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RESUMO 
 

Este trabalho descreve sobre vulnerabilidade ao HIV/AIDS em Adolescentes, um dos 

grandes problemas de saúde pública, e também preocupante para nossa sociedade. 

E por meio das publicações da BIREME, foi possível identificar adoecimento e morte 

pelo HIV/AIDS em jovens, e também verificar o que vem sendo publicado e 

apresentar conhecimentos sobre transmissão e exposição ao vírus. Assim sendo 

esse tipo de infecção não está ligado apenas à relação sexual desprotegida, mas 

também de mãe para filho transmissão vertical, com uso de drogas injetáveis 

(seringas compartilhadas) e principalmente por acidentes de trabalho entre os 

profissionais da saúde. Trata-se de uma pesquisa quantitativo, com objetivo de 

verificar dentro de revisões de artigos relacionados ao tema. Conclui-se observar 

estatisticamente que em 2011/2012/2013 tiveram 18% das publicações em cada um 

destes anos, e em 2014/2015 as publicações subiram para 23% do total em cada 

ano. Esta pesquisa concluiu que segundo a revisão bibliográfica realizada a 

vulnerabilidade dos adolescentes a infecção pelo vírus HIV é motivo de grande 

preocupação, sendo necessário mais investimento das políticas de saúde. 

Palavras-chave: Adolescente, DST, HIV/AIDS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ABSTRACT 

 

This paper describes vulnerability to HIV / AIDS in adolescents, one of the major 

public health problems, and also of concern for our society. And through BIREME 

publications, it was possible to identify illness and death by HIV / AIDS in young 

people, and also to verify what has been published and to present knowledge about 

transmission and exposure to the virus. Thus, this type of infection is not only related 

to unprotected sexual intercourse, but also from mother to child, vertical 

transmission, with injecting drug use (shared syringes) and mainly due to work-

related accidents among health professionals. This is a quantitative research, aiming 

to verify within reviews of articles related to the topic. It can be concluded statistically 

that in 2011/2012/2013 they had 18% of the publications in each of these years, and 

in 2014/2015 the publications rose to 23% of the total in each year. This research 

concluded that according to the literature review carried out, the vulnerability of 

adolescents to HIV infection is a matter of great concern, requiring more investment 

of health policies. 

 

 

Keywords: Adolescent, DST, HIV / AIDS. 
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1. INTRODUÇÃO 

O ser humano dentro de suas características próprias passa por vários processos, 

sendo um desses processos comuns em todos, que é o período da puberdade, onde 

ocorre à maturação hormonal e o início da vida sexual. Ser soropositivo ou receber 

um diagnóstico de vírus da imunodeficiência humana (HIV), não impede de ter uma 

vida normal, mais traz vários questionamentos sobre o assunto. E a discussão desse 

tema na adolescência é um dos grandes temores, pelo fato de ser um tabu ainda 

discutir com a juventude os riscos e tratamentos do HIV, o fato desse tema ser 

polêmico para sociedade não apaga os riscos, e por isso é importante discorrer 

sobre vulnerabilidade em jovens (BRASIL, 2006). 

E quando pensamos em prevenção, devemos colocar pontos importantes para 

facilitar o entendimento comum. E um desses seria o fator prevenção, que não é só 

a informação e o uso de meios de proteção, mais também é necessário à divulgação 

de novos dados e pesquisas para população geral que identifique jovens em risco, 

sendo ele um ser único com suas particularidades e individualidade pertencente em 

um grupo. E o presente tema HIV, é rico para o conhecimento de todos (BRASIL, 

2006). 

Na saúde, o assunto HIV vai muito além da competência técnica ou científica do 

profissional que encontra um jovem em vulnerabilidade. Antes mesmo de o 

profissional ser um educador de saúde e profissional de enfermagem, ele deve ter 

em mente uma atitude individual para conseguir facilitar meios de entendimento 

sobre o HIV, assim respeitando os valores éticos da pessoa em vulnerabilidade 

(BRASIL, 2006). 

Embora talvez, em um primeiro momento, tenhamos transmitido algumas 

preocupações que os jovens têm ao adquirir o vírus HIV, e os cuidados para que 

essa doença infectocontagiosa não se desenvolva para a fase grave, podendo 

causar outras patologia relacionadas à contaminação. A AIDS (Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida) não só causa problemas com o corpo, mais também 

dificulta à realização do tratamento, e também a continuidade de cuidados na hora 

de novas relações, podendo causar dificuldades de aceitação de uso de 

preservativos e meios de prevenção (KOURROUSKI, et al LIMA, 2018). 
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 O comportamento inseguro e perigoso incluindo relações sexuais desprotegidas, 

não é só para jovens não portadores dessa patologia, mas também é para aqueles 

jovens que tem o HIV e que já realizam tratamento, pois se nós profissionais não 

nos sensibilizar e orientar esses jovens, esses jovens tendo ou não HIV poderão 

passar por momentos ruins onde ocorreram várias outras complicações. Quando 

discorremos sobre esse assunto não nos preocupamos apenas com as relações 

sexuais desprotegidas, mais também com o uso e compartilhamento de agulhas 

para uso de drogas ilícitas e também a transmissão vertical, onde temos uma jovem 

mãe que passa para seu filho o vírus na hora do parto (KOURROUSKI, apud LIMA, 

2018) a. 

A grande maioria das pesquisas realizadas no que refere à saúde do portador do 

vírus HIV, ainda é muito fraca quando analisamos esse assunto com foco na 

adolescência, e assim podemos também entender que a maioria das apresentações 

que foram descritas de próprio punho com justificativas em embasamento cientifico 

carece de mais estudos, onde apresente melhor abordagens sobre medidas 

seguras. Podendo assim todos os profissionais de saúde, e pessoas em gerais 

interessadas, para que possam entender as formas de prevenção e de tratamentos 

como antirretrovirais (BRASIL, 2017) a. 

Como resultado de várias pesquisas que conseguimos encontrar em mecanismos de 

busca da BIREME, e informações que segundo o Ministério da Saúde, trazem que 

as relações sexuais devem ser sempre realizadas com preservativo, mas se tem a 

tendência que as pessoas achem que o preservativo é só para evitar possível 

gravidez. A camisinha é um meio de evitar doenças fatais, como por exemplo, a 

AIDS que é causada por uma das formas virais do HIV (BRASIL, 2017) a. 

 A complicação AIDS muitas vezes é esquecida pelos jovens, e sabemos que o HIV 

é um vírus, e existem tratamentos com acompanhamento de especialistas, mais se a 

AIDS se torna presente principalmente com outros tipos de Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST) ou Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), pode até 

ocorrer danos sem reparos e até a morte do mesmo, tornando assim o tratamento 

difícil (BRASIL, 2017) b. 
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1.1 POR QUE RENOVAR AS DISCUSSÕES SOBRE EXPOSIÇÃO AO HIV/AIDS. 

As discussões em foco diz respeito se os jovens estão tendo informações 

adequadas sobre a exposição ao HIV. Uns dos principais questionamentos serão: 

Os jovens iniciam a vida sexual sem proteção? E os jovens conhecem os riscos da 

relação sexual sem proteção. Com base em revisões bibliográficas expostas 

anteriormente, sobre as consequências de se adquirir o HIV no início da vida sexual, 

pode-se perceber as consequências que tem em se contaminar com o vírus, pelo 

fato de os jovens carregarem o vírus para resto de suas vidas, causando mudanças 

que requerem adaptações difíceis, sobretudo por se tratar de um período de grandes 

transformações, como é o caso da adolescência.  

Portanto, reconhecer também o quadro clínico dessa doença na adolescência, e 

divulgar o teste de HIV/AIDS, que é rápido e fácil, é de suma importância para assim 

iniciar aconselhamento pós-teste, que é aconselhamento de responsabilidade dos 

profissionais da saúde. Esses profissionais devem ter conhecimento para fornecer 

orientações sobre o teste e tratamento, e assim que os jovens encontram a 

disposição informação clara e embasada em fundamento científico com evidências 

teóricas se sentirão mais seguros para prosseguirem suas vidas com cuidados mais 

saudáveis. 

Sobre a transmissão desse vírus supersensível, ele não se transmite por objetos de 

uso contínuo, e sim por atividade sexual sem segurança, entrando em contado com 

alguém que tem a doença, ou que tenha nascido de mãe portadora do vírus, e 

também é importante colocar em foco prevenção, promoção e planejamento familiar. 

Desta forma esta pesquisa também abre o seguinte questionamento, se os jovens 

conhecem as forma de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. 

1.1.1ORIENTAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO. 

HIV/AIDS é uma doença crônica que tem suas formas virais, e para realizar 

prevenção podemos utilizar como um dos critérios o conceito vulnerabilidade, 

porque cada jovem acometido por essa doença é único e com suas particularidades. 

Só com o tratamento não podemos transformar a realidade dos jovens infectados 

que só irão manter o vírus sob controle, e por isso a importância de prevenir no 

início da vida sexual. Porque só iremos conseguir tal êxito com a tentativa de 

erradicá-lo com formas de prevenção antes que aconteça a contaminação de outros 

dessa fase da vida segundo o Ministério da Saúde (2017).  
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O tema é polêmico e existem várias pesquisas sobre o assunto, pelo fato de causar 

vários danos tanto físicos como também sociais, e esses danos causam inquietudes 

em jovens portadores da doença, podendo até desenvolver doenças psicológicas, 

trazendo assim outros problemas para vida real, como também dificultando até 

esses jovens de ter uma vida de estudantes e trabalhadores (BRASIL, 2006). 

Os adolescentes passam por várias transformações da puberdade, e tentar prevenir 

o a HIV é evitar que os jovens desenvolvam problemas nesse período de maturação. 

hormonal, e que a transformação do corpo não seja um problema e sim um 

desenvolvimento natural  (BRASIL, 2006). 

Segundo Pinto et al, 2016 o planejamento na realização de práticas de prevenção 

contra o HIV é importante, levando em considerações os riscos que existem em 

volta desses jovens, e assim quando falamos de riscos, falamos de individualidade e 

também de coletividade, lembrando que esse jovem pode ser usuário de drogas 

como crack/similares, e dessa forma a evolução da doença vai depender muito do 

tipo de pessoa que acometeu e os grupos que ela pertence, e os ambientes que 

essa pessoa frequenta. A detecção precoce da singularidade de cada pessoa é 

imprescindível, e assim os profissionais de saúde devem se apropriar desta 

problemática na hora de criar meios de cuidados para o portador de HIV. 
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2. OBJETIVOS  

Pretende-se analisar as produções cientificas sobre o tema Vulnerabilidade ao 

HIV/AIDS em Adolescentes para verificar as diversas vertentes sobre o assunto. 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

Verificar na literatura a Vulnerabilidade, adoecimento, intervenções e morte de 

adolescentes acometidos pelo HIV/AIDS, bem como as medidas cabíveis realizadas 

para prevenir este agravo.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 (a)  Verificar na literatura brasileira o que vem sendo publicado sobre a 

Vulnerabilidade dos jovens ao HIV/AIDS. 

(b)  Identificar se vem sendo publicados trabalhos de intervenções com 

adolescentes para diminuir a vulnerabilidade ao adoecimento e morte ao HIV/AIDS. 
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3. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura nas bases de dados da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS). Os critérios de inclusão foram: pesquisa que abordasse o 

tema Vulnerabilidade ao HIV/AIDS em adolescentes, publicados em português e em 

formato de artigo. 

Foram excluídas as pesquisas não disponíveis na integra, publicações em inglês e 

espanholas, e escritas em forma de monografias, dissertações e teses. Foi usado o 

cruzamento dos descritores “Adolescente” e “HIV”.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os trabalhos selecionados foram lidos na integra, na base de dados da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) e destes foram extraídos várias categorias de análise, foram 

encontrados 61 artigos, sendo selecionados 17 artigos conforme os critérios 

descritos na metodologia. Assim elaborou-se um instrumento de coleta das 

informações, composto pelos seguintes itens: autor, título, ano, publicação, objetivo 

e conclusão, tornando assim uma pesquisa de análise quantitativa e qualitativa dos 

artigos (Anexo 1).  

Para descrever os resultados, evidenciando o tema proposto, realizou-se a analise e 

classificação do conteúdo, encontrado em três categorias temáticas: ano de 

publicação, regiões que foram realizadas as intervenções e também sobre a 

tipologia dos estudos. 

Percebe-se com isso que vem sendo publicados trabalhos de intervenções com 

adolescentes em período escolar, e em outras situações como, por exemplo, jovens 

em centro de testagem e aconselhamento, para diminuir a vulnerabilidade ao 

adoecimento e morte ao HIV/AIDS, uma das intervenções são atitudes em relação 

ao uso do preservativo, e as formas corretas de cada um. A coleta de informações 

de cada artigo demonstra singularidades variadas, dentre ela questões biológica, 

social e espiritual. 

4.1. ANO DE PUBLICAÇÃO. 

Observou que o quantitativo de publicações a respeito da temática aumentou com o 

passar dos anos de forma relevante, onde se observa estatisticamente que em 

3x2011/3x2012/3x2013 tiveram 18% das publicações em cada um destes anos, e 

em 4x2014/4x2015 as publicações subiram para 23% do total em cada ano. 

Assim com o desenvolvimento da pesquisa observou que a partir do somatório de 

valores de determinados elementos, dividido pela quantidade de 17 artigos, a 

somados na média de artigos em cinco anos de publicações foram 3,4, e no 

conjunto de valores demonstrou que a tendência de artigos publicados por ano na 

moda foi três, e a mediana de 17 artigos coletados que ocupa a posição central são 

de três artigos aproximadamente. 
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Figura 1: distribuição dos17 artigos= (art.) selecionados no (Anexo 1) pelo ano de publicação. 
Assis, São Paulo, Brasil. 

 

Referente ao ano de publicação, no de 2011,2012 e 2013 obteve-se o número de 

três (18%) artigos e em 2014 e 2015 obteve-se o número de quatro (24%) artigos, 

sendo esses os dois anos que mais se foram publicados artigos com os descritores 

selecionados para realização da pesquisa, assim demonstrando pouca abordagem 

sobre o tema em pessoas na fase da adolescência.  

4.2. REVISÕES POR REGIÃO DO BRASIL. 

Apesar da região se tratar de um conceito complexo, ainda constituiu uma excelente 

e importante categoria de análise da geografia dentro das revisões de artigos, por 

isso a mesma não deve ser abandonada ou deixada de lado. Para facilitar a melhor 

compreensão dispomos de uma analise de todos os artigos, com objetivo de 

demonstrar como foi à coleta de dados por regiões do Brasil, e qual foi o percentual 

de estudos relacionados às regiões. 

3art 2011 
18% 

3 art 2012 
18% 

3 art 2013 
18% 

4 art 2014 
23% 

4 art 2015 
23% 

Ano de Publicação. 
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A região será apresentada conforme as bases técnicas científico dos artigos, 

apresentado uma análise clara de cada região, e demonstrando a importância das 

intervenções realizadas em adolescentes. 

 

Figura 2: distribuição dos artigos selecionados no (Anexo 1) conforme região das intervenções 
realizadas em adolescentes. Assis, São Paulo, Brasil. 

 

A respeito das regiões Brasileiras podemos encontra nove artigos na região 

nordeste representando 52,9% das pesquisas, quatro artigos na região sudeste 

representado 23,5 %das pesquisas, três artigos na região sul representando 17,6% 

das pesquisas, e centro-oeste um artigo na região durante os cinco anos, 

representando 5,8% das pesquisas, e também foi analisada uma revisão integrativa 

que não apresenta região especifica, mantendo alguns dados de coleta em sigilo, 

apresentando assim uma variável desconhecida, perante as outras pesquisas. E não 

foram encontradas pesquisas realizadas na região norte. 

4.3. TIPOLOGIA DOS ESTUDOS. 

 A coleção dos caracteres tipográficos da pesquisa em artigos sobre vulnerabilidade, 

em cada um dos 17 artigos estabelece uma estrutura geral de cada campo, e 

demonstra todos os conhecimentos, sendo eles com suas particularidades dentro 

das ciências, disciplinas teóricas e as práticas de coleta.  

A tipologia se defere dentro de cada estudo e coleta, onde é possível verificar na 

imagem tipologia dos estudos diferentes exemplos de coleta e também de realização 

dos trabalhos, demonstrando se foi uma coleta de qualidade ou de quantidade. 
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Figura 3: distribuição dos artigos selecionados no (Anexo 1) conforme Tipologia dos estudos 

dentro de cada artigo. Assis, São Paulo, Brasil.  

As amostras dos artigos demonstra que tivemos um grande numeram de pesquisas 

classificadas na colocação de 5,80%, que foram onze em porcentagem, 

apresentando que a maioria das pesquisas em relação ao tema, é diferenciada em 

suas tipologias, não as classificando como boas por ser diferentes, e sim nos mostra 

que existem varias formas de artigos dentro do que foi procurado.  

O percentual maior das coletas foram 11,70% classificando assim alguns tópicos da 

pesquisa em estudo, e podemos considerar que os textos com esse porcentual 

foram maiores, por que na verificação de cada texto podemos perceber que três 

tópicos são demonstrados dentro do gráfico sendo representado com percentual 

bom, analisando o tipo de pesquisa. 

Para descrever os resultados, evidenciando o tema proposto, realizou-se a análise e 

classificação dos conteúdos encontrados. Foram realizados gráficos que 

demonstram a verdadeira realidade sobre o tema, e assim pelos seguintes itens é 

possível perceber que dentro das tipologias de estudo de cada artigo, ainda existe 

uma carência de publicação, como também a realização de intervenções.  
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4.4. FAIXA ETÁRIA DOS ADOLESCENTES CONFORME COLETAS DAS 

AMOSTRAS DE TODOS OS ARTIGOS. 

Conforme informações do gráfico, a estrutura etária da população em pesquisa, se 

dividem conforme as amostras de cada artigo em estudo. E é possível verificar 

também a proporção de cada idade, avaliando os jovens com menos idade e os com 

mais idade, dentre os que estão vulneráveis ao HIV. 

 

Figura 4: distribuição dos artigos selecionados no (Anexo1) conforme Faixa etária dentro de 
cada artigo. Assis, São Paulo, Brasil. 

 

Para a coleta dos dados, foi realizada a verificação de cada artigo, com o objetivo de 

identificar a faixa etária dos adolescentes que constituíram as pesquisas. E com a 

elaboração do gráfico os dados nos apresentam que dos adolescentes dentre os 

artigos em pesquisa, a porcentagem de menor idade representada por MENOR 

IDADE na amostras, são de dois artigo com jovens em idades de 11 e 14 anos com 

6,25% de  cada uma das idades nas pesquisas, e seis artigos com jovens em idades 

de 10 e 15 anos representando 18,75%,  e oito artigos  com  jovens de 12 e 13 anos 

com 25,00% dentro de cada estudo.  

Seguindo uma linha de raciocínio podemos também encontra no gráfico outra 

informação, que é sobre os adolescentes com mais idades em vulnerabilidade, 
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assim pode-se observar que dentro de cada amostra utilizada nos artigos, sendo 

representada por MAIOR IDADE.  

Na MAIOR IDADE os jovens são maiores o que diz respeito da idade, e também 

dentro de cada pesquisa as amostras, é também encontrado no gráfico, dois artigos 

com jovens em idade de 14 anos como idade maior nas amostras, o que representa 

12,50% e também com a mesma porcentagem jovem de 16 anos em dois artigos.  

Nessa mesma porcentagem temos também os de 17 anos em dois artigos.  

Em três artigos a idade maior das amostras é de 18 e 24 anos representado 18,75%, 

e em situação diferente, encontramos jovens de 19 anos com porcentagem 

consideravelmente 25,00% em quatro artigos. 

4.5.  INTERVENÇÕES REALIZADAS COM OS ADOLESCENTES. 

As características de cada artigo e a forma que foram realizadas as intervenções, diz 

muito sobre a pesquisa e sua qualidade, e com isso podemos avaliar as 

intervenções baseado em múltiplas direções, analisando os aspectos positivos e 

negativos de cada pesquisa. 

 

Figura 4: distribuição dos artigos selecionados no (Anexo1) conforme intervenções dentro de 
cada artigo. Assis, São Paulo, Brasil. 

A grande maioria das pesquisas (65%) realizadas no que se refere às intervenções 

contra o vírus do HIV, sinalizam que os adolescentes tiveram intervenções com 

aspectos educativos, trazendo assim conhecimentos de promoção da saúde e 

prevenção, deixando assim os jovens menos vulneráveis. 

Intervenções 
Realizadas  

65% de  11 artigos 

Sem interveções 
35% de   6artigos 

INTERVENÇÃO  BASEADA NAS AMOSTRAS 
CONFORME O ARTIGO  
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Já o que diz respeito aos artigos que não apresentaram intervenções, pode-se dizer 

que foram 35%, sinalizando assim a necessidade de medidas educativas, de 

controle e prevenção da infecção causada pelo vírus HIV. Após analisar os textos 

que não apresentaram intervenções, verifica-se que alguns deles não apresentavam 

informações necessárias, deixando uma lacuna na garantia de mudanças de 

comportamento de prevenção ao HIV. 

Os participantes dos estudos que foram realizadas as intervenções, apresentam 

protagonismo na elaboração de atividades de coleta de informações relacionados ao 

seu ambiente de vulnerabilidade, podendo ser escola, casa de abrigo para menores 

ou um ambiente de encontros desses jovens.  

Dessa forma, tem-se que a garantia e o controle de qualidade, o que diz respeito às 

informações realizadas nas coletas ficam perdidas às vezes por não ter segurança 

da verificação correta das condições de vida desse adolescente vulneráveis.  

As intervenções foram realizadas após as coletas de dados, e de acordo com cada 

autor e suas formas de intervir, é possível analisar as condições que os jovens estão 

inseridos. E segundo Costa et al (2015) as atividades de educação realizadas no 

ambiente escolar devem ser de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis 

seguindo uma linha de raciocínio parecida com Costa et al (2013) que analisou os 

principais comportamentos de risco, avaliando também os conhecimentos desses 

adolescentes quanto prevenção. 

Campos et al (2014) também é um dos autores que realizara seu trabalho de 

intervenção e pesquisa no ambiente escolar, com suas intervenções de prevenção 

foi possível identificar o perfil da vulnerabilidade e sua relação com escolaridade de 

adolescentes infectados pelo vírus. Moraes et al (2011) também realizara um 

trabalho com os adolescentes provendo reflexão de formas preventivas de educação 

sexual no ambiente escolar. 

Cavalcante et al (2015) realizara suas intervenções baseada em múltipla direção, 

principalmente em resposta das necessidades sociais desses jovens, verificando o 

meio que estão inseridos. Ferreira et al (2013) também realizara suas intervenções, 

de acordo com as condições sociais de jovens, podendo dialogar com eles em 

ambiente de grupos de jovens das igrejas católicas. 
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Intervenção especifica também foram realizadas dentro das pesquisas, Bubadué et 

al (2013) transmitiu para a população em estudo que é preciso autonomia do 

cuidado, e Chaves et al (2014) identificou se os jovens com autonomia fazem o uso 

correto do preservativo, não se tornando ineficaz e dessa forma acontecendo a 

contaminação pelo vírus. 

As ações de prevenção e intervenção devem ajudar esses adolescentes, 

independentemente de suas condições sociais, Albuquerque et al (2012) fizeram 

utilização de ações voltadas para prevenção, como estratégias simples, sendo elas 

o uso de preservativo masculino e feminino de forma correta. 

Diante de tudo isso, o texto produzido é um acervo complementar de todas as 

pesquisas, mais ainda se tem em mente que a prevenção do HIV/AIDS, é uma 

grande necessidade, sendo necessário que fosse produzido mais intervenções 

contra a contaminações pelo vírus, dependendo também de mais pesquisas de 

educação dos profissionais de saúde.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Processo metodológico foi realizado por meio da coleta de revisões bibliográficas 

sobre a vulnerabilidade dos jovens ao adoecimento pelo HIV/AIDS. Está pesquisa foi 

feita através de buscas por artigos sobre esse tema, na base de dados da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), que congrega várias bases.  

Após as buscas nas bases de dados, os trabalhos encontrados foram lidos na 

integra e organizados em tabela para facilitar a análise. E também foram analisados 

em categorias de análises que permitam responder aos objetivos da pesquisa. 

Considerando a amplitude do adoecimento pelo HIV/AIDS no Brasil, e a 

suscetibilidade, as tipologias de estudos verificadas, nos apresenta um contingente 

de estudos, mais não significa que existem trabalhos tão claros na explicação da 

situação problema dentro do tema, pelo fato de ter variedades de tipologias e 

regiões de estudo.  

E com isso foi verificado na literatura brasileira o que vem sendo publicado sobre a 

Vulnerabilidade dos jovens ao adoecimento e morte pelo HIV/AIDS. E após essa 

verificação conclui-se que existem vários trabalhos falando do adoecimento de 

jovens que se tornaram vulneráveis, e que também foram a óbito. E mesmo com 

publicações diversas podemos observar que nem todas eram pesquisas com 

objetivo de se torna intervenções, causando uma deficiência dentro das informações 

necessárias. 

As publicações de trabalhos de intervenções com adolescentes para diminuir a 

vulnerabilidade ao adoecimento e morte ao HIV/AIDS, apresentando as regiões de 

estudo e também o ano de publicações, podemos encontrar algumas intervenções 

isoladas, onde existem poucas intervenções com os jovens de escolas e casas de 

moradia para menores. 

E com isso podemos analisar que a média de artigos nos últimos sete anos de 

publicações foram 3,4% de artigos/ano entre os anos de 2011 e 2018. Conclui-se 

que a frequência de intervenções e publicações sobre a redução da vulnerabilidade 

ao HIV em adolescente é baixa.  
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Desta forma sugerem-se mais intervenções em pesquisas nessa área, bem como 

politicas publicas e efetiva nesse contexto. E que ainda existem uma grande 

necessidade de estar realizando novos trabalhos relacionados a vulnerabilidade dos 

jovens, pelo fato do HIV ainda existir e não ter cura. 
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7. ANEXOS 

(1). Anexo. 

 

AUTOR TITULO ANO OBJETIVO CONCLUSÃO 

COSTA, A.C.P. 

J. et al. 

1 

Protagonismo 

de 

adolescentes 

na prevenção 

de doenças 

sexualmente 

transmissíveis 

 

2015 Analisar o 

protagonismo de 

adolescentes 

escolares na 

prevenção de 

doenças sexualmente 

transmissíveis 

 Os 

participantes 

do estudo 

apresentaram 

protagonismo 

na elaboração 

de atividades 

de prevenção 

de doenças 

sexualmente 

transmissíveis 

no ambiente 

escolar. 

CAVALCANTI, 

L.J. et al. 

2 

Adolescentes 

em 

acolhimento 

provisório: 

uma análise 

investigativa 

sobre a 

vulnerabilidade 

ao HIV. 

 

2015 Analisar as 

percepções dos 

adolescentes em 

acolhimento provisório 

quanto a sua a 

vulnerabilidade ao 

HIV. 

As percepções 

dos 

adolescentes 

em relação à 

vulnerabilidade 

ao HIV refletem 

outros 

problemas 

sociais, 

evidenciando a 

necessidade da 

intervenção 

baseada em 

múltipla 

direção, 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Cavalcanti,%20Lilian%20Joane%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Cavalcanti,%20Lilian%20Joane%22
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principalmente 

em resposta a 

necessidades 

sociais desses 

adolescentes. 

PAULA, C.C et 

al. 

3 

Ética na 

pesquisa com 

adolescentes 

que vivem com 

HIV/Aids. 

 

2015  Objetivou-se relatar a 

experiência de 

garantir os aspectos 

éticos envolvidos na 

etapa de coleta de 

dados com 

adolescentes que 

vivem com HIV/aids. 

 Dessa forma, 

tem-se como 

finalidade 

garantir o 

controle de 

qualidade, o 

respeito às 

pessoas 

envolvidas e o 

conhecimento 

das questões 

éticas que 

devem ser 

consideradas 

para o 

delineamento 

de uma 

pesquisa. 

SEHNEM, G. D. 

et al. 

4 

A saúde no 

adolescer com 

HIV/aids: 

caminhos para 

uma agenda 

pós-2015. 

 

2015 Relacionar a 

percepção de saúde 

em adolescentes 

vivendo com HIV / 

AIDS com possíveis 

estratégias para 

reduzir a 

disseminação do 

vírus. 

Adolescentes 

com HIV / aids 

percebem-se 

saudáveis. As 

estratégias 

para reduzir a 

disseminação 

do vírus 

devem, 

portanto, 
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concentrar-se 

no autocuidado 

e na redução 

do preconceito 

e do estigma 

na sociedade, 

sendo essas 

ações 

sugeridas 

como uma 

agenda para os 

próximos 

objetivos do 

milênio. 

CAMPOS, 

C.G.A.P. et al. 

5 

A 

vulnerabilidade 

ao HIV em 

adolescentes: 

estudo 

retrospectivo 

em um centro 

de testagem e 

aconselhament

o  

 

2014

. 

Identificar o perfil de 

vulnerabilidade e a 

sua relação com a 

escolaridade de 

adolescentes com 

sorologia positiva para 

o vírus da 

imunodeficiência 

humana (HIV) de um 

Centro de Testagem e 

Aconselhamento 

(CTA). 

Torna-se 

necessário o 

desenvolviment

o de 

campanhas 

educativas e 

criativas que 

considerem a 

complexidade 

biopsicossocial 

que envolve a 

vulnerabilidade 

à infecção pelo 

HIV na 

adolescência, 

proporcionado, 

dessa forma, a 

diminuição do 

número de 
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casos e do 

preconceito 

com base em 

uma educação 

sólida e 

objetiva, 

especialmente 

no cenário 

escolar. 

  

 

CHAVES.A.C.P. 

et al. 

6 

Conhecimentos 

e atitudes de 

adolescentes 

de uma escola 

pública sobre a 

transmissão 

sexual do HIV. 

 

2014

. 

Descrever o 

conhecimento sobre a 

transmissão do HIV / 

AIDS, analisar o 

comportamento 

sexual e as atitudes 

em relação ao uso do 

preservativo entre 

adolescentes. 

 

Conclui-se que 

o início precoce 

da vida sexual, 

as dúvidas 

sobre a 

transmissão do 

HIV e o uso 

ineficaz do 

preservativo 

são fatores que 

tornam a 

vulnerabilidade 

dos jovens. 

 

PEREIRA, B.S. 

et al. 

7 

Fatores 

associados à 

infecção pelo 

HIV/AIDS entre 

adolescentes e 

adultos jovens 

matriculados 

em Centro de 

2014 O estudo procura 

investigar fatores 

associados à infecção 

pelo HIV entre 

adolescentes e 

adultos jovens, 

registrados no Centro 

de Testagem e 

Em ambos os 

sexos, na 

categoria com 

parceiro 

estável, a soro 

positividade 

mostrou 

associação 
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Testagem e 

Aconselhament

o no Estado da 

Bahia, Brasil. 

 

Aconselhamento/CTA 

de Feira de Santana, 

Bahia. Estudo 

analítico com 

delineamento 

transversal, utilizando 

dados do Sistema de 

Informação do CTA 

(SI-CTA) no período 

de 2007 a 2011. 

com 

companheiro 

usuário de 

drogas e/ou 

portador de 

DST e/ou HIV. 

Esses achados 

sinalizam a 

necessidade de 

medidas 

eficazes no 

controle e 

prevenção da 

infecção pelo 

HIV, entre 

jovens. 

SENEM, C.J. et 

al. 

8 

Vulnerabilidade 

ao HIV em 

estudantes de 

ensino médio 

de uma escola 

pública do 

interior de São 

Paulo. 

 

2014 o presente trabalho 

teve como objetivo 

identificar os 

comportamentos de 

adolescentes sobre a 

vulnerabilidade ao 

HIV, considerando as 

diferenças entre os 

gêneros. 

Observa-se 

que a falta de 

informação é 

uma realidade 

que aumenta a 

vulnerabilidade 

dos 

adolescentes, 

porém 

constata-se 

também que a 

simples 

aquisição de 

informações, 

não 

necessariamen

te garante a 
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mudança de 

comportamento 

e a prevenção 

ao HIV. 

FERREIRA, A. 

G. N. et al 

9 

Dialogando 

com 

adolescentes 

de grupos 

religiosos 

sobre HIV: 

desafios para a 

enfermagem. 

 

2013 Dialogar com 

adolescentes 

envolvidos em igrejas 

católicas sobre 

prevenção do 

HIV/aids, com base 

no pensamento de 

Paulo Freire. 

Desenvolveu-se 

pesquisa-ação, 

realizada em 2009 por 

meio do Círculo de 

Cultura, com 10 

adolescentes 

integrantes de grupos 

da Renovação 

Carismática Católica 

Diálogo 

pautado na 

confiança, com 

vistas a 

fortalecer a 

relação de 

amizade e a 

adoção de 

comportamento

s sexuais 

seguros e 

promotores da 

saúde. 

COSTA, C. P. J. 

et al. 

10 

Vulnerabilidade 

de 

adolescentes 

escolares às 

DST/HIV, em 

Imperatriz – 

Maranhão. 

 

2013 O objetivo deste 

estudo foi investigar a 

vulnerabilidade de 

adolescentes 

escolares em relação 

às Doenças 

Sexualmente 

Transmissíveis (DST) 

e ao Vírus da 

Imunodeficiência 

Humana (HIV), 

identificando os 

Conclui-se que 

a maioria dos 

adolescentes 

participantes 

apresentou 

conhecimento 

coerente sobre 

práticas 

sexuais e 

comportamento

s de risco, que 

os tornam 
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principais 

comportamentos de 

risco e de prevenção.  

vulneráveis às 

DSTs e ao HIV, 

apresentando 

aspecto 

positivo para a 

prevenção 

destas 

doenças. 

BUBADUÉ, R. 

M. et al. 

11 

Vulnerabilidade 

ao 

adoecimento 

de crianças 

com hiv/aids 

em transição 

da infância 

para a 

adolescência 

 

2013  Identificar situações 

de vulnerabilidade ao 

adoecimento de 

pacientes com 

HIV/AIDS durante a 

transição da infância 

para a adolescência.  

Ressalta-se a 

importância de 

uma equipe 

multidisciplinar 

capacitada 

para atender às 

demandas de 

saúde 

específicas 

dessa 

população, 

para promover 

a autonomia do 

cuidado de si e 

a inserção 

social. 

BELLENZANI,R

. et al.  

12 

Agentes 

comunitárias 

de saúde e a 

atenção à 

saúde sexual e 

reprodutiva de 

jovens na 

estratégia 

saúde da 

2012 As DST/HIV e a 

gestação não-

planejada entre 

jovens têm exigido o 

incremento da 

atenção em saúde 

sexual e reprodutiva, 

desafiando a 

formação profissional 

 A juventude se 

beneficia da 

atuação dessas 

profissionais, 

que podem ter 

seu saber 

prático mais 

valorizado. 

Sugere-se a 
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família 

 

tradicional, os 

processos de trabalho 

e gestão na atenção 

primária. Este estudo 

etnográfico 

(observação e 

entrevistas) foi 

realizado em duas 

unidades básicas de 

município turístico do 

Estado do Rio de 

Janeiro, focalizando o 

trabalho das agentes 

comunitárias de 

saúde. 

formação em 

abordagens 

baseadas nos 

direitos 

humanos e na 

construção 

social da 

sexualidade. 

ARAÚJO, T. 

M.E. et al. 

13 

Fatores de 

risco para 

infecção por 

HIV em 

adolescentes. 

 

2012 Objetivou analisar 

fatores de risco para 

HIV em adolescentes 

residentes em uma 

capital brasileira. 

Conclui-se que 

orientações 

familiares, 

escolares, 

educação em 

saúde e 

investimentos 

públicos são 

importantes 

para prevenção 

do HIV em 

adolescentes. 

ALBUQUERQU

E, J. G. et al. 

14 

Conhecimento 

deficiente 

acerca do 

HIV/AIDS em 

estudantes 

adolescentes: 

2012  

Este estudo objetivou 

identificar o 

diagnóstico de 

enfermagem - 

Conhecimento 

Diante do 

exposto, para 

os estudantes 

desta escola, 

as ações de 

enfermagem 
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identificação 

de diagnóstico 

de enfermagem 

da NANDA 

 

Deficiente acerca do 

HIV/AIDS - em 

adolescentes. Trata-

se de um estudo 

transversal, 

desenvolvido em uma 

escola pública de 

Fortaleza-CE. A 

amostra foi composta 

por 182 estudantes, 

do sexo masculino, de 

12 a 18 anos, 

regularmente 

matriculados. 

 

devem 

contemplar a 

utilização de 

estratégias 

educativas 

voltadas para 

prevenção, 

como o uso 

correto do 

preservativo 

masculino e 

formas de 

contaminação 

pelo HIV. 

MORAES, A. N. 

et al. 

15 

Vulnerabilidade 

em relação ao 

hiv entre 

adolescentes 

de 5ª a 8ª 

séries em 

escola pública 

de São 

Mateus/Es. 

 

2011  Objetivo de conhecer 

a vulnerabilidade dos 

adolescentes de 5ª a 

8ª séries de uma 

escola pública em 

relação ao Vírus da 

Imunodeficiência 

Humana (HIV). 

Tratou-se de um 

estudo quantitativo, 

do tipo descritivo. 

Há 

necessidade de 

envolver os 

adolescentes 

em atividades 

que promovam 

reflexão e 

aprendizagem 

das formas de 

prevenção das 

DST/AIDS, 

para que eles 

possam fazer 

escolhas 

sadias para a 

sua saúde e de 

seu parceiro. 

Sugere-se a 
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inclusão ou o 

fortalecimento 

da educação 

sexual nas 

escolas do 

município de 

São Mateus 

através do 

projeto Saúde 

e Prevenção 

nas Escolas. 

TOLEDO, M. M. 

et al. 

16 

Elementos de 

vulnerabilidade 

individual de 

adolescentes 

ao HIV/AIDS 

 

2011 O objetivo desse 

estudo foi identificar 

as evidências 

científicas da literatura 

sobre os elementos 

da dimensão 

individual da 

vulnerabilidade de 

adolescentes ao 

HIV/AIDS. Através da 

revisão sistemática 

integrativa, em bases 

e bancos de dados 

eletrônicos (Cinahl 

PubMed, Scopus, 

LILACS, Adolec, 

Dedalus, BDTD e 

Portal de Teses da 

Universidade de São 

Paulo) rastrearam-se 

trabalhos publicados 

entre 1996 e 2006. 

A revisão 

permitiu 

identificar 

evidências 

científicas da 

vulnerabilidade 

individual 

relevantes para 

o planejamento 

das ações de 

prevenção à 

infecção pelo 

HIV em 

adolescentes. 
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Compuseram a 

amostra final 41 

estudos. 

COELHO, R. F. 

S. et al. 

17 

Conhecimentos 

e Crenças 

sobre doenças 

sexualmente 

transmissíveis 

e Hiv/Aids 

entre 

adolescentes e 

jovens de 

escolas 

públicas 

estaduais da 

região oeste de 

Goiânia . 

 

2011 Objetivo de investigar 

conhecimentos e 

crenças sobre 

doenças sexualmente 

transmissíveis/HIV/AI

DS entre 

adolescentes e jovens 

de 15 a 24 anos do 

sexo masculino e 

feminino da Rede 

Pública Estadual de 

Ensino, matriculados 

em escolas da região 

oeste de Goiânia, foi 

realizado um estudo 

descritivo, 

epidemiológico e 

transversal baseado 

em questionário 

autoaplicável e 

anônimo. 

Com base na 

análise dos 

dados, pode-se 

afirmar que o 

conhecimento 

obtido pelos 

adolescentes e 

jovens de 

ambos os 

sexos sobre 

DST/AIDS é 

insatisfatório e 

que persistem 

crenças 

errôneas que 

os expõem a 

riscos para 

AIDS e outras 

DSTs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


