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RESUMO

Introdução: O Governo Brasileiro, desde 1980, combate severamente a
AIDS e a outras DSTs. Em 2005 o governo desenvolveu metas visando à
prevenção e o controle das DST e do HIV. Diante disto, e para verificar o
padrão de resolubilidade das medidas preventivas no combate à AIDS e
ao HIV, esse estudo vem expor os dados reais deste assunto. Objetivos:
Verificar a prevalência de AIDS no Brasil entre 2000 e 2014 e a taxa de
mortalidade (TM) entre 2000 e 2013, correlacionando as taxas por sexo
feminino, masculino e idade.  Métodos: Estudo ecológico analítico com
delineamento de tendência temporal. As fontes de dados foram o SIH, SIM
e IBGE.  As variáveis quantificadas referem-se ao sexo e idade da
população geral. Os grupos selecionados tinham entre 0 e 100 anos de
idade. Resultados: O estudo realizado demonstrou que entre 2000 e 2014
houve uma redução importante na prevalência de AIDS no Brasil. Quanto
aos achados por sexo, a maior taxa de prevalência geral correspondeu ao
ano 2001 com taxa de 0.027%, enquanto a menor taxa foi relativa ao ano
de 2014 com taxa correspondente a 0.010%. Quanto ao número de casos
referentes às faixas etárias, houve uma redução no número de casos
absolutos entre os anos de 2005 e 2006 e posterior aumento entre 2006 e
2007. Conclusão: o comportamento epidemiológico de AIDS no Brasil no
decorrer dos anos analisados foi favorável, havendo decréscimo
importante de 2000 para 2014 embora a TM não tenha se alterado no
decorrer do período analisado.
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