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RESUMO
A infecção pelo vírus HIV e a AIDS são importantes problemas de saúde pública no Brasil.
Essa endemia passa por um processo de interiorização, pauperização, heterossexualização
e feminização. Porém conforme a grande migração da população para o interior, esse
perfil está sendo modificado. Tendo em vista essa nova realidade, faz-se necessário
pesquisas para entender o novo perfil de transmissão de HIV/AIDS no interior do Brasil.
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. Verificou-se que em relação à variável sexo, a maioria dos pacientes foi
composto pelo sexo feminino (50,6%). A média de idade da população feminina foi de 44
anos e masculina de 43 anos. Houve predomínio da raça parda com 48,3%. Quanto à
escolaridade, observou-se predominância entre os que possuem de 5ª à 8ª série incompleta
do Ensino Fundamental, com 20,7%. Em relação à categoria de exposição, encontramos
que 57,5% da amostra refere ter adquirido o vírus por relações sexuais com homens.
Verificou-se que a taxa de mortalidade foi mais elevada em pacientes que fazem
tratamento na cidade de Cacoal e que não residem no município em comparação com os
residentes em Cacoal (33,3% contra 13,73%, p=0,002). Conclui-se com esta pesquisa que
o acesso aos serviços pode representar um potencial fator de proteção para mortalidade
nos pacientes que fazem tratamento no município de residência.
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