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OBJETIVO

O estudo teve como objetivo descrever o perfil e as

causas mencionadas ao óbito de pacientes com

HIV/Aids, na Fundação de Medicina Tropical Doutor

Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) no município de

Manaus, Amazonas, em 2016.

A infecção pelo HIV/Aids constitui relevante problema

de saúde pública, apesar dos inúmeros avanços

conseguidos nos últimos anos, o aumento da

mortalidade é um forte indicador da necessidade de

readequar as políticas públicas para a prevenção e

atenção ao portador de HIV no Amazonas.

INTRODUÇÃO

Em 2016 ocorreram 246 óbitos em casos notificados

como HIV/Aids. A distribuição de casos por mês ocorreu

sucessivamente, sendo o mês de abril com maior

registro (28/246-11,4%). Os casos de óbito foram mais

frequentes entre os homens (193/246-78,5%) Figura1.

Com relação a distribuição por idade, a faixa etária de

13-40 anos não diferiu significativamente em relação ao

grupo maior de 40 anos (p valor= 0,63) e a idade média

ao morrer nas mulheres foi igual a dos homens (p

valor= 0,37). A sobrevida dos casos de óbito variou em

< 1 mês (78/246-31,7%) casos, <1 ano (54/246-22,0%)

e em anos 1-2 (26/246-10,6%), 2-5 (36/246-14,6%) e 5+

(52/246-21,1%). Nos casos com 5+ anos de TARV

observou-se menor registro de óbito (13/246-5,3%). A

distribuição por causas associadas de morte teve 666

citações por capítulos da CID com destaque para

doenças infecciosas e parasitárias com (300/666-

45,5%) causas, dentre elas outras doenças bacterianas

corresponderam a (129/300-43,0%) com ênfase para

septicemias A41.8 e choque séptico A41.9,

correspondendo a (127/129-98,4%) dos óbitos nessa

categoria; tuberculose (A15; A16.5; A17; A18.3 e A19)

foi o segundo grupo mais citado de causas neste

capítulo (66/300- 22,0%) Tabela1.

RESULTADOS

CONCLUSÕES

As doenças indicativas de Aids foram as mais mencionadas no óbito. Diante

disso, o diagnóstico precoce e melhorias no acompanhamento e tratamento

no cenário em que TARV possivelmente contribui para a melhoria da

sobrevida, daria maior qualidade de vida ao portador de HIV.

CAUSAS DE ÓBITO RELACIONADAS AO HIV/AIDS EM INSTITUIÇÃO DE REFERÊNCIA NO AMAZONAS, 2016.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo é uma série de casos de HIV/Aids notificados

no SINAN/ Departamento de Epidemiologia e Saúde

Pública/FMT-HVD com data de óbito no ano de 2016.

As variáveis estratificadas do SINAN foram mês, sexo e

faixa etária. As causas associadas de morte foram

obtidas do protocolo de registros da unidade de

referência e a data do início da dispensação de terapia

anti-retroviral (TARV) foi por meio do prontuário dos

pacientes. As causas de morte foram agrupadas por

consulta eletrônica em capítulos, conforme a CID 10.
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FIGURA 1: Distribuição de casos de óbito de HIV/Aids em uma instituição de

referência, Manaus, Amazonas, 2016.


