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Introdução: A AIDS (Síndrome da imunodeficiência adquirida) é causada pela infecção do 

vírus da imunodeficiência humana (HIV), esse vírus ataca o sistema imunológico, responsável 

por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+; é 

alterando o DNA dessa célula que o HIV faz cópias de si mesmo, depois de se multiplicar, 

rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção[1]. Inicialmente, o vírus do 

HIV era limitado a grupos específicos, como homossexuais e prostitutas, mas com o passar 

dos anos encontra-se em plena disseminação na população geral com um expressivo aumento 

no gênero feminino, com isso, diversas questões sociais foram introduzidas nas discussões em 

saúde pública. [2]. A maioria das mulheres não se identifica com os grupos e comportamentos 

considerados de maior risco para a infecção, o que dificulta sua percepção de risco e uso de 

proteção; aspectos da vida sexual e reprodutiva se alteram, seja pela necessidade de uso do 

preservativo ou pelo temor de transmissão para o parceiro ou para o recém-nascido, entre 

aquelas já infectadas. Ademais, vale ressaltar o menor engajamento político das mulheres no 

enfrentamento da epidemia e do estigma relacionado ao HIV/AIDS, o que confere maior 

solidão ao processo de elaboração da sua convivência com a infecção. [3]. Segundo Duarte & 

Souza [4], em relação às mulheres, a maior vulnerabilidade à infecção pelo HIV decorre de 

aspectos biológicos e de fatores sociais, econômicos, legais e culturais, com destaque para os 

papéis de gênero, relações de poder desequilibradas e a aceitação pela sociedade da violência 

contra a mulher, porém, os aspectos econômicos e culturais têm importante papel não apenas 

em situação desfavorável. Há outros estudos sobre mulheres vivendo com HIV que apontam 

contextos de vulnerabilidade social e violência como uma das marcas da dinâmica do 

HIV/AIDS no contexto feminino, sugerindo que esta infecção se inscreve em um âmbito de 

desigualdade de gênero e de exclusão social já vivenciado anteriormente e, de alguma forma, 

a ele relacionada. Também tem sido apontada uma gama de fatores morais, culturais, 

religiosos e relativos ao gênero que interferem nas decisões das mulheres vivendo com HIV 

em relação à sua vida afetiva, sexual e reprodutiva tanto antes quanto depois do diagnóstico. 

[3]. No Município de Ananindeua, região Metropolitana de Belém, foram registrados 2.409 

casos de AIDS, sendo que desses, 1.551 foram mulheres. [5] . A infecção pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) e sua manifestação clínica em fase avançada, ou síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS), ainda representa um problema de saúde pública de 

grande relevância na atualidade, em função do seu caráter pandêmico e de sua transcendência. 

A história natural dessa infecção vem sendo alterada, consideravelmente, pela terapia 

antirretroviral (TARV), iniciada no Brasil em 1996, resultando em aumento da sobrevida dos 

pacientes, mediante reconstituição das funções do sistema imunológico e redução de doenças 

secundárias. [1]. Objetivos: Conhecer o perfil epidemiológico e socioeconômico em 

mulheres com HIV/ AIDS no Município de Ananindeua, entre os anos de 2013 a 2017. 

Métodos: O presente estudo é do tipo descritivo, retrospectivo, que irá expor as 

características epidemiológicas e socioeconômicas das mulheres portadoras de HIV/Aids, no 

Município de Ananindeua, no período de 2013 a 2017, através das suas respectivas variáveis 

coletadas mediante a Ficha de Notificação/Investigação do Ministério da saúde, esta 
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responsável por alimentar o SINAN (Sistema Nacional de agravos de Notificação). As 

variáveis analisadas são: idade, ocupação; raça/cor; escolaridade; unidade notificadora; zona. 

Por se tratar de dados de domínio público e que não identifica participantes, esta pesquisa não 

necessita de aprovação por parte do comitê de ética. Resultados e Discussão: A idade mais 

acometida entre as mulheres varia de 30 a 39 anos, com (37,3%); ocupação, a maioria das 

mulheres são donas de casa com (36,8%), são maioria de raça parda com (86,3%); quanto à 

escolaridade destaca-se ensino médio completo com (13,2%); (71,57%) dos casos foram 

notificados no CTA de Ananindeua; verificou-se que a maior parte das mulheres acometidas 

pelo vírus estão localizadas na zona urbana com (76,4%). De acordo com os dados coletados 

através do SINAN, foram notificadas nos anos de 2013 a 2017 o total de 204 mulheres com 

HIV/Aids, no Município conforme o gráfico de 2013 a 2014 houve um aumento, porém de 

2014 até 2016 ocorreu uma baixa nos casos, e em 2017 apresentou um significativo aumento. 

Através dos dados coletados do DATASUS e disponibilizados por meio da Secretaria de 

Saúde de Ananindeua, constata-se que a prevalência de casos de SIDA é em mulheres jovens, 

pardas, com baixo grau de escolaridade, com ocupações de baixa exigência de qualificação. 

Conhecer as unidades notificadoras é extrema importância para entender o funcionamento da 

Política Nacional de IST’s/AIDS, em Ananindeua apesar dos entraves, os testes e as 

notificações estão sendo realizados nos locais designados. É considerável número de casos de 

mulheres com HIV na área urbana e periurbana (onde as atividades rurais e urbanas se 

misturam e não é possível definir limites físicos e sociais destes dois espaços) de Ananindeua, 

esse expressivo número pode sugerir um aumento de mulheres contaminas ou maior acesso e 

procura aos serviços de saúde, principalmente ao CTA, porém não se pode afirmar nenhuma 

das alternativas. Conclusão/Considerações Finais: Através dos dados coletados do 

DATASUS e disponibilizados por meio da Secretaria de Saúde de Ananindeua, constata-se 

que a prevalência de casos de SIDA é em mulheres jovens, pardas, com baixo grau de 

escolaridade, com ocupações de baixa exigência de qualificação. Conhecer as unidades 

notificadoras é extrema importância para entender o funcionamento da Política Nacional de 

IST’s/AIDS, em Ananindeua apesar dos entraves, os testes e as notificações estão sendo 

realizados nos locais designados. É considerável número de casos de mulheres com HIV na 

área urbana e periurbana (onde as atividades rurais e urbanas se misturam e não é possível 

definir limites físicos e sociais destes dois espaços) de Ananindeua, esse expressivo número 

pode sugerir um aumento de mulheres contaminas ou maior acesso e procura aos serviços de 

saúde, principalmente ao CTA, porém não se pode afirmar nenhuma das alternativas. 
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