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RESUMO 

Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre a atuação do profissional de 

enfermagem na prevenção do HIV em adolescentes na atenção primária. A 

relevância deste estudo se dá a partir das evidências do crescimento da infecção 

nos jovens e a necessidade de promover atividades educacionais junto a este 

público alvo. 

 

INTRODUÇÃO 

Quando da criação do SUS, em 1988, o Brasil já contava com o registro de 6.295 

casos de aids. Com a evolução da doença, evidencia-se uma tendência de 

juvenização da epidemia, marcada pelos casos notificados por idade. No período de 

1980-2011 ocorreram 12.891 casos na faixa etária entre 13 a 19 anos. Observa-se 

assim a importância da atenção aos adolescentes em relação à epidemia de HIV e 

aids. (BRASIL, 2016) 

Deste modo, considerando os jovens como grupo de risco da infecção, bem como o 

aumento da propagação do vírus entre estes, as medidas devem ser pensadas e 

elaboradas de modo que seja efetiva a conscientização dos adolescentes.  

 

OBJETIVOS 

Demonstrar a importância do trabalho do enfermeiro na educação e conscientização 

de jovens quanto a transmissão e prevenção do HIV. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho desenvolvido trata-se de um estudo exploratório, revisando a literatura 

específica a respeito do tema proposto. Artigos científicos foram acessados na base 

de dados SciELO, Lilacs e BVS, publicados nos últimos 12 anos que atenderam aos 

critérios de inclusão. Foram utilizados artigos nacionais, disponíveis online em texto 

completo com os seguintes descritores: enfermagem, prevenção, adolescentes, 

AIDS e HIV. Para a seleção do material disponibilizado, foram considerados aqueles 

que abordam a atuação do enfermeiro na prevenção do HIV em adolescentes. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Com os relatórios de epidemiologia publicados a respeito da infecção por HIV, 

verifica-se a necessidade e desafio no controle desta epidemia em adolescentes. A 



notável vulnerabilidade desta parte da população está caracterizada por 

determinantes biológicos e psicossociais, influenciando na transmissão do HIV 

(TAVARES LUNA, 2012). 

As mudanças biopsicossociais enfrentadas pelos adolescentes, acabam 

influenciando no seu desenvolvimento, afastando-os dos modelos familiares e os 

aproximando de decisões que os expões à riscos, como sua saúde sexual. 

O que se observa, é que para uma melhor abordagem junto aos jovens, 

primeiramente analisa-se suas necessidades e separando-os por sexo. Um exemplo 

é o Circulo de Cultura, que possibilita um grupo pequenos de adolescentes, na 

intenção de maior aproveitamento, expor suas dúvidas e opiniões, dentro de um 

contexto social. E diante disto, o profissional favorecer um diálogo com o intuito 

destes jovens conhecer os meios de prevenção do HIV. (BESERRA, 2008) 

Já no Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), grupos capacitados de 

acadêmicos de enfermagem, no Rio Grande do Sul, assumiam turmas de 

adolescentes, inicialmente discutindo sobre adolescência saudável, sendo que a 

partir dos resultados obtidos, os instrutores discorriam sobre os assuntos 

elencados., por meio de jogos, brincadeiras, discussões e oficinas. (FONSECA, 

2010). 

Em todos os projetos discutidos, houve a percepção da dificuldade destes jovens na 

comunicação em sua casa e por consequência de discussões sobre o tema com seu 

próprio círculo de amizade, logo, o projeto torna-se um meio mais acessível e eficaz 

para educá-los, fazendo com que os próprios adolescentes, passem a ser os 

multiplicadores, ou seja, do mesmo modo, sujeitos ativos e passivos da ação. 

De igual modo, um grupo de enfermeiros, em Santa Catarina, idealizou um projeto, 

do qual abrangia oficinas destinadas à jovens para a prevenção de IST/HIV. Houve a 

reunião de pequenos grupos de jovens, nos quais havia a exposição do tema por 

meio de slides, e após a abertura para dúvidas e discussões (KOERICH, 2010).  

Verifica-se, portanto, que há um padrão no que concerne a realização de grupos 

menores, e a participação ativa dos jovens, que expõe suas dúvidas e opiniões. 

No mais, a formação do grupo deve ter como ponto crucial, a integração entre os 

participantes e torná-lo um espaço onde os jovens sintam-se seguros para 

compartilhar suas dúvidas e relatos.  

 

 



RESULTADOS PRELIMINARES 

Estudos realizados sobre esta temática evidenciam a necessidade da abordagem 

em grupo entre os adolescentes, criando um ambiente acolhedor para exposição e 

dúvidas e posteriormente elucidação das mesmas. No mais, importante ressaltar 

que os jovens se tornam sujeitos ativos, ampliando os temas discutidos para os 

demais, fortalecendo assim o trabalho realizado. 
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