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Aids na terceira idade
Número de infecções pelo HIV entre idosos mais que
dobrou entre 1998 e 2008, um aumento
proporcionalmente maior que em outras faixas etárias

Eduardo Anizelli/Folhapress

Maria, 65, na ONG pela vidda 

MARIANA VERSOLATO
DE SÃO PAULO

Avôs e avós fazem sexo, sim. E, sem proteção, também
pegam Aids. De 1998 a 2008, os casos da doença entre
pessoas acima de 60 anos no Brasil mais que dobraram,
segundo dados de 2010 do Ministério da Saúde.
A via predominante de transmissão é por relação sexual
heterossexual, em ambos os sexos.
Embora o número absoluto de casos ainda seja pequeno em
comparação com outras faixas etárias, o ritmo de
crescimento da doença entre os idosos é preocupante, afirma
Eduardo Barbosa, diretor do departamento de DST, Aids e
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Hepatites Virais do Ministério da Saúde.
Sem o hábito -e, muitas vezes, sem o conhecimento- de usar
preservativos, esse grupo se expõe mais ao risco de contrair
o vírus HIV, de acordo com Barbosa.
"É difícil de mudar a mentalidade dessa população. Eles
ainda encaram o sexo com camisinha como chupar bala com
papel."
Além disso, para as mulheres o preservativo sempre esteve
associado a um método contraceptivo. Como não estão mais
em idade reprodutiva, não veem por que usá-lo.

VIDA SEXUAL ATIVA
O preconceito a respeito da vida sexual dessa população
também dificulta a proteção.
"Ninguém de nós vê nossos nossos avós como sexualmente
ativos, e isso dificulta o diagnóstico e o acesso à prevenção",
diz Barbosa.
Os idosos têm ainda a ideia de que a Aids é uma doença de
jovens e que estão à margem do risco, segundo o
infectologista do hospital Emílio Ribas Jean Gorinchteyn,
autor do livro "Sexo e Aids depois dos 50".
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NÚMEROS DA AIDS
NA TERCEIRA IDADE

628
casos de Aids entre pessoas com 60 anos ou mais em
1998

1441
casos da doença nessa faixa etária em 2008
Isso significa um aumento de 129%. Para comparação, os
casos entre pessoas entre 35 e 39 anos aumentou 16% no
mesmo período

Texto Anterior: Aids na terceira idade
Próximo Texto: O problema em números
Índice | Comunicar Erros

Copyright Empresa Folha da Manhã S/A. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em
qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folhapress.

http://www.uol.com.br/
http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=11&grp=src:10;creative:barrafolha&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm
http://batepapo.uol.com.br/
http://busca.uol.com.br/
http://email.uol.com.br/
https://sac.uol.com.br/
http://shopping.uol.com.br/
http://www.uol.com.br/
http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=11&grp=src:10;creative:barrafolha&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm
http://batepapo.uol.com.br/
http://busca.uol.com.br/
http://email.uol.com.br/
https://sac.uol.com.br/
http://shopping.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/inde03072011.shl
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/inde03072011.htm


http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saude/inde03072011.htm
http://tools.folha.com.br/feedback?url=referrer
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saude/inde03072011.htm
http://tools.folha.com.br/feedback?url=referrer
mailto:pesquisa@folhapress.com.br


Folha de S.Paulo - O problema em números - 03/07/2011

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saude/sd0307201103.htm[03/07/2011 20:16:55]

ASSINE BATE-PAPO BUSCA E-MAIL SAC SHOPPING UOL

ASSINE BATE-PAPO BUSCA E-MAIL SAC SHOPPING UOL

 

São Paulo, domingo,  03 de julho de 2011 
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice | Comunicar Erros 

O PROBLEMA EM NÚMEROS

Taxa de incidência de casos de Aids por 100 mil
habitantes em 2008

20 a 24 anos - 15
25 a 29 - 31,6
30 a 34 - 42,8
35 a 39 - 46,1
40 a 49 - 39,3
50 a 59 - 24,8
60 e mais - 7,7

Fonte: Boletim Epidemiológico DTS/Aids 2010 do Ministério da Saúde
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