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RESUMO
A irregularidade em relação ao tratamento, o medo do estigma levantado pela sociedade e a
dificuldade ao acesso causam implicações diretas no seguimento do tratamento e contribuem
para uma desagradável evolução do quadro clínico do paciente portador de HIV. Dessa forma
percebe-se que os resultados são inferiores aos que poderiam ser atingidos com o tratamento
adequado aliado a subnotificação ou ausência de informações importantes no âmbito da
epidemiologia causa implicações diretas nas tomadas de decisão dos Poderes Públicos. Com
isso gerando resultados não condizentes com a realidade dos pacientes, principalmente na
esfera local. Assim, o objetivo foi de descrever o perfil epidemiológico das PVHA na cidade
de Cacoal-RO acompanhados no Serviço de Referência no ano de 2017. Trata-se de um
estudo descritivo, transversal e retrospectivo utilizando dados do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação, disponível na Secretaria Municipal de Saúde de Cacoal-RO. Os
resultados mostram que na variável sexo, 63,51% são do sexo masculino, enquanto a média
de idade não houve diferença entre esses sendo p=0,56. A raça com maior predominância foi
a parda com 62,16%. A escolaridade com maior predomínio foi ensino fundamental
incompleto (5ª à 8ª série) com 25,68%. Observou 4,1 % de óbitos por HIV e a ocorrência de
uma transmissão vertical como modo de transmissão. Portanto concluímos que devemos
investir no conhecimento e tratamento, para melhorar a evolução da doença e erradicação da
transmissão vertical.
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