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OBJETIVO

 Identificar o panorama epidemiológico dos casos
diagnosticados de AIDS em idosos no Brasil.

INTRODUÇÃO

Com isso, distinguir a epidemiologia da doença nessa
faixa etária é indispensável para o direcionamento das
ações de promoção, prevenção e reabilitação para
atender de forma efetiva às necessidades dos idosos
diante à doença.

CONCLUSÃO

 A faixa etária entre 60-69 anos demonstrou-se vulnerável à
doença, pois, os 23.271 casos, 18.854 (81,02%) ocorreram
nessa classe, sendo, 11.839 (50,87%) do sexo masculino;

 Na categoria raça/cor, os mais atingidos foram brancos
com 5.505 casos (47,94%). Em relação a escolaridade,
9.457 (76,18%) dos idosos em todas as faixas etárias
possuem até o ensino fundamental completo,
prevalecendo escolaridade de 1ª a 4ª série com 2.750
(22,15%) idosos;

 A via sexual foi a principal responsável pela
transmissibilidade, sendo a relação sexual heterossexual
mais prevalente com 8.962 casos (66,48%);

 a via sanguínea por uso de drogas injetáveis foi a mais
expressiva com 189 casos (1,4%), e a menos, acidente com
material biológico que não apresentou dado.àà
distribuição de casos por região, apresenta maior
concentração o Sudeste (15.542), Sul (5.178) e Nordeste
(3.116), respectivamente com 59,31%; 19,76% e 11,9%.

RESULTADOS/DISCUSSÃO
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