Na comparação dos períodos de tempo por categoria de transmissão reitera-se, mais uma vez, a 

existência de diferenças estatisticamente significativas (X
2
=3459,657; p<0,001), reforçando a 

existência de relação entre as variáveis. Verifica-se que o equivalente a 86,7% (n=26) da 

transmissão de hemofílicos ocorreu até 1999, enquanto que a categoria dos heterossexuais apresenta 

um aumento de percentagem ao longo do tempo e a maior parte foi diagnosticada a partir de 2005 

(49,7%; n=2898). O mesmo ocorre com o grupo de transmissão homo ou bissexual, cuja 

concentração de valores também ocorre após o ano de 2005 (62,1%; n=1239). 

 

Observa-se, igualmente, que as categorias homo ou toxicodependente ou apenas da transmissão por 

toxicodependência apresentam a maior incidência até 1999 (51,1%; n=45 e 55%; n=3423 

respetivamente). Também é antes de 1999 que se concentram a maior parte dos casos de transmissão 

mãe/filho (45,8%; n=33), e a presença desta categoria tende a diminuir ao longo do tempo. A grande 

maioria dos casos de transmissão por transfusão ocorreu igualmente antes de 1999 (82,9%; n=58). 

Na cate oria “outro” motivo de transmissão a percenta em mais saliente está no período mais 

recente (47,3%; n=96). 

 

Face à categorização por território não rural/urbano ou rural, enquadraram-se 21 municípios 

como sendo urbanos e 49 municípios como sendo rurais, totalizando 70 municípios com 1560 casos 

diagnosticados no período compreendido entre 2013 e 2017. Encontrou-se que a grande parte dos 

casos, 74,2% (n= 1157), tinham residência classificada como urbana.   

 

Nos municípios categorizados como urbanos 76,2% dos casos (n=882) eram do sexo masculino e 

23,8% (n=275) do sexo feminino. O grupo etário mais frequente foi dos 25-29 anos (14,6%), 

seguido pelos 40-44 anos (13,5%). A categoria de transmissão mais frequente foi a heterossexual em 

53,8% (n=622) dos casos, seguida pela homo/bissexual em 37,3% (n=431). O VIH-1 foi o tipo de 

vírus mais frequente 96,7% (n=1119). Inicialmente os casos apresentaram-se como portadores 

assintomáticos em 74,2% (n=859) dos casos. O valor de CD4
+
 era desconhecido em 208 casos 

(18%), nos restantes observou-se uma mediana de 363 células/mm
3
. Ao avaliar por categoria de 

transmissão verificou-se que para a categoria heterossexual a mediana era de 331,5 células/mm
3
 e 

para a categoria homo/bissexual era de 415 células/mm
3
.  
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Nos municípios categorizados como rurais encontraram-se 403 casos dos quais 78,9% (n=318) 

eram do sexo masculino e 21,1% (n=85) do sexo feminino. O grupo etário mais frequente foi 

dos 30-34 anos (12,7%, n= 51), seguido pelos 35-39 anos (12,4%, n=50). A categoria de 

transmissão mais frequente foi a heterossexual em 63,3% (n=255) dos casos, seguida pela 

homo/bissexual em 31,3% (n=126). O VIH-1 foi o tipo de vírus mais frequente por excelência, 

97% (n=391). O portador assintomático foi o estadio inicial mais frequente (64%, n=258), 

seguido pelo estadio de SIDA em 19,4% (n=78). O valor de CD4
+
 era desconhecido em 86 

casos (21,3%), sendo que em 317 casos (78,7%) a mediana era de 349 células/mm
3
. Ao avaliar 

por categoria de transmissão verificou-se que para a categoria heterossexual a mediana era de 

287 células/mm
3
 e para a categoria homo/bissexual era de 404 células/mm

3
.  

Ao realizar o cruzamento das variáveis por categoria de município, verifica-se que a categoria 

de transmissão mais habitual nos municípios urbanos é heterossexual (53,8%; n=622), assim 

como nos municípios rurais (50,9%; n=255). Optou-se por realizar a análise para todas as 

categorias de transmissão, com exce ão das cate orias “hemo ílico”, “nosocomial”, 

“homo/toxicodependente”, e “trans usionados”, sendo que se escolheram as categorias mais 

expressivas ou com maior número de casos. O teste estatístico confirma que existe relação de 

dependência direta entre as variáveis (X
2
=13,732; p<0,05), logo, pode-se concluir que existe 

uma diferença estatística significativa entre a forma de transmissão da doença e a categoria do 

município.  

Ao cruzar o estadio inicial de apresentação da infeção por categoria de município, o teste 

estatístico confirma que existe relação de dependência direta entre as variáveis (X
2
=25,295; 

p<0,001), logo pode-se concluir que existe uma diferença estatística altamente significativa 

entre o estadio de apresentação da doença e a categoria do município.  

Em relação às outras variáveis não se encontraram diferenças estatisticamente significativas 

(anexo 4- quadro 22). 
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4. Discussão  
 

A discussão desenvolve-se por dois períodos temporais, o primeiro de 1987 a 2017 e o segundo 

de 2013 a 2017, onde detalhadamente se analisa a Região Norte com base na CAOP de 2013, 

em vigor até à data.  

 

De 1987 até 2017, observaram-se semelhanças em termos comparativos com os dados 

nacionais. A Região Norte apresenta igualmente uma predominância da infeção no sexo 

masculino, no tipo de vírus (VIH-1), no estadio inicial da infeção (o portador assintomático é o 

predominante em ambos os contextos, seguido de SIDA) e na categoria de transmissão (sexual). 

No que diz respeito ao grupo etário pouca diferença se verificou. No Continente foi mais 

frequente dos 25 aos 49 anos, e na região Norte verificou-se que a maioria dos casos foram 

notificados até aos 29 anos. 

Dentro da categoria de transmissão sexual, a “heterossexual” predominou na região Norte a 

partir de 2003 e no Continente tornou-se mais evidente a partir de 2008. Após revisão da 

literatura não encontrei factos que pudessem sustentar uma justificação.  

Quanto ao pico de casos diagnosticados no Continente este decorreu em 1999, enquanto que a 

região Norte registou o seu pico em 2000, sendo a diferença pouco relevante.  

Os distritos do litoral Norte obtiveram a maior incidência de notificações como seria de esperar, 

de acordo com o relatório nacional de 2017.  

Do ponto de vista clínico faz sentido que o diagnóstico precoce esteja aliado ao estadio inicial 

de portador assintomático, como se verifica nas mulheres e que a doença avançada se encontre 

com um diagnóstico de SIDA mais frequente, como se verifica nos homens. De acordo o 

encontrado na literatura, o risco de seroconversão por ato heterossexual é aproximadamente 

duas vezes superior para a mulher do que para o homem, 
(22,23)

 embora se encontre maior 

prevalência de infeção no sexo masculino e em estadios mais avançados. O que se observa para 

o sexo também se observou na mesma relação para as idades. Se mais jovem, mais frequente o 

estadio de portador assintomático e diagnóstico precoce, se mais velho, mais frequente o estadio 

de SIDA e doença avançada. Isto vai de encontro a inúmeros estudos que relatam a presença 

acentuada de infeção por VIH avançada em idosos. 
(24,25)

 De uma perspetiva fisiológica sabe-se 

que o sistema imunitário enfraquece com o envelhecimento e uma vez que o VIH degrada o 

sistema imunitário, prevê-se consequentemente que haja uma progressão da doença mais rápida 

em adultos mais velhos, ou seja a descida de células CD4
+
 é mais pronunciada do que nos 

indivíduos jovens. 
(26)

 

Hipoteticamente podemos encontrar algumas razões com menos evidência científica: o facto de 

a mulher em idade pós-menopáusica como já não tem risco de gravidez abolir o uso de barreiras 

físicas de proteção como o preservativo e estarmos perante uma ideologia estigmatizante face à 
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transmissão da doença (a crença de que a infeção é transmissível apenas entre homens que 

fazem sexo com homens ou pessoas que usam drogas injetáveis).  

 

Quando se compara por períodos de tempo equiparáveis verifica-se que a categoria de 

transmissão “outro” ganha destaque, deixando a dúvida pela qual não se define a categoria de 

transmissão uma vez que os critérios encontram-se cada vez mais definidos, assim como o 

conhecimento médico. 

 

Quanto às alterações legislativas, embora obrigatória a pesquisa de anticorpos VIH a partir de 

1989, 
(5) 

sendo expectável que a partir desse ano fossem identificadas as estirpes do vírus em 

todos os casos notificados, verificou-se que a partir de 1990 ainda se registaram 57 casos (0,4%) 

com VIH de classificação desconhecida. A partir de 1991 todos os casos de infeção pelo VIH 

tornaram-se passíveis de notificação e não apenas os casos de SIDA, 
(6) 

porém registou-se um 

aumento proporcional das notificações, sem registo de nenhum pico acentuado. 

Em 1993 teve início o Programa de Troca de Seringas, todavia ainda se registou o pico da 

transmissão “toxicodependente” em 1996, tendo sido a categoria predominante até 2002.  

Em 2005, a infeção pelo VIH passou a integrar a lista de doenças de declaração obrigatória, o 

que aparentemente não contribuiu para o aumento do número de casos notificados, registando-

se até uma diminuição no número. Porém, enquadra-se na década com o maior registo de 

notificações (2000-2010). Coincidindo com o ano de implementação do SINAVE (2015) 

registou-se um aumento do número de notificações, não sendo possível aferir a relação. Face à 

implementação do SI.VIDA ainda se aguardam resultados, embora o grande benefício prenda-se 

no se uimento do doente no que di  respeito ao “linka e to care”, um tema que não se pretende 

aprofundar neste estudo.  

 

De todos os municípios com casos diagnosticados de 2013 a 2017, o Porto destaca-se com uma 

taxa de 28 casos/105 habitantes, podendo este valor estar influenciado pela marcada 

bipolarização sentida a nível nacional, sendo que Lisboa ainda mais se destaca no relatório 

nacional com uma taxa de 38,8 casos/105 habitantes. A taxa média de diagnósticos de infeção 

por VIH no país, no período de 2013 a 2017, foi de 13,0 casos/10
5
 habitantes, pelo que a taxa 

apurada para o Porto correspondeu ao dobro da taxa nacional.  

Os centros urbanos encontram-se no litoral na sua grande parte, sendo que a população 

portuguesa se concentra sobretudo no litoral do país, o que reforça o peso populacional das 

regiões do litoral em detrimento das do interior. Portugal pela sua imensa costa é 

inevitavelmente marcado por um fenómeno de litoralização. 
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Dos 70 municípios da Região Norte 70% são considerados rurais, embora cerca de 74% dos 

casos notificados são do meio urbano. Ora, de acordo caracterizações que se verificam noutros 

países, a Região Norte enquadra-se na epidemia concentrada nas zonas urbanas, com maior 

afluência de turismo e com maior densidade populacional, porém a tendência que se tem vindo 

a verificar é que a infeção por VIH já não se encontra restringida às cidades,  tendo-se vindo a 

alastrar para as áreas rurais, 
(16,27,28)

 sendo um fator que deveremos ter em conta.  

 

Entre o meio urbano e o meio rural foram encontradas algumas diferenças estatisticamente 

significativas, nomeadamente na categoria de transmissão e no estadio inicial de apresentação 

da infeção.  

 

A apresentação tardia aos cuidados de saúde é atualmente monitorizada pelos valores obtidos 

nas contagens de células CD4
+
 da avaliação inicial. Nos territórios considerados rurais obteve-

se uma mediana de 349 células/mm
3
, podendo-se assim considerar que existe diagnóstico tardio 

e nos territórios urbanos encontrou-se uma mediana de 363 células/mm
3
, que embora não se 

enquadre por definição no diagnóstico tardio, não se encontra muito aquém. Do ponto de vista 

clínico e prático esta diferença na mediana de cada meio não se torna relevante.  

Ao avaliar por categoria de transmissão reforçou-se o encontrado anteriormente. Verificou-se 

que, nas residências consideradas urbanas, para a categoria heterossexual a mediana era de 

331,5 células/mm
3
 face à encontrada no meio rural de 287 células/mm

3
. Ou seja, estamos 

perante um diagnóstico tardio mais marcado no meio rural. Enquanto que na categoria 

homo/bissexual era de 415 células/mm
3
 face ao valor encontrado no meio rural de 404 

células/mm
3
. Ao analisar a mediana do valor de CD4+ inicial entre categoria heterossexual e 

homossexual, corrobora-se que se focou a prevenção e diagnóstico nos grupos de risco 

inicialmente identificados no início da epidemia, com medidas efetivas, mas talvez estaremos 

perante uma situação atualmente em que deveremos começar a focar a atenção na população 

geral mais propriamente na população heterossexual.  

De realçar que temos um diagnóstico tardio entre a transmissão heterossexual ao contrário do 

encontrado para a transmissão homo/bissexual. O diagnóstico precoce considerado ideal, não se 

verificou na Região Norte, nem a nível nacional neste período.  
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4.1. Conclusões 

 
Após a análise denota-se que o diagnóstico tardio se mantém um ponto a debater. Enfrentar 

possíveis barreiras legais e sociais com as quais se podem deparar os doentes VIH-positivos, 

inclusive estigma associado, pode ser um ponto de partida importante para uma estratégia 

futura.  

Com dados mais específicos, como por exemplo nível de rendimento socioeconómico, 

acessibilidade aos cuidados de saúde, estilos de vida, grau de escolaridade, local de origem da 

infeção, estado de saúde prévio, poderia ser realizada uma avaliação mais pormenorizada e 

permitir uma melhor caracterização dos casos, principalmente na comparação entre meios 

urbanos e rurais.  

O conhecimento mais profundo da população permite-nos eventualmente selecionar estratégias 

de intervenção mais eficazes dirigidas ao controlo da epidemia a nível regional. Assim como 

personalizamos um tratamento para cada indivíduo conforme a sua suscetibilidade individual e 

outros fatores de resposta associados, também devemos personalizar uma estratégia preventiva a 

cada comunidade. A melhor forma de entender esta epidemia começa por reconhecer que não 

existe uma epidemia globalizada de VIH, mas sim um conjunto diversificado de epidemias. O 

lema “Know your epidemic, know your response” (“Conhece a tua epidemia, conhece a tua 

resposta”) a usta-se na perfeição à intenção que deu início a este estudo.  

Reforça-se a necessidade de promover a interligação entre as notificações geradas através da 

aplicação SINAVE e SI.VIDA. Sendo assim, espera-se que novos estudos mais detalhados 

surjam num futuro breve.  
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Anexo 1 – Parecer da Comissão de Ética 
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Anexo 2 – “Classi ica ão das  re uesias do continente em rurais e não rurais” 
Disponível completo em: 

http://www.proder.pt/ResourcesUser/Documentos_Diversos/33/PDRc_Freg_ZRurais_NUTIIs_rev2_corrigido.pdf  

 
 

 

 

http://www.proder.pt/ResourcesUser/Documentos_Diversos/33/PDRc_Freg_ZRurais_NUTIIs_rev2_corrigido.pdf
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Anexo 3 – Resultados correspondentes ao período temporal de 1987-2017 
 
Quadro 1 – Distribuição do número de casos por sexo, 1987-2017 

Sexo Frequência % 

Masculino 11126 76,7 

Feminino 3386 23,3 

Total 14512 100,0 

 

 
 
Figura 4 – Distribuição do número de casos, por sexo, por ano, 1987-2017 

 
Figura 5 – Distribuição do número de casos, por ano, 1987-2017 
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Quadro 2 – Distribuição do número de casos por grupo etário, 1987-2017 

Grupo Etário Frequência Percentagem (%) 

Desconhecido 17 ,1 

Menos 1 ano 42 ,3 

1 - 4 anos 17 ,1 

5 - 9 anos 13 ,1 

10 - 14 anos 23 ,2 

15 - 19 anos 376 2,6 

20 - 24 anos 1826 12,6 

25 - 29 anos 2904 20,0 

30 - 34 anos 2789 19,2 

35 - 39 anos 2020 13,9 

40 - 44 anos 1479 10,2 

45 - 49 anos 978 6,7 

50 - 54 anos 705 4,9 

55 - 59 anos 530 3,7 

60 - 64 anos 351 2,4 

65 + anos 442 3,0 

Total 14512 100,0 

 

 
 
Figura 6 – Distribuição do número de casos, por sexo e grupo etário, 1987-2017 
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Quadro 3 – Distribuição do número de casos por grupo etário, 1987-2017 

Grupo Etário Frequência Percentagem (%) 

Até 29 anos 5218 36,0 

30-39 anos 4809 33,1 

40 + anos 4485 30,9 

Total 14512 100,0 

 

Quadro 4– Distribuição do número de casos por distrito de residência, 1987-2017 

Distrito  Frequência Percentagem (%) 

Aveiro 640 4,4 

Braga 1648 11,4 

Bragança 211 1,5 

Porto 11110 76,6 

Viana do Castelo 397 2,7 

Vila Real 382 2,6 

Viseu 123 ,8 

Total 14512 100,0 

 

Quadro 5– Distribuição do número de casos por tipo de vírus diagnosticado, 1987-2017 

Tipo de Vírus Frequência Percentagem (%) 

Desconhecido 60 ,4 

VIH 1 14086 97,1 

VIH 2 291 2,0 

VIH 1+2 75 ,5 

Total 14512 100,0 

 
Quadro 6 – Distribuição do número de casos pela categoria de transmissão, 1987-2017 

Categoria de Transmissão Frequência Percentagem(%) 

Hemofílico 30 ,2 

Heterossexual 5827 40,2 

Homo ou Bissexual 1994 13,7 

Homo ou Toxicodependente 88 ,6 

Mãe/Filho 72 ,5 

Toxicodependente 6228 42,9 

Transfusionado 70 ,5 

Outro 203 1,4 

Total 14512 100,0 
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Figura 7 – Distribuição do número de casos, pelas três principais categorias de transmissão, por ano, 1987-2017 

Quadro 7 – Distribuição do número de casos por estadio inicial aquando o diagnóstico, 1987-2017 

Estadio inicial Frequência Percentagem (%) 

CRS 1226 8,4 

IAG 20 ,1 

PA 9472 65,3 

SIDA 3794 26,1 

Total 14512 100,0 

 

Quadro 8 – Distribuição do número de casos por  tipo de diagnóstico, 1987-2017 

Tipo de diagnóstico Frequência Percentagem 

Desconhecido 6783 46,7 

Diagnóstico precoce 3560 24,5 

Diagnóstico tardio 1433 9,9 

Doença avançada 2736 18,9 

Total 14512 100,0 
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Quadro 9 – Incidência de notificações por triénio, 1987-2017 

Triénio Frequência Percentagem (%) 

1987-1989 164 1,1 

1990-1992 559 3,9 

1993-1995 1262 8,7 

1996-1998 2275 15,7 

1999-2001 2590 17,8 

2002-2004 2105 14,5 

2005-2007 1732 11,9 

2008-2010 1501 10,3 

2011-2013 1148 7,9 

2014-2016 929 6,4 

2017 247 1,7 

Total 14512 100,0 

 

Quadro 10 - Comparação da categoria de transmissão, do estadio inicial e do tipo de diagnóstico por sexo, 1987-

2017 

 
 Sexo 

 
 

 Masculino Feminino 

 
 n % n %

 
X

2
 p 

Categoria de 

Transmissão 

Hemofílico 30 0,3 0 0,0 

2242,968 <0,001* 

Heterossexual 3370 30,3 2457 72,6 

Homo ou Bissexual 1994 17,9 0 0,0 

Homo/Toxicodependente 88 0,8 0 0,0 

Mãe/Filho 31 0,3 41 1,2 

Nosocomial 0 0,0 0 0,0 

Toxicodependente 5426 48,8 802 23,7 

Transfusionado 39 0,4 31 0,9 

Outro 148 1,3 55 1,6 

Estado Inicial 

Desconhecido 0 0,0 0 0,0 

78,373 <0,001* 

CRS 959 8,6 267 7,9 

IAG 15 0,1 5 0,1 

PA 7056 63,4 2416 71,4 

SIDA 3096 27,8 698 20,6 

CD4+ 

Desconhecido 5228 47,0 1555 45,9 

96,022 <0,001* 
Diagnóstico precoce 2544 22,9 1016 30,0 

Diagnóstico tardio 1116 10,0 317 9,4 

Doença avançada 2238 20,1 498 14,7 

*. A estatística qui-quadrado é significativa no nível ,05 
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Quadro 11 – Comparação da categoria de transmissão, do estadio inicial e do tipo de diagnóstico por grupo etário 

do doente, 1987-2017 

 Grupo Etário  

Até 29 anos 30-39 anos 40 + anos 

n % n % n %
 

X
2
 p 

Categoria  

de  

Transmissão 

Hemofílico 18 0,3 5 0,1 7 0,2 

3087,570 <0,001* 

Heterossexual 1175 22,5 1478 30,7 3174 70,8 

Homo ou Bissexual 838 16,1 629 13,1 527 11,8 

Homo/Toxicodependente 45 0,9 26 0,5 17 0,4 

Mãe/Filho 72 1,4 0 0,0 0 0,0 

Nosocomial 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Toxicodependente 3005 57,6 2603 54,1 620 13,8 

Transfusionado 26 0,5 9 0,2 35 0,8 

Outro 39 0,7 59 1,2 105 2,3 

Estádio  

Inicial 

Desconhecido 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

393,001 <0,001* 

CRS 404 7,7 370 7,7 452 10,1 

IAG 3 0,1 3 0,1 14 0,3 

PA 3864 74,1 3108 64,6 2500 55,7 

SIDA 947 18,1 1328 27,6 1519 33,9 

CD4
+
 Desconhecido 2422 46,4 2306 48,0 2055 45,8 

227,038 <0,001* 
Diagnóstico precoce 1533 29,4 1151 23,9 876 19,5 

Diagnóstico tardio 514 9,9 454 9,4 465 10,4 

Doença avançada 749 14,4 898 18,7 1089 24,3 

*. A estatística qui-quadrado é significativa no nível ,05 

Quadro 12 – Comparação dos casos por sexo em cada triénio, 1987-2017 

 

Sexo 

Masculino Feminino 

n % n % 

Triénio 

1987-1989 123 1,1 41 1,2 

1990-1992 432 3,9 127 3,8 

1993-1995 1031 9,3 231 6,8 

1996-1998 1882 16,9 393 11,6 

1999-2001 2072 18,6 518 15,3 

2002-2004 1498 13,5 607 17,9 

2005-2007 1237 11,1 495 14,6 

2008-2010 1076 9,7 425 12,6 

2011-2013 865 7,8 283 8,4 

2014-2016 725 6,5 204 6,0 

 2017 185 1,7 62 1,8 

X
2
=166,614               p<0,001* 

*. A estatística qui-quadrado é significativa no nível ,05 
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Quadro 13 – Comparação dos casos por grupo etário em cada triénio, 1987-2017 

 

 Grupo Etário 

Até 29 anos 
30-39 anos 40 + anos 

   n %      n %     n % 

Triénio 

1987-1989 82 1,6 49 1,0 33 0,7 

1990-1992 284 5,4 170 3,5 105 2,3 

1993-1995 706 13,5 391 8,1 165 3,7 

1996-1998 1167 22,4 813 16,9 295 6,6 

1999-2001 1042 20,0 1008 21,0 540 12,0 

2002-2004 637 12,2 780 16,2 688 15,3 

2005-2007 413 7,9 577 12,0 742 16,5 

2008-2010 334 6,4 430 8,9 737 16,4 

2011-2013 251 4,8 301 6,3 596 13,3 

2014-2016 237 4,5 231 4,8 461 10,3 

 
2017 65 1,2 59 1,2 123 2,7 

X
2
=1731,696               p<0,001* 

   *. A estatística qui-quadrado é significativa no nível ,05 
 

 
Quadro 14 – Comparação dos casos por categoria de transmissão, em cada triénio, 1987-2017 

 

*. A estatística qui-quadrado é significativa no nível ,05 

 

 

 



Relatório do Estágio de Investigação Epidemiológica em Saúde Pública 

 35 Ana Luísa Neves Reina Moreira | VIH/SIDA: CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SEROPOSITIVA NA REGIÃO NORTE DE 
PORTUGAL, 1987-2017 

Quadro 15 – Comparação entre o grupos etários equiparáveis e sexo, 1987-2017 

 

Sexo 

Masculino Feminino 

n % n % 

Grupo Etário 

Até 29 anos 3985 35,8 1233 36,4 

30-39 anos 3789 34,1 1020 30,1 

40 + anos 3352 30,1 1133 33,5 

X
2
=21,700               p=0,087* 

  *. A estatística qui-quadrado não é significativa no nível ,05 

 
Quadro 16 – Distribuição do número de casos por períodos de tempo equiparáveis, 1987-2017 

 Frequência % 

Período 

Até 1999 5103 35,2 

2000 - 2005 4474 30,8 

2005 - 2017 4935 34,0 

Total 14512 100,0 

 

Quadro 17 – Distribuição do número de casos, por sexo, pelos períodos de tempo equiparáveis, 1987-2017 

 

Sexo 

Masculino Feminino 

n % n % 

Período 

Até 1999 4146 37,3 957 28,3 

1999 - 2005 3341 30,0 1133 33,5 

2005 - 2017 3639 32,7 1296 38,3 

 
 X

2
=93,395 p<0,001*   

*. A estatística qui-quadrado é significativa no nível ,05 
 
Quadro 18 – Distribuição do número de casos, por grupo etário, pelos períodos de tempo equiparáveis, 1987-2017 

 

Grupo Etário 

Até 29 anos 30-39 anos 40 + anos 

n % n % n % 

Período 

Até 1999 2600 49,8% 1755 36,5% 748 16,7% 

2000 - 2005 1456 27,9% 1686 35,1% 1332 29,7% 

2005 - 2017 1162 22,3% 1368 28,4% 2405 53,6% 

X
2
=1564,244                p<0,001* 

*. A estatística qui-quadrado é significativa no nível ,05 
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Quadro 19 – Distribuição do número de casos, por categoria de transmissão, por períodos de tempo equiparáveis, 

1987-2017 

Categoria de Transmissão 

Período 

Até 1999 2000 - 2005 2005 - 2017 

n % n % n % 

Hemofílico 26 86,7 1 3,3 3 10,0 

Heterossexual 1078 18,5 1851 31,8 2898 49,7% 

Homo/Bissexual 387 19,4 368 18,5 1239 62,1% 

Homo/Toxicodependente 45 51,1 20 22,7 23 26,1% 

Mãe/Filho 33 45,8 26 36,1 13 18,1% 

Toxicodependente 3423 55,0 2149 34,5 656 10,5% 

Transfusionado 58 82,9 5 7,1 7 10,0% 

Outro 53 26,1 54 26,6 96 47,3% 

X
2
=3459,657                p<0,001* 
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Anexo 4 – Resultados correspondentes ao período temporal de 2013-2017, por meio 

rural e por meio urbano 
 

Quadro 20 – Distribuição do número de casos pelas diferentes variáveis, por categoria de município, 2013-2017 

Variável Categoria da variável 
Urbano Rural 

N % N % 

Sexo 
Feminino 275 23,8 85 21,1 

Masculino 882 76,2 318 78,9 

Grupo Etário 

15-19 23 2 8 2 

20-24 102 8,8 37 9,2 

25-29 169 14,6 42 10,4 

30-34 154 13,3 51 12,7 

35-39 132 11,4 50 12,4 

40-44 156 13,5 39 9,7 

45-49 122 10,5 42 10,4 

50-54 106 9,2 46 11,4 

55-59 81 7,0 33 8,2 

60-64 47 4,1 25 6,2 

65+ 65 5,6 30 7,4 

Categoria de transmissão 

Heterossexual 622 53,8 255 63,3 

Homo ou bissexual 431 37,3 126 31,3 

Toxicodependente 51 4,4 11 2,7 

Outro 46 4,0 8 2,0 

Homo/toxicodependente 4 0,3 1 0,2 

Hemofílico 2 0,2 1 0,2 

Transfusionados 1 0,1 1 0,2 

Tipo de Vírus 

VIH 1 1119 96,7 255 63,3 

Desconhecido 23 2,0 126 31,3 

VIH 2 14 1,2 11 2,7 

VIH 1+2 1 ,1 8 2,0 

Estadio Inicial 

PA 859 74,2 258 64,0 

SIDA 178 15,4 78 19,4 

CRS 76 6,6 38 9,4 

DESCONHECIDO 37 3,2 17 4,2 

IAG 7 ,6 12 3,0 
*a vermelho destaca-se a percentagem mais elevada em cada variável 

 
Quadro 21– Valor de CD4+ aquando o diagnóstico e respetivas medidas estatísticas, por categoria de município, 

2013-2017 

Valor de CD4
+
 inicial Urbano Rural 

Média 387,0 378,9 

Desvio-Padrão 9,282 15,857 

Mediana 363,0 349,0 

Percentil 25 159,0 148,0 

Percentil 50 363,0 349,0 

Percentil 75 544,5 517,5 

IC 95% LI = 368,8 

LS = 405,4 

LI = 347,7 

LS = 410,1 

LI: limite inferior, LS: limite superior 
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Quadro 22- Comparação das diferentes variáveis por categoria de município, 2013-2017 

Variável Categoria da variável 

 
Categoria do 

Município 
 

Total 

N (%) 

Urbano 

N (%) 

Rural 

N (%) 
X

2
 p-value 

Sexo 

Masculino 
1200 

(76,9) 
882 (73,5) 

318 

(26,5) 
1,206 0,272* 

Feminino 360 (23,1) 275 (76,4) 
85 

(23,6) 

Grupo Etário 

15-19 31  23 8 

14,475 0,152* 

20-24 139 102 37 

25-29 211 169 42 

30-34 205 154 51 

35-39 182 132 50 

40-44 195 156 39 

45-49 164 122 42 

50-54 152 106 46 

55-59 114 81 33 

60-64 72 47 25 

65+ 95 65 30 

Categoria de 

Transmissão 

Heterossexual 877(56,2) 
 

622 (53,8) 

255 

(50,9) 

13,732 0,003** Homo/Bissexual 557 (35,7) 431 (37,3) 
126 

(31,3) 

Toxicodependente 59 (3,8) 51 8 

Outro 57 (3,7) 46 11 

Homo/Toxicodependente 5 (0,32) 4 1   

Hemofílico 2 (0,13) 2 0   

Transfusionado 2 (0,13) 1 1   

Nosocomial 1 (0,06) 0 1   

Tipo de vírus 

VIH-1 1510 1119 391 

0,405 0,817* Desconhecido 29 23 6 

VIH-2 19 14 5 

VIH 1 + 2 2 1 1   

Estadio inicial 

PA 1117 859 258 

25,295 <0,001** 

SIDA 256 178 78 

CRS 114 76 38 

Desconhecido 54 37 17 

IAG 19 7 12 
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Tipo de 

diagnóstico 

Desconhecido 
294 208 86 

2,667 0,446* Diagnóstico precoce 
372 283 89 

Diagnóstico tardio 
227 171 56 

Doença avançada 
393 290 103 

 
*. A estatística qui-quadrado não é significativa no nível ,05 

**. A estatística qui-quadrado é significativa no nível ,05 

 

 

 

 

 
Figura 8 – Taxa média de novos diagnósticos de infeção por VIH, com base nos casos notificados, por município de 

residência pertencente à região Norte, 2013-2017 
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Quadro 23 - Taxa média de novos diagnósticos de infeção por VIH (2013-2017) nos 10 municípios da região Norte 

com as taxas mais elevadas 

Município Nº casos/105 

habitantes 

Rate Ratio 

(RR)* 

Baião 10,3 0,8 

Maia 12,6 1 

Matosinhos 13,9 1,1 

Paredes de Coura 13,6 1 

Penafiel 11,9 0,9 

Porto 28,0 2,2 

São João da Madeira 16,7 1,3 

Valongo 9,9 0,8 

Vila do Conde 13,3 1 

Vila Nova de Gaia 11,0 0,9 

 

*NOTA: Rate Ratio é a razão entre a taxa de diagnóstico de infeção por VIH observada no município e a taxa de diagnóstico 

calculada para o país no período equivalente, que foi de 13,0 casos por 105 habitantes.  


