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1. Resumo 

Estudo realizado por meio de pesquisa bibliográfica, com o objetivo de 

investigar os fatores que contribuem para a vulnerabilidade do adolescente às 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Os resultados foram discutidos 

utilizando categorias que abordam fatores comportamentais, educacionais e de poder 

público. 

2. Introdução 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis ou ISTs são infecções que podem 

ser causadas por vírus (HIV, herpes, HPV, hepatites B e C); bactérias (gonorréia, 

clamídia, vaginose bacteriana, sífilis, cancróide, linfogranuloma venéreo e 

donovanose); fungos (candidíase) ou por outros microrganismos (molusco 

contagioso, escabiose, amebíase genital), e que são transmitidas, principalmente, por 

contato sexual e, eventualmente, por via sanguínea, trans-placentária ou na 

amamentação (NERY et al., 2015). 

O projeto POP-Brasil-Estudo Epidemiológico sobre a Prevalência Nacional de 

Infecção pelo HPV (2017), identificou em estudo realizado que 16,1% dos jovens 

tem uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) prévia ou apresentaram 

resultado positivo no teste rápido para HIV ou sífilis. 

Bikterline (2010), diz que em uma fase em que tudo é novo e há um grande 

número de dúvidas, medos e insegurança, faz-se necessária uma orientação 

adequada no âmbito da saúde. 

Nesse contexto, é visto que o conhecimento baseado em evidências dos 

fatores que aumentam a vulnerabilidade dos adolescentes às ISTs pode contribuir 

para uma maior reflexão dos gestores e de profissionais de saúde que assistem a este 

grupo populacional quanto aos programas educativos adequados para adolescentes, 

visando diminuir a incidência destas infecções e prevenir suas consequências. 

3. Objetivo 

Investigar os fatores que contribuem para a vulnerabilidade do adolescente às 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). 

4. Metodologia 

O método deste estudo foi a pesquisa bibliográfica, utilizando artigos científicos 

publicados no período de 2008 a 2018. As buscas bibliográficas foram realizadas na 

BVS, e nas bases de dados virtuais SCIELO, LILACS e BDENF. As palavras chave 



investigadas foram: Infecções Sexualmente Transmissíveis, IST, adolescência, 

comportamento, vulnerabilidade, Sexualidade. 

5. Desenvolvimento 

De acordo com o Protocolo Clinico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para 

atenção integral às pessoas com IST (2015), muitas pessoas não buscam tratamento 

por serem assintomáticas ou possuírem sinais e sintomas leves fazendo com que não 

percebam alterações, como no caso de sífilis (em especial, a latente); gonorréia e 

clamídia em mulheres; hepatites virais B e C e a infecção pelo HIV.  

Quando não detectadas, levam a complicações mais graves, como sífilis 

congênita, DIP, infertilidade, cirrose hepática e Aids (PCDT, 2015). 

Além disso, Fernandes et al., (2016) dizem que, possuir IST/AIDS afeta 

também a saúde emocional do indivíduo, podendo alterar toda a sua perspectiva de 

vida, resultando muitas vezes, em isolamento social, ansiedade, baixa autoestima e 

elevado sofrimento mental. 

6. Resultados preliminares 

Os fatores que contribuem para a vulnerabilidade do adolescente às Infecções 

Sexualmente transmissíveis (ISTs) são discutidos utilizando as categorias: 

6.1 Início Precoce da Atividade Sexual - Apesar de os adolescentes estarem aptos 

fisiologicamente, o início precoce da atividade sexual, associado a fatores biológicos, 

psíquicos e sociais, pode aumentar a vulnerabilidade a infecções, tornando-os alvo 

preferencial para as doenças sexualmente transmissíveis (DST) (MACEDO et al., 

2015). 

6.2 Comportamentos de Risco – A síndrome da adolescência normal, iniciação sexual, 

experimentação de drogas lícitas e ilícitas são comportamentos de risco influenciados 

na maioria das vezes, pelo meio social em que o adolescente está inserido. (COSTA 

et al., 2013; NERY et al., 2015) 

6.3 Não Adesão ao Preservativo – A não adesão ao uso regular do preservativo 

continua sendo um dos principais fatores de vulnerabilidade da população jovem 

mundialmente (NUNES et al.,2017). 

6.4 Abordagem Inadequada da Sexualidade pelos Educadores e Familiares – Não 

receber informações sobre saúde sexual e reprodutiva na escola aumentou a chance 

de ter relação sexual, com maior magnitude para o sexo desprotegido (OLIVEIRA-

CAMPOS et al., 2014). 



6.5 Políticas Públicas Inadequadas - Mesmo com a atual política de atenção á saúde 

sexual e reprodutiva de adolescentes, a maioria dos serviços de saúde não possui 

ações voltadas especificamente para os adolescentes, particularmente na área de 

saúde sexual e reprodutiva (OLIVEIRA; CARVALHO; SILVA, 2008). 
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