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RESUMO

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), causador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), ataca o sistema imunológico atingindo 
linfócitos T CD4+ e trata-se de uma doença infecciosa na qual o vírus pode ser transmitido pelo contato direto de fluidos corporais de indivíduos 
infectados. Passados mais de 30 anos da descoberta do HIV e a despeito da tendência a estabilização da epidemia no Brasil, ainda se considera a 
AIDS como uma pandemia. No Brasil, o HIV foi primeiramente identificado no início dos anos 80 apresentando uma rápida disseminação pelo 
país. Inicialmente acometia grupos minoritários adotando, temporariamente. Nessa perspectiva formulou a seguinte questão norteadora: Qual é 
o perfil epidemiológico e sócio demográfico de pacientes com HIV no Brasil, durante o período de 2010 a 2017. Este trabalho justifica-se pela 
importância em conhecer o perfil epidemiológico e a situação demográfica de pacientes com HIV no Brasil, o que também permitirá maior e mais 
profundo conhecimento da realidade do país acerca desta imunodeficiência. O estudo teve como objetivo identificar o perfil epidemiológico e 
sócio demográfico de pacientes com HIV no Brasil durante o período de 2010 a 2017. Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo de 
caráter descritivo e exploratório, com abordagem quantitativa, que caracterizou pessoas que vivem com HIV. Os dados foram obtidos a partir de 
fontes secundárias disponíveis no Sistema de Informação de Agravos e Notificação do Ministério da Saúde (SINAN), disponibilizados pelo 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram incluídos no estudo pacientes cadastrados no SINAN, durante o 
período de 2010 a 2017, utilizando para interpretação dos resultados da pesquisa o método de análise quantitativa uma planilha do programa 
Microsoft Excel 2010, contendo como variáveis sócias demográficas a região, sexo, faixa etária, e a raça. Notificou-se e registrou-se 89.281 
pessoas com o diagnóstico de HIV positivos no Brasil, aproximadamente 0,42% da população. Nas caraterísticas quanto à categoria por região, 
verificou-se que 42,36% dos casos vem do Sudeste, seguido por Nordeste 33,27%, Centro-Oeste19,41%, Sul 3,31% e Norte 1,63%. A categoria 
quanto ao sexo observou-se que 82.372 (92,2%) dos casos estão vinculados ao sexo feminino, onde 50,27% são pardas, 8,29% brancas, 3,36% 
pretas, 1,54% amarelas e 36,54% não informados, e faixa etária prevalente em 14,85% dos casos de 1 a 19 anos, 80,05% de 25 a 39 anos e 5,08% 
≥ 40 anos. No sexo masculino notificou-se 6.909 sororreagentes, aproximadamente 7,8%, onde estes 29,84% são pretos, 26,84% brancos, 21,56% 
pardos e 25,31% não informados e faixa etária prevalente em 62,16% dos casos de 1 a 19 anos, 19,93% 25 a 39 anos e 14,83% ≥ 40 anos. 
Entretanto, apenas 30% dos homens brasileiros, entre 18 a 50 anos de idade, procuram atendimentos à saúde e cerca de 80% destes só buscam 
atendimento quando sentem sinais e sintomas de alguma patologia e sabe-se que 60% das pessoas que portam o vírus HIV apresentam nenhuma 
sintomatologia da infecção. Apesar de passados mais de 30 anos da descoberta do HIV no Brasil, ainda hoje a epidemia continua a vitimar 
milhares de pessoas, em sua maioria na Região Sudeste e mulheres de cor parda. Percebe-se também que, mesmo com toda eficácia das 
notificações feitas pelo SINAN, ainda existem dados subnotificados, onde as maiorias dos sororreagentes relatam serem poligâmicos, sendo assim 
um desafio para este tipo de pesquisa.
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