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O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), é agente causador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(AIDS) que afeta as células sanguíneas essenciais para proteção do organismo humano, ocasionando problemas 
relevantes no indivíduo portador. O HIV pode ser transmitido de diferentes modos, destacando-se a via sexual 
como a mais comum. Com isso, o trabalho objetivou-se em analisar a prevalência de pacientes internados e do 
número de óbitos causados pelo HIV no estado do Tocantins, no período de 2015 a 2019. Este trabalho trata-se de 
um estudo epidemiológico, quantitativo e descritivo. Os dados foram extraídos do Departamento de Informática 
do Sistema Único de Saúde (DATASUS) para o programa Microsoft Excel. As variáveis analisadas foram: sexo, 
faixa etária, número de casos por internações e óbitos em cidades com prevalência de HIV no estado. No período 
de 2015 a 2019 foram notificadas 894 internações sendo o maior índice no ano de 2017 com 238 casos (26,6%). Nesse 
mesmo período ocorreu 55 óbitos, em que o ano de 2018 obteve o maior índice com 18 óbitos (32,7%). As cidades 
de Araguaína, Colinas, Araguatins, Xambioá e Guaraí foram as mais acometidas pelo vírus. 

Palavras-Chave: Estudo epidemiológico. Lentivirinae. Retrovírus.  Saúde pública. 
 

The Human Immunodeficiency Virus (HIV), is the causative agent of the Acquired Immunodeficiency Syndrome 
(AIDS) that affects the blood cells essential for the protection of the human organism, causing significant problems 
in the individual. HIV can be transmitted in different ways, highlighting the sexual transmitted as the most 
common. Thus, the work aimed to analyze the prevalence of hospitalized patients and the number of deaths 
caused by HIV in the state of Tocantins, in the period from 2015 to 2019. This work is an epidemiological, 
quantitative and descriptive study. Data were extracted from the Informatics Department of the Unified Health 
System (DATASUS) for the Microsoft Excel program. The variables analyzed were: sex, age group, number of cases 
due to hospitalizations and deaths in cities with HIV prevalence in the state. In the period from 2015 to 2019, 894 
hospitalizations were reported, the highest rate in 2017 with 238 cases (26.6%). In the same period, 55 deaths 
occurred, whereby 2018 having the highest rate with 18 deaths (32.7%). The cities of Araguaína, Colinas, 
Araguatins, Xambioá and Guaraí were the most affected by the virus. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

A década de 80 foi marcada com grande 
sofrimento devido o surgimento da AIDS que está 
relacionada ao fato de ser uma doença grave e 
incurável, sendo associada ao contágio sexual e 
uso de drogas ilícitas, ocasionando também 
problemas psicológicos ao indivíduo portador da 
mesma (FERREIRA et al, 2012). Desde então, a 
AIDS se tornou um desafio para comunidade 
cientifica global, pois é classificada um problema 
de saúde pública e caráter global, atingindo 
indivíduos sem distinção social, econômica, 
cultural, política e racial (DANTAS et al, 2015). 

O Vírus da Imunodeficiência Humana 
(HIV), é o agente etiológico da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) que ainda é 
considerada uma pandemia. O vírus HIV, 
retrovírus da subfamília Lentivirinae possui uma 
fita de RNA como material genético. O principal 
alvo do HIV são os linfócitos TCD4+. Os linfócitos 
T são glóbulos brancos que possuem funções 
essenciais em nosso organismo, reconhecendo e 
destruindo agentes patogênicos. O HIV modifica 
as funções do linfócito T, tornando o corpo 
suscetível às infecções oportunistas e cânceres 
(LACERDA et al, 2019). 

O HIV pode ser transmitido de diferentes 
modos, dentre eles podemos destacar a relação 
sexual, por via sanguínea, agulhas injetáveis que 
foram contaminadas pelo vírus, transmissão 
vertical, aleitamento materno e perfuro-cortantes 
como principais formas de contágio. O uso de 
preservativos, agulhas descartáveis e exames de 
rotina entre parceiros sexuais, são formas de 
prevenção contra a infecção (SANTANA et al, 
2019). No Brasil, desde o início das políticas 
relativas à AIDS, a camisinha foi, e continua sendo 
a principal aposta como forma de prevenção da 
infecção. A promoção do uso da camisinha 
representou positivamente no combate à epidemia 
de HIV (PINHEIRO et al, 2013). 

Desde 1996, a partir da Lei nº 9.313/96, o 
governo brasileiro garante aos pacientes 
portadores de HIV/AIDS acesso aos 
medicamentos antirretrovirais no Sistema Único 
de Saúde (SUS), sendo considerado o primeiro 
país em desenvolvimento a adotar o acesso à 
Terapia Antirretroviral (TARV). A 

disponibilização ao TARV pelo governo, 
possibilitou uma melhora significativa na 
qualidade de vida dos pacientes portadores 
(COUTINHO et al, 2018). Nos primeiros dez anos 
do século 21, houve avanços e melhoras na TARV, 
incluindo uma simplificação nos esquemas 
propostos, introdução de novas combinações de 
medicamentos com distintos mecanismos de ação, 
redução de efeitos adversos, etc. A TARV sofreu 
alterações em sua indicação, mostrando eficácia 
no aumento da sobrevida, da transmissão 
materno-infantil, na prevenção da infecção após 
acidentes pérfuro-cutâneo e na redução da 
progressão da AIDS entre infectados pelo vírus 
HIV. A TARV também mostrou eficácia 
comprovada na prevenção da infecção pelo HIV 
entre indivíduos que não são portadores do vírus, 
mas que se encontram em situações de risco, bem 
como a exposição sexual, denominada profilaxia 
pré-exposição (PrEP) (GUIMARÃES et al, 2017). 

Desta forma torna-se importante o 
esclarecimento à população do número de casos 
confirmados da infecção por HIV no estado do 
Tocantins, com intuito de reforçar sobre os riscos e 
problemas relacionados à exposição desse vírus, 
auxiliando para que medidas preventivas sejam 
adotadas de forma mais ativa. Com isso o trabalho 
objetivou-se em analisar a prevalência de 
pacientes internados e do número de óbitos 
causados pelo HIV no estado do Tocantins no 
período de 2015 a 2019. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo epidemiológico, 
quantitativo e descritivo. A população estudada 
foi composta por casos de HIV no Tocantins, 
notificados ao Ministério da Saúde (MS) no 
intervalo de janeiro de 2015 a dezembro de 2019. 
Foram incluídos no estudo todos os casos 
residentes e notificados ao MS. Pacientes que 
tiveram a doença notificada no Tocantins, mas que 
não eram residentes foram excluídos, o período foi 
determinado devido o objetivo de avaliar os 
dados entre os anos de 2015 e 2019. A coleta de 
dados foi realizada em fevereiro de 2020.   Esses 
dados foram extraídos do Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS), disponíveis no endereço 
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http://datasus.saude.gov.br/, a qual é um 
domínio público.   As variáveis analisadas foram 
sexo, faixa etária, número de casos por internações 
e óbitos em cidades com prevalência de HIV no 
estado. Os dados foram exportados para o 
programa Microsoft Excel que permitiu a análise 
estatística descritiva do estudo. Devido ao 
presente trabalho ter sido completamente 
elaborado de dados secundários não houve a 
necessidade de aprovação pelo comitê de ética. 
 

3. RESULTADOS 
 

No período de janeiro de 2015 a dezembro 
de 2019 no estado do Tocantins foram notificadas 
894 internações por casos de HIV. Sendo que a 
prevalência, como mostra na Tabela 1, nesses anos 
teve como menor índice o ano de 2015 que foi 
igual à 144 casos (16,1%) e o maior em 2017 com 
238 casos (26,6%). 
 
Tabela 1: Internações por HIV no Tocantins (2015 – 
2019). 

Ano/Internações N° de casos % 

2015 144 16,1 

2016 147 16,4 

2017 238 26,6 

2018 191 21,4 

2019 174 19,5 

Total 894 100 

Fonte: Dados do DataSUS 

 
Em relação as internações por faixa etária a 

frequência maior é de 30 a 39 anos com 342 casos 
(38,2%), sendo que os de 20 a 29 anos e 40 a 49 
anos também merecem destaque, com 215 casos 
(24%) e 185 casos (20,7%), respectivamente. A 
menor frequência de internações foram os 
menores de 01 ano com apenas 01 casos (0,1%), 
demonstrado no gráfico a seguir. 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Internações por faixa etária no Tocantins 
(2015 – 2019). 

 
 

Fonte: Dados do DataSUS 

 
No entanto, em relação às taxas de óbitos 

no estado do Tocantins nesses anos, representado 
pela Tabela 2, tem-se a menor e maior taxa foram, 
respectivamente, 10,9% em 2015 e 32,7% em 2018.  
 
Tabela 2: Óbitos por HIV no Tocantins (2015 – 2019). 

Ano/Óbitos N° de casos % 

2015 6 10,9 

2016 15 27,3 

2017 10 18,2 

2018 18 32,7 

2019 6 10,9 

Total 55 100 

Fonte: Dados do DataSUS 

 
Assim como nas internações a prevalência 

foi maior entre 30 – 39 anos, as taxas de óbitos 
também foram maiores nessa mesma faixa etária 
com 20 óbitos (36,4%). Vale ressaltar que as de 20 
a 29 anos apresentaram 12 óbitos (21,8%), 
superados apenas pela faixa etária com maior 
prevalência. A idade menor acometida é de 70 a 
79 anos com 4 óbitos (7,3%) demonstrado no 
gráfico 1.  
 
Figura 2: Óbitos por faixa etária no Tocantins (2015 – 
2019). 
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Fonte: Dados do DataSUS 
 
Durante esse período constatou - se que 

houve maior prevalência de internações por HIV 
nas cidades de Araguaína, Colinas, Araguatins, 
Xambioá e Guaraí, com o total de 572 internações, 
sendo que a cidade de Araguaína representa 75% 
das internações, como mostra na Tabela 3. 
 
Tabela 3: Internações pelo HIV por cidade (2015 – 
2019). 

Cidade N° de casos % 

Araguaína 429 75 

Colinas 54 9,4 

Araguatins 36 6,3 

Xambioá 30 5,2 

Guaraí 23 4,0 

Total 572 100 

Fonte: Dados do DataSUS 

 
Entre os casos confirmados nas cidades 

com maiores índices, os dados de internação por 
sexo mostraram que o sexo masculino predomina 
em relação ao feminino, constatando que das 572 
internações 404 (70,6%) são do sexo masculino. 
Vale destacar que dentre essas cidades, Guaraí é a 
única onde o sexo feminino predominou, dos 23 
casos 15 (65,2%) é do sexo feminino (Figura 3). 

 
 

Gráfico 3: Internação por sexo e município (2015 – 
2019). 

 

 
Fonte: Dados do DataSUS 

 
Com referência as taxas de letalidade nas 

cidades com maiores índices, dos 29 óbitos 22 
(75,9%) foram registrados na cidade de Araguaína. 
Notou-se que a cidade de Araguaína predominou 
tanto em relação as internações, quanto em relação 
aos óbitos, em comparação com as demais cidades 
de acordo com os dados analisados. 
 
Tabela 4: Óbitos pelo HIV por cidade (2015 – 2019). 

Cidade N° de casos % 

Araguaína 22 75,9 

Colinas 1 3,4 

Araguatins 2 6,9 

Xambioá 3 10,3 

Guaraí 1 3,4 

Total 29 100 

Fonte: Dados do DataSUS 

 
Do mesmo modo que as internações por 

sexo foram maiores no gênero masculino, os 
óbitos também foram. Dos 29 óbitos notificados 
nas cidades de maior predomínio, 20 óbitos (69%) 
são representados pelo sexo masculino. Araguaína 
representa a cidade com maior quantidade de 
óbitos no sexo feminino, com 6 óbitos (66,6%) dos 
9 óbitos registrados desse sexo. 
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Gráfico 4: Óbitos por sexo e município (2015 – 
2019). 

 
 

Fonte: Dados do DataSUS 
 

4. DISCUSSÃO 
 
O vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) atinge tanto homens quanto mulheres. 
Todavia, os dados analisados apresentaram 
predominância no sexo masculino nas cidades de 
Araguaína, Colinas, Araguatins e Xambioá, o que 
se assemelha com os resultados obtidos pelos 
estudos de Pottes, et al  (2007) em que a 
predominância ocorreu no sexo masculino com 
faixa etária entre 20 a 30 anos. 

Em relação ao sexo feminino, os resultados 
mostraram que dentre as cinco cidades do estado 
do Tocantins mais atingidas pelo HIV, Guaraí é a 
única que houve predominância nesse sexo. Os 
estudos de Martins et al (2014) sobre o cenário 
epidemiológico da infecção por HIV e Aids no 
mundo, coincide com os resultados encontrados 
na cidade de Guaraí, mostrando que a África 
subsaariana representa 60% das pessoas vivendo 
por HIV no mundo, e que 58% são mulheres. 

De acordo com os estudos de Martins et al 
(2014) os casos se concentram em municípios mais 
populosos. Os resultados obtidos mostraram que 
Araguaína é a cidade mais afetada do estado, a 
mesma é a segunda mais populosa do Tocantins. 
Por outro lado, a capital Palmas, cidade mais 

populosa do estado, não apresenta destaque em 
casos de HIV mantendo-se atrás de cidades com 
populações inferiores, como Colinas, Araguatins, 
Xambioá e Guaraí, que juntos com Araguaína 
totalizam os cinco maiores índices do Tocantins. 
 

5. CONCLUSÃO 
 
Levando em consideração os resultados 

apresentados neste estudo, percebe-se a 
inconsistência do uso de medidas preventivas 
sobretudo por parte de indivíduos do sexo 
masculino, assim como os índices de HIV 
mostram-se alarmantes na cidade de Araguaína se 
destacando das demais cidades do Tocantins. 
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