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INTRODUÇÃO 

 O vírus da imunodeficiência humano (HIV), registrou cerca de 39.113 casos 

doença no ano de 2015, dados feitos por um processo de relacionamento 

probabilísticos, entre o Sistema de Informação e Agravos de Notificação (Sinan); 

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM); Sistema de Informação de Exames 

Laboratoriais (Siscel); Sistema de controle Logístico de Medicamentos (Siclon);  

(BRASIL, 2015 á 2016).   

           A maioria dos novos casos de contaminação pelo HIV está concentrada em 

populações chave, como gays e homens que fazem sexo com homens, travestis e 

transexuais, uma preocupação importante e que as ações nesse segmento tem que 

ser intensificadas. (BRASIL, 2014 á 2015). 

O enfermeiro reconhece que os preconceitos e estigmas ainda é uma 

realidade na vida das pessoas portadoras do HIV, e que ele permeia o ambiente 

profissional, por ser uma doença ainda sem cura, mesmo havendo mudanças no 

perfil da doença ainda se fazem presente no cotidiano desses sujeitos, o que reflete 

no cuidado de enfermagem nas relações familiares e na sua vida em sociedade.( 

FREITAS, 2014). 

OBJETIVO 

 Investigar na literatura científica a atuação do enfermeiro na prevenção do HIV na 

população homossexual masculina. 

METODOLOGIA 

 Este estudo trata-se de uma revisão da literatura do tipo integrativo, este modelo 

permite a busca, a avaliação crítica e a síntese das evidências disponíveis do tema 

investigado, implementação de intervenções efetivas na assistência à saúde, bem 

como a identificação de lacunas que direcionam para o desenvolvimento de futuras 

pesquisas (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

DESENVOLVIMENTO 

 Justifica-se o presente trabalho sobre a atuação do enfermeiro na prevenção de 

novos casos de contaminação pelo HIV na população homossexual masculina, 

diante da vulnerabilidade desse grupo social no contexto epidemiológico do HIV, e 



na dificuldade de implantação de políticas públicas efetivas que identifique as 

suscetibilidades, particularidades e aspectos relacionados aos comportamentos e 

práticas sexuais adotadas, que torna os homossexuais mais vulneráveis. Diante 

deste cenário formulou-se a seguinte pergunta norteadora para a pesquisa: Qual a 

atuação do enfermeiro na prevenção do HIV na população homossexual masculina? 

Quadro 1: Resultados da busca de artigos nas bases de dados através dos 
descritores 

BASE DE DADOS HIV HIV + HOMOSSEXUALIDADE 

BDENF 626 3 

LILACS 12741 231 

SCIELO 7971 69 

TOTAL 21338 303 

 

           Como critérios de inclusão foram utilizados: artigos publicados em língua 

portuguesa, entre os anos de 2010 e 2017 e disponíveis na íntegra. Como critério de 

exclusão foi utilizado: artigos que não contemplavam ao tema após breve leitura e 

que se apresentaram duplicados nas bases de dados.  

Após aplicação dos critérios foram selecionados 12 artigos, para a discussão 

da presente pesquisa, foi feita uma leitura minuciosa e atenta de todos os artigos de 

onde foi possível estruturar 2 eixos norteadores: vulnerabilidade da população 

homossexual, ações educativas e orientações da equipe de enfermagem. 

Referências 

BRASIL. M. da S. Boletim Epidemiológico HIV; AIDS DST, Ano 01 V. 01 27 a 53 
semanas epidemiológicas- julho a dezembro de 2015 publicado em 2016. 

 

BRASIL. M. da S. Boletim Epidemiológico HIV; AIDS DST, Ano 01 V. 01 01 a 26 
semanas epidemiológicas - janeiro a junho de 2016 publicado em 2016. 

 

FREITAS, R.S. Modos de pensar e de fazer: o cuidado de enfermagem à pessoa 
com HIV/AIDS representado pela equipe de enfermagem [dissertação de 
mestrado]. Rio de Janeiro. Centro biológico da UERJ 2014, pg. 81. 

 

MENDES,K.D.S; SILVEIRA,R.C.P.C; GALVÃO,C.M; Revisão Integrativa: método de 
pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem: texto & 
Contexto – Enfermagem –Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, Reflexão. V.17, n.4, Florianópolis, out./dez.2008. 


