RESUMO
A presente monografia dispõe sobre o Perfil Epidemiológico do idoso com AIDS em
Porto Velho entre os anos de 2008 a 2011. Assim, o trabalho teve por objetivo
analisar o perfil epidemiológico dos idosos com AIDS através do banco de dados
SINAN-NET do município de Porto Velho/RO, entre os anos de 2008 a 2011. a AIDS
compromete indivíduos de todas as faixas etárias. Idosos contaminados pelo HIV
ampliam as estatísticas ao redor do mundo. O crescimento do número de infecções
por HIV/AIDS em pessoas com 60 anos ou mais resulta na mais nova característica
da epidemia. A metodologia utilizada para a presente pesquisa de perfil
epidemiológico foi descritiva, quantitativa, utilizando ainda os recursos do Excel e
Word para a elaboração da pesquisa realizada. Constatou-se com resultado de que
nos anos de 2008 a 2011 foi detectado um índice alto entre os sexos, onde o sexo
masculino ainda tem se deparado mais quanto aos casos notificados. Quanto à faixa
etária dos idosos, observou-se que o maior índice de casos, entre mulheres e
homens são da idade de 50-64 anos, entrando de certa forma na faixa etária dos
idosos, que são considerados mais de 60 anos. Agora no total, o ano mais atingido
foi 2008, ficando logo após os anos de 2008 e 2011, ficando com um índice alto
quanto aos casos confirmados. Mostra-se necessário que os órgãos competentes
tenham uma participação mais ativa na promoção da saúde do idoso e uma maior
responsabilidade com as políticas públicas direcionadas a terceira idade, ainda que
oriente os idosos quanto ao problema causado devido a não prevenção da AIDS.
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ABSTRACT
The present monograph deals with the epidemiological profile of elderly people with
AIDS in Porto Velho in the years 2008 to 2011. Thus, the study aimed to analyze the
epidemiological profile of older people with AIDS through the database SINAN-NET
in the city of Porto Velho / RO, between the years 2008 to 2011. AIDS committed
individuals of all ages. Elderly contaminated with HIV increasing statistics around the
world. The growing number of HIV infections / AIDS in people aged 60 or more
results in the most novel feature of the epidemic. The methodology for this research
was descriptive epidemiology, quantitative, still using the features of Excel and Word
for the preparation of the survey. It was found with the result that in the years 2008 to
2011 detected a high rate between the sexes, where the male has yet to come
across as more reported cases. The age of the elderly, it was observed that the
highest rate of cases among women and men are 50-64 years of age, entering
somewhat at the age of the elderly, who are considered more than 60 years. Now in
total over the year was reached in 2008, shortly after getting the years 2008 and
2011, leaving a high rate as the confirmed cases. It is essential to the competent
bodies have a more active role in promoting the health of the elderly and greater
responsibility with the public policies aimed at seniors, still guiding the elderly to the
problem caused due to non-AIDS prevention.
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