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RESUMO

A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) tornou-se um grave problema de saúde pública mundial. Estima-se que até o final de 2015 
existiam aproximadamente 17 milhões de pessoas vivendo com HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) tendo acesso a medicamentos
antirretrovirais em todo o mundo. Desde o início da epidemia de AIDS no Brasil até junho de 2015, foram registrados no país 798.366 casos, 
segundo dados do ministério da saúde.  A cidade de Castanhal (PA) apresenta-se como o 4º município com mais de 50 mil habitantes com o maior 
índice de casos de HIV do estado do Pará, perdendo apenas para Marituba, Belém e Tucuruí respectivamente. Dessa forma o objetivo deste 
trabalho  foi traçar um perfil epidemiológico dos pacientes com sorologia positiva atendidos no CEADIC (Centro Especializado no Atendimento a 
Doenças Infecto Contagiosas) de Castanhal, através da realização de um levantamento estatístico no período de 2010 a 2014. Foram coletados 
dados de prontuários que foram disponibilizados pelo  setor de epidemiologia do CEADIC, de indivíduos com diagnóstico sorológico confirmado 
de infecção pelo HIV. Estes dados foram organizados em uma planilha do Microsoft Excel e os dados referentes a gênero, idade dos pacientes, 
local de residência, incidência por bairro de Castanhal, frequência de óbitos, foram  analisados utilizando o programa SPSS versão 20.0. Como 
resultado dessa pesquisa observamos que foram atendidos 673 indivíduos no período de 2010 a 2014, onde a idade média foi de 34,1 anos e 
aproximadamente metade (55%) era do sexo masculino. A faixa etária com maior incidência de HIV/AIDS  foi entre de 20 a 29 anos, sendo a 
grande maioria residentes em Castanhal (46,1%), os outros pertenciam a municípios próximos. De maneira geral, as mulheres apresentaram a 
faixa etária de maior prevalência de HIV de 20 a 29 anos, e os homens a maior prevalência ocorreu na faixa etária de 30 a 39 anos. A taxa de óbito 
foi de 14,2%, sendo que desse total 62,5% são do sexo masculino, e 37,5% do sexo feminino. Dentre os residentes em Castanhal, o bairro 
Jaderlândia apresenta o maior número de casos com 13,9%, seguido do bairro Saudade (10,9%) e São José (9,4%). Dentre os casos não residentes 
na cidade de Castanhal, os municípios que apresentaram maior número de registros nesse centro, foram São Miguel do Guamá, (17%), seguido de 
Santa Maria do Pará (10%) e Santa Isabel (7%). È possível concluir que  este trabalho  configura-se como um meio de divulgação científica  da 
epidemiologia do HIV em na região avaliada, o que pode possibilitar a disseminação de informações que ajudem a reduzir os casos de HIV/AIDS, 
principalmente nos bairros com maior número de casos que se tratam de bairros periféricos e que não possuem uma política de conscientização 
eficiente. Observamos que o perfil epidemiológico traçado neste estudo com pacientes atendidos no CEADIC em Castanhal dentro do período de 
2010 a 2014, acompanha a evolução epidemiológica nacional, onde os índices em crescimento refletem a necessidade de implantação de 
medidas de educação e combate a disseminação da doença.

Educação e Licenciatura

Ciências Biológicas (Licenciatura)
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


