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Desde o começo da epidemia de AIDS (Síndrome da

imunodeficiência Adquirida), causada pelo vírus da

imunodeficiência humana (HIV), este tema vem sendo bastante

discutidos por se tratar de uma pandemia e um problema de

saúde pública mundial. Este microrganismo é um retrovírus da

subfamília lentiviridae que possui formato icosaédrico infectando

humanos. Pertence a dois grupos, aos citopáticos e aos não

oncogênicos. Sua morfologia é esférica, possui uma membrana

lipídica na qual comporta as glicoproteínas (gp) 120 e 41. O

núcleo do vírus possui duas moléculas de RNA genômico e

apresenta a enzima transcriptase reversa. (GALVÃO; COSTA;

GALVÃO, 2017; SCARMADI et al.; 2013; SILVA et al., 2015;

GUEDES, G. R. B. et al., 2017).

INTRODUÇÃO

Conclui-se que o HIV/HIV ainda constitui relevante problema de saúde

pública no país, apesar dos inúmeros avanços.

CONCLUSÃO

RESULTADOS
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OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi descrever o perfil epidemiológico do

HIV no Brasil no recorte temporal de 2007 a 2017.

Na perspectiva em relação a raça/cor declarada, temos que 51,5% dos

indivíduos infectados com esse vírus eram pretos ou pardos. Entre os

homens, no período observado, verifica-se que 48,9% dos casos foram

decorrentes de exposição homossexual, 37,6% heterossexual, 9,6%

bissexual e 2,9% se deram entre usuários de drogas injetáveis (UDI). Já no

sexo feminino, expressou que 96,8% dos casos se inserem na categoria de

exposição heterossexual e 1,7% na de UDI (BRASIL, 2017).

Em suma, destaca-se que no período de 2007 a 2016, foram notificados no

Brasil 122.524 óbitos tendo a HIV/aids (Gráfico 1). A maior proporção destes

óbitos ocorreu na região Sudeste, seguida das regiões Sul, Nordeste, Centro

Oeste e Norte. (BRASIL, 2017)

Foram notificados no país 194.217 casos confirmados de

HIV, sendo a maior frequência dos casos no sexo masculino

(67,9%) e na faixa etária de 20-34 anos (52,5%), com

relação a escolaridade verificou-se um elevado porcentual de
casos ignorados (25,4%) (BRASIL, 2017).

Gráfico 1. Óbitos por causa básica aids, segundo região de residência. Brasil, 
2007-2016
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