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RESUMO

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é considerada uma pandemia, seu agente etiológico é o HIV, retrovírus da subfamília Lentiviridae. Tem período de incubação

prolongado, infecta células do sangue, do sistema nervoso e causa supressão do sistema imunológico. O teste para HIV deve ser feito 40 a 60 dias após o comportamento de

risco, para que não haja falso negativo. O SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) foi criado em 1990 com a finalidade de registrar dados de 45 doenças,

incluindo AIDS. Os dados individuais oriundos das unidades de saúde vão para regionais e destas para Secretarias Estaduais de Saúde. A Gerência Regional de Saúde de

Ituiutaba (GRSI) abrange as cidades de Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Centralina, Ipiaçu, Ituiutaba e Santa Vitória. Este trabalho utilizou registros

de AIDS oriundos da GRSI no último quinquênio a fim de analisar sua incidência por sexo, idade e ano. Verificou-se em relação aos novos casos que o maior registro foi em 2011,

com 35 ocorrências; seguido de 2015 com 31 casos, dados semelhantes aos de Brito de Faria et al. (2015) para a região Centro-oeste e Sul do Brasil. Em relação aos casos por

faixa etária/sexo verificou-se para o sexo masculino que a faixa etária de 20/29 anos teve maior número de novos casos de AIDS, seguido da faixa etária de 30/39 anos. Para o

sexo feminino a faixa etária de 30/39 anos teve maior número de registros; com notificações anuais de casos novos em várias idades, inclusive na faixa de 15/19 anos, o que

existiu para os homens. Os resultados permitem inferir que a população sexualmente ativa da região de Ituiutaba não tem adotado medidas preventivas para AIDS. A carência de

campanhas preventivas, a falta de conhecimento das consequências da doença e de sua ocorrência em todos os níveis sociais podem ser responsáveis por esse comportamento.
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