
INTRODUÇÃO

A SIDA (Síndrome da imunodeficiência humana) é uma doença caracterizada por uma disfunção grave do sistema 

imunológico no indivíduo infectado pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), marcada por uma considerável destruição 

de linfócitos T CD4+. A Síndrome que antes era considerada uma afecção exclusiva de pacientes jovens, passa a ser 

prevalente em idosos uma vez que é mais uma doença crônica que pode comprometer a autonomia e a independência, 

consequentemente afetar a capacidade funcional dos portadores senis. 

OBJETIVO

Identificar a Prevalência da SIDA em idosos no Hospital Getúlio Vargas em São Luís do Maranhão. 

MÉTODOS

A proposta da pesquisa tem como base a busca de dados em prontuários médicos com proposta descritiva, 

retrospectiva, a realizar-se com variáveis quantitativas, com pacientes idosos portadores de HIV , atendidos no hospital 

Getúlio Vargas, no município de São Luis, Maranhão.

A amostra do estudo é  composta por 257 casos de pacientes adultos portadores de HIV  diagnosticados no 

período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, cadastrados e acompanhados por prontuários médicos do Hospital 

Getulio Vargas. Os critérios de inclusão dos pacientes com infecção pelo HIV terão as seguintes características: idade > 18 

anos; contagem de células CD4 < 200 células/mm3, determinada por citometria de fluxo; soropositividade.
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RESULTADOS

No período investigado, foram contabilizados 7 ( 1,94%) casos de pacientes idosos com AIDS em uma 

amostra de 257 pacientes. Com o predomínio do sexo feminino (60%), onde todas com estado civil casada; e do sexo 

masculino, solteiros (50%) e casados (50%); cor parda (67%); analfabeto (40%), ensino fundamental incompleto 

(20%); com nível de escolaridade médio completo (40%).

DISCUSSÃO 

No Brasil existem 656.701 casos registrados de aids, de acordo com o último Boletim Epidemiológico. O

aumento gradativo da incidência de HIV/ Aids em idosos pode ser explicado por fatores ligados ao aumento da

expectativa de vida ao nascer e da atividade sexual (reposição hormonal para as mulheres e tratamento da impotência

sexual para homens) e ao não reconhecimento do risco pelos idosos e, consequentemente, a não-realização do sexo

seguro devido as mesmas razões que tornam seu diagnóstico tardio. Fazendo com que as pesquisas relacionadas à

prevalência de SIDA nos idosos aumente a cada ano.

Em 2007 a incidência foi de 7,2 para 100 mil habitantes. Em 2011, chegou a 1,7 caso em homens para

cada 1 em mulheres. Ainda há mais casos da doença entre os homens do que entre as mulheres, mas essa diferença

vem diminuindo ao longo dos anos. Dos 257 prontuários médicos analisados no período de janeiro de 2011 a

dezembro de 2012, 7 eram de pacientes idosos com AIDS , representando uma prevalência de 1,94%,

predominando sexo feminino (60%), onde todas com estado civil casada. Concluindo que a prevalência atualmente

vem se modificando ao longo dos anos, tornando o sexo feminino há mais casos da doença quando comparado ao

sexo masculino nessa faixa etária.



CONCLUSÃO

De acordo com o resultado da pesquisa, concluímos que a quantidade de idosos com HIV não prevaleceu da 

população em geral com SIDA e a quantidade de mulheres casadas se sobrepuseram em relação ao sexo masculino. 

Podendo associar estes resultados a vários fatores, entre eles: contexto sociocultural, sobretudo na área da 

sexualidade, condições de diagnostico e qualidade de assistência medica dispensada, adesão ao tratamento, óbito 

precoce, efeito de ações educativas, vulnerabilidades individual, social, programática e outras.
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