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“É legal as pessoas saberem que o adolescente com HIV... namora, 

beija, ele brinca, vai para o cinema... tem pessoas que acham que é 

doente... mas bola pra frente! (Sara)”  

- em Paiva et al. (2011)  

PAIVA, Vera et al. A sexualidade de adolescentes vivendo com HIV: direitos e desafios para o cuidado. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2011, vol.16, n.10  



Definição do Ministério da Saúde para os Direitos Sexuais e Reprodutivos: 

 

 

 Os Direitos Sexuais e os Direitos Reprodutivos dizem respeito a muitos 

aspectos da vida: o poder sobre o próprio corpo, a saúde, a liberdade para a 

vivência da sexualidade, a maternidade e a paternidade.  

 

Para adolescentes e jovens que vivem com HIV/Aids isso 

não pode ser diferente! 

Mas esse adolescente/jovem requer atenção diferenciada! 



Adolescentes/jovens que vivem com HIV/Aids  

  

  

  

 * transmissão sexual 

 

 * transmissão vertical 

 * transmissão sanguínea 

 

 

 

Podem nao ter ainda iniciado 
sua vida sexual  

No Brasil ainda existe o diagnóstico tardio de casos de transmissão vertical.  

Em 2010*, 31,8% dos casos de transmissão vertical foram diagnosticados em adolescentes 

com 13 anos ou mais. 

Fonte: Boletim Epidemiológico Aids e DST. 2011 



Fonte: Boletim Epidemiológico Aids e DST. 2011 

Em 2010 foram notificados 34.218 novos casos, com taxa de  incidência nacional de 

17,9/100.000 habitantes. Ao longo dos últimos 12 anos observa-se uma estabilização da taxa de 

incidência no Brasil, mas segundo as regiões a taxa diminuiu na Região Sudeste e aumentou nas  

demais regiões.* 



OBJETIVO  

 

 

O objetivo do trabalho é realizar revisão sistemática de literatura científica 

publicada no período de 2000 a 2013, em sites de natureza acadêmico-

científica, como portais, base de dados de periódicos, bibliotecas  

digitais/virtuais, ciberespaços, sobre “saúde sexual e reprodutiva e direitos 

reprodutivos de adolescentes e  jovens com HIV/Aids”.  

 

 

 

É importante conhecer os desejos e direitos desses indivíduos para que 

políticas sejam elaboradas ou melhor aplicadas neste segmento populacional.  



METODOLOGIA DE TRABALHO 

Tema: 
“saúde sexual e reprodutiva e direitos reprodutivos de adolescentes e jovens com HIV/Aids” 

Identificação de bases de dados e identificação de palavras-chaves 

Definição de estratégia de busca e critérios de seleção dos artigos/textos 

Realização da busca em bases escolhidas com uso das palavras-chave selecionadas 

Exclusão de artigos/textos onde não se verificaram os critérios de seleção corretamente 

Análise crítica dos resultados dos artigos/textos selecionados 

Elaboração de texto (relatório) sistematizando e sintetizando resultados dos artigos/textos 
selecionados  



METODOLOGIA DE TRABALHO 

Onde realizou-se a busca: 

 - Medline/Pubmed 

 - Scielo  

 - IBICT/BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações) 

- Google Acadêmico  

 

 

Período analisado:   

 - 2000 a 2013 

 

 

Palavras-chave: Combinações das expressões 

 

 - adolescent or teenager or youth;  

 - HIV or AIDS;  

 - reproductive choice;  

 - reproductive health;  

 - sexual behavior  

 - sexual health.  



Textos encontrados: 1085 
Pubmed = 846 

Scielo = 103 
BDTD = 23 

Google Acadêmico = 113 

Criterios adotados para a exclusão: 
 
- duplicidades entre bases (n=66) 
- não abordavam o “adolescente/jovens” como tema 
principal (n=76) 
- não estavam em português ou inglês (n=1) 
- estavam com “link quabrado”/ sem acesso (n=11) 
- não eram sobre adolescentes/jovens vivendo com 
HIV/AIDS (n=848)  
- não tratavam  diretamente sobre a saúde sexual e 
reprodutiva de adolescentes/jovens vivendo com HIV/AIDS 
(n=18) 

 

Total para análise:  

65 

RESULTADOS 



Dos 65 textos selecionados, apenas 5 eram textos falando de 

adolescentes/jovens HIV+ do Brasil. Como o contexto influencia no 

comportamento do indivíduo, pensar em políticas públicas baseando-se em 

evidências estrangeiras pode não surtir o efeito desejado. Há a necessidade 

de investimento em trabalhos nacionais. 

 

Além disso, dos 5 estudos do Brasil, 4 utilizaram metodologia qualitativa e 1 

utilizou dados de prontuários de 15 adolescentes. Há a necessidade de 

investimento em trabalhos de representatividade nacional. 

RESULTADOS 



Como são poucos, os temas são restritos: 

 

- Sexualidade e HIV/forma da infecção 

- Revelação do status para HIV 

- Gravidez 

 

ESTUDOS BRASILEIROS 



-Em estudo brasileiro:  

 

“A sexualidade para os adolescentes que adquiriram o vírus através da 

transmissão sexual também está relacionada às dificuldades com a mesma 

após a descoberta. Já os adolescentes contaminados por transmissão 

vertical tiveram como elementos mais presentes a aceitação e 

conformação da doença.”. 

ESTUDOS BRASILEIROS 

Camila Perini dos Santos. A sexualidade dos adolescentes que (con)vivem com HIV: implicações para as práticas de 

cuidado de enfermeiros. Dissertação de Mestrado. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2012 

Sexualidade e a forma da infecção... 



Outro estudo brasileiro mostrou que, de 12 adolescentes entrevistados em um 

centro de referência para IST/Aids no DF, 5 estavam cientes de seu status 

sorológico e 7 não.  

“A ausência de conhecimento, por parte das (os) adolescentes, sobre sua 

situação clinica e física é decorrente tanto do pedido da família ou 

responsáveis como do despreparo dos profissionais para revelar o diagnóstico 

e cuidar desses adolescentes.” 

ESTUDOS BRASILEIROS 

Maria da Graça Camargo Neves. Adolescentes infectados por transmissão vertical : percepções sobre o exercício da 

sexualiadade. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília. 2008. 

Revelação do status para HIV... 



ESTUDOS BRASILEIROS 

Outro estudo complementa: 

 

“Apesar do impacto negativo inicial, a revelação [do status sorológico] repercutiu 

positivamente sobre os cuidados de saúde, com melhoria do diálogo com 

cuidadores e serviços. Os adolescentes enfatizaram ainda a necessidade de 

receber informações claras e honestas.” 

MARQUES, Heloisa Helena de Sousa et al. A revelação do diagnóstico na perspectiva dos adolescentes vivendo com 

HIV/AIDS e seus pais e cuidadores. Cad. Saúde Pública [online]. 2006, vol.22, n.3  



ESTUDOS BRASILEIROS 

Em um grupo de adolescentes que conhecia seu status sorológico... 

 

“As narrativas descrevem como aprenderam a lidar com a sexualidade e a 

ansiedade da revelação do diagnóstico nesse contexto. Destacam-se nas 

narrativas o despreparo, a desinformação sobre prevenção e a falta de apoio 

para lidar com a situação, assim como o estigma e a discriminação que 

atravessa grande parte das dificuldades relatadas.” 

PAIVA, Vera et al. A sexualidade de adolescentes vivendo com HIV: direitos e desafios para o cuidado. Ciênc. saúde 

coletiva [online]. 2011, vol.16, n.10  

Sexualidade e HIV+ ... 



ESTUDOS INTERNACIONAIS 

Os temas são bem mais amplos (estudos de prevalência e comportamental) 

 

•Comparações entre infectados via perinatal ou sexual/sanguínea; 

•Comparação entre “meninos e meninas” 

•Análises de subgrupos, como HSH; 

•Percepção dos jovens HIV+ em relação a sexualidade e fertilidade; 

•Estudos longitudinais; 

•etc. 

 



ESTUDOS INTERNACIONAIS 

O comportamento dos adolescentes é influenciado pela sua rede de amigos.  

 

Estudo mostrou associação entre vida sexual ativa dos adolescentes e o fato dos 

seus amigos considerarem isso uma coisa “legal” ou que tornavam esses 

indivíduos mais “populares”. Sendo assim, os programas de prevenção devem 

abordar sempre a questão da rede social do adolescente. 

 

Destaca-se neste estudo que os adolescentes HIV+ tinham menos probabilidade 

de serem sexualmente ativos e de praticarem sexo penetrativo. 

Bauermeister JA, Elkington K, Brackis-Cott E, Dolezal C, Mellins CA. Sexual behavior and perceived peer norms: comparing 

perinatally HIV-infected and HIV-affected youth. J Youth Adolesc. 2009 Sep;38(8):1110-22.  

Comportamentos... 



ESTUDOS INTERNACIONAIS 

Estudo realizado nos Estados Unidos com 35 jovens adultos HIV+. 

 

A maioria dos que revelaram seu status para HIV para um parceiro viveram 

experiências de rejeição. Mas alguns receberam suporte. 

 

Alguns indivíduos nunca revelaram seu status tendo como formas de contornar a 

situação: adiando encontros, “indo com calma” ou até mesmo terminando o 

relacionamento. 

Fair C, Albright J. "Don't tell him you have HIV unless he's 'the one'": romantic relationships among 

adolescents and young adults with perinatal HIV infection. AIDS Patient Care STDS. 2012 Dec;26(12):746-54. 

Relacionamentos... 



ESTUDOS INTERNACIONAIS 

Informações... 

Estudo no Zambia com 111 adolescentes HIV+: 

 

Os adolescentes estão determinados a não deixar o HIV mudar suas vidas. 

 

Eles querem receber informações sobre saúde sexual e reprodutiva e informações 

sobre o HIV, mas os serviços não oferecem tais informações da forma adequada e 

necessária. 

 

O estudo confirma que a rede social dos indivíduos tem impacto significativo na 

aderência ao tratamento. 

 

Hodgson I, Ross J, Haamujompa C, Gitau-Mburu D. Living as an adolescent with HIV in Zambia -- lived experiences, sexual health 

and reproductive needs. AIDS Care. 2012;24(10):1204-10.  



ESTUDOS INTERNACIONAIS 

Gravidez... 

Estudo no Reino Unido e Irlanda com jovens infectadas via perinatal: 

 

Das 252 jovens em tratamento em serviços de saúde, 30 engravidaram (16%). 

 

Foram 42 gravidezes para estas 30 mulheres.   

 

Cerca de 80% disseram que a gravidez não foi planejada; 

Metade disseram que os parceiros não sabiam de seu status sorológico; 

Metade tiveram abortos (14% espontâneos e 36% provocados) 

 

 

Kenny J, Williams B, Prime K, Tookey P, Foster C. Pregnancy outcomes in adolescents in the UK and Ireland growing up 

with HIV. HIV Med. 2012 May;13(5):304-8. 



Finalizando... 

“Prevalecendo a omissão diante das dificuldades, os desejos continuarão emergindo 
e sendo geridos sem a informação e os apoios necessários, gerando sofrimentos 
desnecessários e na direção contrária à integralidade e humanização que se tem 
buscado na construção do Sistema Único de Saúde.” 
       

- Paiva et al., 2011 

Assim, estudos adicionais, principalmente no Brasil são necessários.  

Informações indispensáveis contidas em:  

Recomendações para a Atenção Integral a Adolescentes e Jovens Vivendo com 

HIV/Aids (Ministério da Saúde, 2013) 


