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1 INTRODUÇÃO 

 

          A adolescência é uma etapa complexa na vida de todo ser humano, é a fase 

onde o indivíduo está em transição entre a vida de criança e a adulta, onde a 

aprendizagem é constante e intensa, é também o período da vida de todos onde se 

está mais propenso a adoção de novos comportamentos e novas experiências. 

 O adolescente, por passar por todas essas transformações que em muitas 

ocasiões são inquietantes e angustiantes se tornam um grupo em potencial para se 

contaminarem com as DSTs.  

 O aumento do contagio em adolescentes por DSTs tem crescido nos últimos 

anos devido a uma serie de fatores, entre eles podemos destacar o uso irregular de 

preservativos, a automedicação. Além disso, características próprias desse período da 

vida, como a falta de pensamento abstrato dos adolescentes e à liberação sexual. 

 O acesso do adolescente aos meios de comunicação em massa como internet, 

TV, revistas e até a indústria musical, que abusam indiscriminadamente da exposição 

da sexualidade visando apenas os lucros, contribuí para que os jovens sejam 

irresponsáveis com sua vida sexual. 

A publicidade e seu forte aspecto persuasivo têm provocado 
emoções em crianças e adolescentes com maior incidência 
sobre as primeiras, impulsionando seus desejos latentes com 
tanta intensidade, que eles se sentem impelidos a facilmente 
serem domesticados. Via de regra, os meios de comunicação 
que exploram este público apresentam uma forte contribuição 
para a manutenção do sistema capitalista vigente, 
influenciando culturalmente a sociedade e contribuindo para a 
manutenção da classe dominante no poder. (SANTANA, 2005). 

 A dificuldade dos pais em manter uma conversa aberta com seus filhos sobre a 

sexualidade, suas vantagens e desvantagens, bem como as graves conseqüências de 

se levar uma vida sexual levianamente, também é um fator preponderante que faz 

com que o adolescente, que não possui as informações necessárias, seja pego nessa 

rede de contagio por DSTs. 

 O público adolescente forma um grupo etário suscetível a conflitos pessoais, 

influencias culturais, sociais, sociais, bem como aos fatores de caráter biológico, físico 

e psicológico, todos esses aspectos deixam o adolescente vulnerável aos perigos do 
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uso da sexualidade sem barreiras, conseqüências e sem respeito por si mesmo ou 

pelo outro. 

 O profissional da saúde, que se propõe a educar/informar o adolescente, deve 

conhecer suas vulnerabilidades, buscar a interação e assim definir políticas de ação 

capazes de transformar essa realidade. 

  

1.1 DSTs – UMA PRESENÇA CONSTANTE NO “SEIO” DA HUMANIDADE 

 

 As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) estão presentes na sociedade 

humana desde que o homem passou a ver a relação sexual, não apenas como meio 

de reprodução, mas como um caminho para o prazer, antes conhecidas como 

doenças venéreas, em atribuição as sacerdotisa do templo de Venus, que praticavam 

rituais sexuais, essas doenças são infecções transmitidas através de relações sexuais, 

sendo que seus principais agentes são os vírus, os fungos e as bactérias. 

 As DSTs, no decorrer dos séculos tiveram inúmeras 
denominações, uma dessas predominou no meio popular até o 
século XVI, era denominada de doenças dos indecentes, 
quando passou a ser chamada de doenças venéreas, na 
tentativa de desassociar as doenças sexualmente 
transmissíveis do âmbito da promiscuidade. 
(www.ibvivavida.org.br/artigos.asp?id=218 – de 20/10/2011) 

 

 A existência das DSTs trouxe a preocupação de se prevenir, de se criar 

métodos que pudessem resguardar a saúde daquele que pratica o ato sexual. 

 Existem relatos históricos de métodos de prevenção adotados por homens e 

mulheres na antiguidade, que buscavam uma relação sexual permeada de mais 

segurança. 

 Os chineses foram os primeiros a criarem a primeira 
versão do preservativo, estes eram envoltórios de papel de 
seda untados com óleo. Os japoneses também possuíam 
hábito semelhante a dos chineses, desde 1850 a.C. os 
egípcios utilizavam métodos contraceptivos, suas mulheres 
colocavam dentro de suas vaginas uma série de produtos para 
bloquear ou matar os espermatozóides, elas utilizavam 
principalmente fezes de crocodilos (por possuírem pH alcalino, 

http://www.ibvivavida.org.br/artigos.asp?id=218
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tal qual os espermicidas modernos), gomas e uma mistura de 
mel e bicarbonato de sódio, os homens egípcios utilizavam 
protetores para o pênis, confeccionados em linho ou a partir de 
intestinos de animais.(Durovni B. 1998) 
 

 No século XIX, as doenças venéreas começaram a ser identificadas 

cientificamente e catalogadas, as mais conhecidas eram causadas por 

microorganismos que estavam intimamente associados á transmissão das doenças 

sexualmente transmissíveis, passou-se então a serem classificadas em duas 

categorias distintas. 

A primeira categoria era denominada de Classe A venéreas - a transmissão da 

doença era exclusivamente sexual – algumas doenças que se encaixavam na Classe 

A eram a gonorréia, sífilis, cancróide, linfogranuloma venéreo e Niclolas Favre. 

 A Classe B Paravenéreas – a transmissão não estava apenas associada ao 

contato sexual - alguns exemplos dessas doenças são, a hepatite, herpes, balanite, 

condiloma. 

 Com o passar dos séculos o comportamento sexual das pessoas sofreu 

enormes mudanças, os homens deixaram de ter exclusividade na atividade sexual e a 

mulher conquistou o direito de sentir prazer, dentre muitos outros, o século XX, foi sem 

qualquer sombra de duvidas o que mais presenciou a crescente onda de liberação 

sexual. 

 Essa liberação sexual trouxe no seu bojo um aumento em grande escala da 

propagação das doenças sexualmente transmissíveis, bem como novas doenças, 

novas formas de contaminação, ainda mais porque os métodos de prevenção não 

eram amplamente divulgados, a sociedade apesar da liberação sexual, ainda não se 

sentia a vontade para discutir sobre sexo e suas conseqüências de maneira aberta. 

 Com a propagação das doenças e o surgimento de outras, a classificação das 

doenças em duas classes foi desfeita e em 1983, o termo doenças venéreas foi 

abandonado, e substituído pelo termo que é usado até os dias atuais, Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST), essa definição é adotada para as afecções de 

transmissão sexual de caráter endêmico e múltipla expressão. 

 As DSTs sempre tiveram grande incidência e de acordo com a época uma ou 

outra estava mais presente, nos séculos XVII e XIX a gonorréia e a sífilis estavam em 
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maior evidência, tornando-se assim uma grande preocupação para os agentes de 

saúde e cientistas da época. 

 No inicio do século XX, com a descoberta e o uso dos antimicrobianos as 

doenças como a sífilis e a gonorréia, que são causadas por bactérias, passaram a 

receber tratamento eficaz, o que diminuiu drasticamente sua proliferação. 

 Atualmente, as DSTs que causam maior preocupação entre os agentes de 

saúde, são as transmitidas por meio viral, como por exemplo, a herpes, o condiloma, 

as hepatites A e B e a AIDS, esta que até hoje permanece sem cura conhecida. 

 Algumas das DSTs mais conhecidas, e que mais freqüentemente causam 

contagio aos pacientes são as seguintes: 

• Sífilis - Transmitida pela bactéria Treponema pallidum, é uma doença com 

evolução crônica (lenta) com surgimento de um cancro duro (lesão) nos órgãos 

genitais e posterior aparecimento de lesões espalhadas pelo corpo. Quando 

generalizada, causa complicações cardiovasculares e nervosas, 

desencadeando nas mulheres o aborto ou o parto prematuro. 

• Gonorréia - O contágio pela bactéria Neisseria gonorrheae, provoca a 

inflamação da uretra (canal urinário), pode alastrar-se para outros órgãos 

causando complicações como: artrite, meningite e problemas cardíacos. 

• Cancro mole ou bubão - É causado pela bactéria Haemophilus ducrey. Nesse 

caso, surgem várias feridas nos genitais (que são doloridas) e na virilha. A 

secreção dessas feridas pode contaminar diretamente, sem ter relações 

sexuais, outras pessoas e outras partes do corpo. 

• Clamídia - O contágio pela bactéria Chlamydia trachomatis provoca inflamação 

dos canais genitais e urinários. Nas mulheres, pode ocasionar a formação de 

abscessos (obstruções com dilatação), infertilidade e dores pélvicas. Nos 

homens pode provocar esterilidade. 

• AIDS – Síndrome da imunodeficiência humana (HIV), transmitida por um 

retrovírus que destrói as células de defesa (linfócito T), resultando na baixa 

imunidade do organismo que fica suscetível a outras infecções. Dentre os 

sintomas iniciais destaca-se: fadiga, febre, distúrbios do sistema nervosos 

central, inchaço crônico dos gânglios linfáticos e o surgimento de vesículas 

avermelhadas na derme. 

• Herpes genital - É causado por vírus. Em ambos os sexos surgem pequenas 

bolhas que se rompem e causam ardência ou queimação (mas que cicatrizam 
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sozinhas). Aparecem e desaparecem espontaneamente, sendo que essa 

ocorrência é regulada por estresse ou ciclo menstrual, não há cura definitiva e 

o contágio sexual só ocorre quando as bolhas estão no pênis, vagina ou boca. 

• Condiloma - acuminado ou crista de galo é causado pelo HPV, uma virose que 

está relacionada com o câncer de colo do útero e câncer do pênis. Doença de 

difícil tratamento, pois, como os antibióticos não atuam contra o vírus, precisa 

ser tratada com um medicamento antivírus. O condiloma é caracterizado por 

inicialmente pequena verruga nos órgãos genitais tanto do homem como da 

mulher e o tratamento deve ser feito pelo casal. 

• Candidíase - É infecção causada por micose ou fungo chamada de Candida 

albicans, que produz corrimento semelhante a leite coalhado que causa muita 

coceira e afeta 20 a 30% das mulheres jovens e adultas. Pode ocorrer mais 

facilmente com a gravidez, com a puberdade, diabetes, estresse e uso de 

antibióticos. No homem dá coceira no pênis, vermelhidão na glande e no 

prepúcio. Deve-se tratar o casal. 

• Tricomona – Causada pelo protozoário do gênero Trichomonas Donne, atinge, 

principalmente, o aparelho digestivo e genital, causando inflamação do canal 

vaginal, nas mulheres, e da uretra nos homens. 

•  
No passado as DSTs acometiam principalmente os homens na 
idade adulta, e as prostitutas, pois esse grupo possuía de 
liberdade sexual, as mulheres de “família” não desfrutavam de 
liberdade sexual, entretanto nos dias atuais, devido a revolução 
sexual, tanto homens como mulheres possuem o direito de 
escolherem seus parceiros e de mudar como lhes convém, 
outro aspecto da revolução sexual é a presença dos jovens 
neste contexto, com a banalização do ato sexual pela mídia e 
pela cultura pop e a falta de prevenção e conhecimento, a 
juventude está se tornando o grupo que mais se contamina 
com as DSTs. (Durovni B. 1998) 
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2 DSTs E SEXUALIDADE 

 

A sexualidade é um aspecto inerente da personalidade humana, é uma 

necessidade básica, que deve ser tratada com respeito e conhecimento, pois a 

sexualidade envolve sentimentos, pensamentos e ações. 

O termo sexualidade de acordo com Foucault (1993) aparece pela primeira vez 

no século XIX, segundo o mesmo, a palavra existia no jargão técnico da Biologia e da 

Zoologia já em 1800, mas somente próximo do final do século ela veio a ser usada 

amplamente em um sentido mais próximo do significado que hoje se usa. 

A Palavra (sexualidade) aparece neste sentido em um livro, publicado 
em 1989, preocupado com o porquê das mulheres estarem 
predispostas a várias enfermidades que não afetam os homens – algo 
atribuído à sexualidade das mulheres. (MACMILLLAN,1982,p. 7) 

O primeiro indício da presença da sexualidade em um individuo surge na 

primeira infância, e passa por diferentes fases durante o seu desenvolvimento. 

Todo ser humano possui uma sexualidade, é através dela que se torna 

possível demonstrar sentimentos, frustrações, desejos e prazer.  

Segundo Freud(1930) a sexualidade tem grande relevância no 

desenvolvimento e na vida psíquica das pessoas, pois se relaciona com a busca do 

prazer, uma necessidade fundamental dos seres humanos, a sexualidade no ser 

humano é algo inerente, que se manifesta desde o momento do nascimento até a 

morte, de formas diferentes a cada etapa do desenvolvimento. 

A busca pelo prazer sexual acompanha a humanidade desde que o homem 

percebeu seu potencial para o prazer. 

 “O comportamento sexual não é, como muito se costuma supor, a 
superposição, por um lado de desejos oriundos de instintos naturais e, 
por outro, de leis permissivas e restritivas que ditam o que se deve e o 
que não se deve fazer. O comportamento sexual é mais que isso. É 
também a consciência do que se faz a maneira que se vê a 
experiência, o valor que se a atribui (...)” (FOUCALT,1993, pg.28). 

O sexo é o ato sexual propriamente dito, sendo um impulso primitivo e a 

sexualidade é a forma de expressar o ato e a atração sexual, pois a sexualidade está 

sempre ligada a circunstâncias emocionais, a cultura de cada pessoa, a educação 

recebida, do ambiente que habita, da cultura que o cerca e de sua personalidade. 
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“A sexualidade humana, é, portanto a expressão do ser que deseja, 
escolhe, ama, que se comunica com o mundo e com os outros.” 
(ARANHA E MARTINS, 2009, pg. 83). 

É na busca pelo prazer através do ato sexual que as doenças sexualmente 

transmissíveis surgem de maneira devastadora, a maioria dos contágios ocorrem pela 

falta de prevenção, o ato sexual prazeroso, para muitos está ligado a omissão dos 

preservativos no momento do ato sexual. 

 A sexualidade dos jovens está aflorando cada vez mais cedo, o que significa 

que a vida sexual também, entretanto, estes jovens, apesar dessa liberdade sexual, 

ainda esbarram em preconceitos, medos e tabus enraizados na sociedade, tais como: 

usar preservativo diminui o prazer, comigo não acontece nada, ou devo confiar no meu 

namorado, estes são alguns exemplos do que comumente os adolescentes acreditam, 

no que diz respeito ao ato sexual. 

 O exercício da sexualidade é uma fonte de prazer para os jovens, mas se essa 

sexualidade não for exercida com responsabilidade e conhecimento o resultado será 

inúmeros transtornos na vida do adolescente, que vai desde uma gravidez indesejada 

ao contagio de doenças sexualmente transmissíveis. 

 De acordo Santos(2003): A desinformação, o medo, a vergonha, a falta de 

comunicação com os pais e o acesso restrito a informações corretas no que diz 

respeito a uma vida sexual saudável, são os principais fatores para a incidência de 

conseqüências negativas na vida do adolescente quando estes começam a exercer 

sua sexualidade. 

 A sexualidade é um aspecto de suma importância para a formação da 

identidade dos jovens, e se apresenta através de um prisma de identificações e 

características, tais como, descoberta do outro como objeto de desejo e amor, e essas 

descobertas são infinitamente influenciadas por elementos culturais, emocionais e 

sociais. 

 A fase da adolescência é o período de transição entre a infância e a vida 

adulta, e essa fase tem como principal característica uma intensa manifestação de 

transformações anatômicas, físicas, psíquicas e sociais, sendo que as transformações 

físicas e biológicas têm grande influência na formação psicossocial do adolescente.  

 Inúmeros fatores influenciam na formação da sexualidade do adolescente e em 

como ele irá levar sua vida sexual, estes fatores são os psíquicos e sociais. 
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 O fator biológico e físico caracteriza-se pelas mudanças no corpo e nos órgãos 

genitais, e são acompanhados por manifestações sexuais, como por exemplo, a 

menarca para as meninas e as ejaculações involuntárias para os meninos, mais tarde 

vêm à necessidade da masturbação. 

 O fator psíquico se baseia no inicio prematuro das atividades sexuais, a 

adolescência tem como principal característica o começar da definição pelo jovem de 

sua identidade sexual, ele tende a experimentar e a variar de parceiros, a idéia que 

possui de si mesmo de invencibilidade, o expõe a risco, já que não se preocupa em se 

precaver em relações aos riscos ao qual está exposto. 

 O fator social está ligado a uma gama de subfatores, tais como, vergonha de 

demonstrar suas dúvidas, o uso de drogas e bebidas alcoólicas com o intuito de se 

soltarem, a falta de dialogo com os pais, os baixos níveis de escolaridade e bem como 

o econômico, são indicadores sociais contundentes para a falta de cuidado do 

adolescente em relação a sua sexualidade. 

“A sexualidade humana, não é simplesmente biológica, não resulta 
exclusivamente do funcionamento glandular, nem se submete a mera 
imposição de regras sociais.” (ARANHA E MARTINS, 2009, pg. 51). 

 Aprender a respeito da própria sexualidade não é apenas conhecer o corpo ou 

os assuntos relacionados à genitalidade e ao ato sexual puro e simples, é na verdade 

um processo empírico pessoal, onde experimentar e conhecer a cultura do grupo no 

qual está inserido e incorporar suas regras se faz necessário para o adolescente. 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO DA SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA E A 
VULNERABILIDADE ÀS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 

 

 O inicio do desenvolvimento da sexualidade na adolescência é caracterizada 

por transformações físicas, biológicas, psicológicas e sociais, e esse conjunto de 

mudanças abre portas para que os adolescentes convivam com o risco de contagio 

por doenças sexualmente transmissíveis. 

 Com a gama de transformações pela qual a jovem passa aliada ao inicio da 

vida sexual lança a maioria em um mudo repleto de perigos e cheios de armadilhas, 

onde a forma mais eficaz de se manter longe é a prevenção constante. 
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 Neste cenário de descobertas, perigos e intensa liberdade sexual, os 

adolescentes, que por natureza são imprudentes e se sentem seres invulneráveis, 

passam a exercer sua sexualidade de um modo extremamente perigoso, do ponto de 

vista do contagio por DST. 

 A adolescência é uma fase de intensa vulnerabilidade, no que diz respeito às 

próprias características inerentes a esta etapa tão especifica do crescimento do ser 

humano. 

 O jovem ainda não detém a maturidade necessária para tomar decisões, não 

reconhecem ainda os seus próprios sentimentos, o adolescente está em processo de 

desenvolvimento do seu senso de responsabilidade, principalmente quando o assunto 

é o envolvimento sexo-afetivo. 

 A vulnerabilidade do adolescente em relação às DSTs está intrinsecamente 

ligada à sua inexperiência sexual, à falta de informações pertinentes a sua 

sexualidade e as conseqüências nocivas em caso de contagio. 

  A falta de informação, aliada as inúmeras transformações a que os jovens 

estão expostos aumenta exponencialmente as chances do contagio por doenças 

sexualmente transmissíveis. 

 A escassez de informações começa no próprio lar, apesar da liberdade sexual 

vivida nos dias atuais, os pais ainda encontram enorme dificuldade no momento de 

abordar o assunto sobre sexualidade com seus filhos. 

 A família é o cerne da educação sexual para os adolescentes, é ela a 

responsável por indicar limites, proibições, condutas, regras, costumes, ética e 

valores, quando isso não ocorre o que vem a seguir é medo, insegurança e a busca 

por respostas em lugares e pessoas que não se preocupam com a segurança e o bem 

estar dos jovens. 

 Os pais, de um modo geral, tendem a tratar a 
sexualidade dos filhos de um modo superficial, nunca se dão 
conta de que cresceram e não são mais crianças, isso subtrai 
esclarecimentos importantes quanto aos cuidados que se deve 
ter ao se iniciar a vida sexual de maneira ativa, como por 
exemplo, o quanto é necessário o uso do preservativo em 
todas as relações sexuais, bem como o uso de métodos 
contraceptivos, ou mesmo o quão é importante o respeito pelo 
próprio corpo e pelo do parceiro.(SANTANNA, 2000) 
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 O meio social em que o adolescente está inserido está amplamente ligado ao 

seu comportamento em relação a sua sexualidade. 

 Os rapazes, em conseqüência de uma sociedade patriarcal e machista, 

aprendem uns com os outros que “sexo sem camisinha é mais gostoso”, e como nesta 

fase a insegurança é típica dos adolescentes, o desejo de se firmarem em um grupo 

faz com que essa idéia ganhe conotação de verdade e a prática do sexo sem 

preservativo ganha adeptos. 

 As moças por usa vez, também estão aprisionadas neste mesmo contexto 

social, onde esperam que os rapazes tenham o preservativo, já que sentem vergonha 

de comprar, ou de que os namorados pensem que são fáceis por portarem o 

preservativo. 

 Outro agravante, no caso das garotas, é a submissão sexual, onde cedem ao 

desejo do rapaz em fazer sexo sem o preservativo, porque o namorado não gosta e se 

ela se negar é porque não confia ou não gosta o suficiente, o medo de perder o 

namorado as mantém resignadas na maioria das vezes a permitirem o sexo sem o uso 

de proteção. 

 O uso excessivo de álcool e de drogas ilícitas também 
contribui para a propagação das doenças sexualmente 
transmissíveis, já que durante o uso dessas substancias o 
adolescente tende a se sentir ainda mais livre, se permitindo a 
ações ainda mais impensadas como, por exemplo, o sexo com 
pessoas que acabaram de conhecer, deixando de lado o uso 
do preservativo (CASTRO, 2004) 

 Segundo Braverman, 2000, devido aos aspectos psicossociais os adolescentes 

estão cada vez mais suscetíveis aos denominados comportamentos de riscos, 

iniciação sexual precoce, troca rápida de parceiros, uso de drogas e o não uso de 

preservativos. 

 Os meios de comunicação, por sua vez, ampliam cada vez mais o falso 

sentimento dos adolescentes de que são indestrutíveis, invulneráveis, na busca por 

audiência não se preocupam com o teor da sua programação ou com a qualidade e 

veracidade das informações que chegam aos jovens. 

O marketing contemporâneo na violação na estética clássica é 
composto pela linguagem sedutora, atitude sensual, estímulos 
visuais, sensuais e até eróticos, bem como símbolos sexuais 
que ostentam estereótipos que interessam ao mercado. 
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Fabricam estereótipos sexuais e sugerem padrões de beleza, 
sensualidade, charme, elegância e poder. (ROCHA, 2004). 

A erotização extensamente presente na mídia passa uma imagem negativa 

sobre o ato sexual, o torna vulgar, onde o número de parceiros é sinônimo de 

popularidade, mas não se atém ao detalhe da importância do uso do preservativo, ou 

que a iniciação sexual deve acontecer o mais cedo possível porque se não será 

diferente,a mídia banaliza a sexualidade em detrimento ao lucro e contribui de maneira 

irresponsável para o aumento da pratica sexual sem segurança e a proliferação das 

doenças sexualmente transmissíveis. 
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3 DSTs – PREVENÇÃO, UMA QUESTÃO DE INFORMAÇÃO 

 

 As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) são para os adolescentes um 

enorme fator de risco para a saúde, portanto, o acesso a informações legitimas e 

objetivas são extremamente necessárias para que aprendam a se protegerem. 

 O contagio em grande escala, no século XX desencadeado pela AIDS, trouxe 

para os profissionais da saúde o desafio de aprender a conhecer as pessoas a quem 

atendem de uma maneira mais intima, a tratá-las como indivíduos e não como 

números e a pensar em uma inovadora prática de combate a doenças, a saúde 

preventiva. 

 Como um dos profissionais da saúde que mais têm contato com as pessoas, o 

enfermeiro possui um papel importante na saúde preventiva, deve usar sua 

proximidade e conhecimentos para transmitir informações pertinentes aos jovens, 

deve se tornar um multiplicador das normas preventivas para uma vida sexual ativa e 

saudável. 

 O trabalho informativo, e porque não dizê-lo, educativo para com os 

adolescentes, deve estar inteiramente de acordo com a realidade dos jovens, deve 

saber suas vulnerabilidades e os riscos a qual estão expostos. 

 O estado de vulnerabilidade diz respeito a uma gama de fatores de natureza 

biológica, epidemiológica, social, cultural, econômica e política. 

 Portanto, o enfermeiro, deve conhecer os fatores causadores da 

vulnerabilidade dos adolescentes em relação às DSTs e buscar meios e instrumentos 

eficazes para disseminar as informações a respeito de prevenção e cuidados para o 

exercício saudável da sua sexualidade. 

 A transmissão das doenças sexualmente transmissíveis não é um fato isolado 

ou aleatório, está intrinsecamente atrelada ao que os adolescentes aprendem durante 

seu crescimento e com o que convivem no seu cotidiano, e todos esses fatores os 

deixam vulneráveis. 

 Os fatores causadores dessa vulnerabilidade são divididos em três dimensões, 

a individual, a social e a institucional, que devem ser consideradas pelo enfermeiro 

com atenção e cuidado. 
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• A individual, que está relacionada, principalmente com os comportamentos adotados 

pelo indivíduo e que podem favorecer sua infecção. Por exemplo, a falta de 

informação de medidas educativas sobre as formas de transmissão e prevenção das 

DST/HIV, a pouca motivação ou sensibilização pessoal para aceitar que se encontra 

em situação(ões) de risco de infecção e o baixo poder de confiança ou estima para 

adotar medidas preventivas, como o uso sistemático de preservativos nas relações 

sexuais. 

• A social, que diz respeito à incidência de fatores sociais e econômicos na exposição 

ao risco de infecção pelo HIV de determinados segmentos populacionais. As situações 

de pobreza, o desemprego, a falta de moradia, a baixa escolaridade, a violência, o 

preconceito e a discriminação expõem alguns grupos a situações de risco muito mais 

freqüentemente do que outros. 

• A institucional, que se relaciona à ausência de políticas públicas que tenham por 

objetivo o controle da epidemia em grupos populacionais e/ou localidades, envolvendo 

instituições governamentais, não-governamentais e sociedade civil, buscando a 

integração desses serviços na promoção da saúde do indivíduo. Exemplos de 

vulnerabilidade institucional são serviços de saúde que não disponibilizam 

preservativos e a descentralização insuficiente da testagem anti-HIV para os serviços 

de atenção básica. 

 Essa dimensões abordam os aspectos que favorecem a vulnerabilidade do 

adolescente e a maneira inconseqüente com que a grande maioria age em relação a 

própria sexualidade. 

 Ao abordar o adolescente, o profissional da saúde, deve se ater as diferenças 

de vulnerabilidade existente entre os gêneros, o que torna o rapaz vulnerável, não é 

necessariamente o que deixa a moça. Sendo que o principal fator diferenciador é a 

desigualdade, o rapaz detém o poder em relação ao ato sexual e a moça toma para si 

o papel de submissão. 

 Em todas as sociedades, homens e mulheres desempenham papeis diferentes 

em relação à sociedade, na sociedade em que vivemos os códigos e valores em 

detrimento ao gênero são extremamente diferenciados, e em relação a sexualidade, a 

mulher freqüentemente se encontra em uma posição em que a dominação masculina 

sobre o desejo e o bem estar da mulher se evidencia, principalmente quando o 

assunto é o uso do preservativo. 
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 O desejo do rapaz se sobrepõe á necessidade de proteção por parte da moça, 

expondo a ambos a um risco que deveria ser desnecessário, a dicotomia entre os dois 

gêneros, quando o assunto é sexualidade e prevenção durante a prática sexual, faz 

com que seja necessário que o agente da saúde incumbido da tarefa de multiplicador 

da saúde preventiva conheça intimamente o universo de ambos os gêneros, e desta 

maneira encontre o melhor caminho para abordar o assunto sem que a individualidade 

dos adolescentes seja preservada. 

 Da mesma maneira que a vulnerabilidade, a prática do ato sexual sem 

qualquer tipo de proteção, está interligada a fatores e aspectos específicos, tais como, 

condições sociais, códigos morais e religiosos, o uso de drogas, licitas ou ilícitas, 

prática do sexo sem proteção, mitos, dentre muitos outros. 

• Condições sociais: baixo poder aquisitivo, significando dificuldade de acesso ao 

insumo (preservativo); baixa escolaridade, que influi diretamente no acesso de 

informações e na negociação do uso do preservativo. 

• Relações de gênero: a mulher encontra-se em situação de maior vulnerabilidade pela 

dificuldade de negociação do uso de preservativo, em razão da situação de 

desigualdade em que prevalece a dominação masculina, principalmente nas parcerias 

fixas. 

• Mitos: diminuição do prazer quando se usa preservativo, diminuição do “tesão”, falta 

de credibilidade no uso de preservativo como forma de prevenção, diminuição da 

“potência”. 

• Fatores morais e religiosos: Como as questões religiosas são de foro pessoal, 

compete ao profissional ou agente de saúde adotar sempre que possível uma posição 

pró-ativa de respeito aos aspectos culturais. Ou seja, os fatores morais e religiosos 

devem ser considerados e avaliados, identificando se as práticas religiosas da pessoa 

incluem rituais que utilizam objetos cortantes, se há adoção de indicações contrárias 

ao uso do preservativo, se há práticas favoráveis à prevenção, entre outros fatores, 

identificando assim que ações devem ser colocadas em prática. 

• Uso de drogas: Outro grupo populacional que exige um entendimento de suas 

especificidades em função de seu estilo de vida e das práticas que o caracterizam é o 

de usuários de drogas. A alteração da capacidade crítica, ocasionada pelo efeito do 

consumo de substâncias psicoativas faz com que as pessoas que usam drogas 

apresentem maior dificuldade no uso consistente de preservativos. As mulheres que 
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usam drogas podem ter maior dificuldade ainda na negociação do uso do preservativo, 

já que ao uso de drogas também podem ser associadas às desigualdades nas 

relações de gênero e a comercialização do sexo para obtenção de drogas. 

 

3.1 INTERVENÇÕES EDUCATIVAS 

  

 O enfermeiro ao se tornar um agente multiplicador deve manter o olhar critico e 

avaliativo, mas desprovido de preconceitos, em relação à realidade do adolescente, o 

meio em que vivem e as características peculiares de cada um. (Siqueira,2005:39) 

 Ao conhecer os fatores e circunstâncias que causam o comportamento de risco 

que invariavelmente o adolescente exerce, o enfermeiro deve estudá-los e analisá-los, 

para que possa, não apenas transmitir os métodos de prevenção e as conseqüências 

da prática de risco, mas verdadeiramente alcançar cada indivíduo e fazê-lo entender a 

necessidade vital de operar uma mudança radical em relação a sua sexualidade. 

O enfermeiro deve encontrar estratégias de ação que seja capaz de alcançar 

seus objetivos, em seguida deve passar a abordagem dos adolescentes, seja 

individualmente, com palestras ou fazendo uso de panfletos educativos, a sincronia 

em relação ao público a que se dirige deve fluir naturalmente para que possa não 

apenas ser ouvido, mas levado a sério. 

Uma questão que não pode ser esquecida, e é tão importante quanto o 

conhecimento da realidade e a estratégia de ação, é o mapeamento dos locais onde 

os adolescentes freqüentam e tornam sua vulnerabilidade mais latente, é necessário 

conhecer seus hábitos, ações, seu grupo de amizade (suas particularidades), 

conhecer o núcleo familiar, suas crenças e valores (na prática, não apenas em teoria), 

compreender, através de cada um, as diferenças entre os gêneros. 

Entender todos essas nuanças irá facilitar o contato com os jovens e 

proporcionará a escolha de uma política de abordagem condizente com cada situação 

e com grupos distintos. 

A saúde preventiva contra as doenças sexualmente transmissíveis vai além de 

palestras baseadas em teorias e dados estatísticos, é na verdade uma tentativa árdua 

para que o adolescente mude seus hábitos, valores, costumes e medos a muitos 
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enraizados pela sociedade em que vivemos e os adolescentes internalizaram ao longo 

do seu crescimento. 
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4 OBJETIVO GERAL 
 

• Orientar os adolescentes da área de abrangência quanto a prevenção 
das DSTs.  

 
4.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Realizar palestras abordando o tema. 
 

•  Direcionar o adolescente na construção da autonomia e no auto 
cuidado corporal. 

 

• Identificar e evitar os fatores de risco das DSTs 
 

• Implantação de uma consulta de enfermagem voltada para os 
adolescentes. 
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5 METODOLOGIA 
 
Local de estudo: 

• Vale encantando e Sapucaia 
 
Público-alvo: Adolescentes dos referidos bairros na faixa etária entre 12 e 16 anos. 
 
           A principio a pesquisa foi realizada com um trabalho de campo, na comunidade 

rural de Sapucaia e no bairro Vale Encantado, da cidade de Itaipe-MG. O estudo 

iniciou-se com um levantamento do numero de adolescentes residentes na área de 

abrangência da Unidade de saúde denominado: PSF-Vale Encantado e Sapucaia, 

localizado na Rua projetada nº 30 no Bairro São Pedro na Cidade de  Itaipé-MG. 

       Esta informação foi obtida através das fichas da referida Unidade de Saúde 

(Ficha A- em anexo) as quais são utilizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) para cadastrar as famílias acompanhadas pela estratégia de saúde da família 

(ESF).  

             Em seguida, os adolescentes atendidos pela unidade saúde, foram 

convidados pela enfermeira, para participarem de palestras com os  temas: 

DSTs(Doenças Sexualmente Transmissíveis) e da importância do uso correto dos 

métodos contraceptivos”, onde esteve presente um publico de  90 adolescentes na 

faixa etária entre 12 a 16 anos. As palestras foram realizadas na Escola Francisca 

Matos situada no bairro são Pedro e na Unidade de Saúde no endereço citado acima.  

Material utilizado nas palestras: 

Material educativo: panfletos, álbum seriado disponível na unidade de saúde e 

dinâmicas de grupo. 

Material de suporte: data show, camisinhas femininas e masculinas 

            Durante a palestra, foi proposto pela enfermeira que os adolescentes, 

procurassem constantemente as unidades de saúde, para que pudessem obter mais 

informações a respeito das DSTs e do uso correto dos contraceptivos. 

 

           Em seguida, foi feito uma avaliação a respeito do trabalho realizado, 

associando o referido trabalho de campo ao estudo bibliográfico sobre sexualidade na 

adolescência, com base nas linhas guias do Ministério da Saúde que são oferecidos 

para a atenção primaria, nos sites de pesquisa Google, Yahoo e Revistas de Saúde, 

correspondente ao período de 10 de março de 2011 a 23 de junho de 2011. 
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6 RESULTADO 

 

Através do trabalho de campo desenvolvido com adolescentes da área de 

abrangência da ESF Vale Encantado Sapucaia, observa-se que um número de 

pessoas nesta faixa etária entre 12 a 16 anos é bastante abrangente em torno de  548 

adolescentes (Ficha de Acompanhamento de Micro-area – em anexo).  

Entretanto, apenas uma pequena parte dos adolescentes (correspondente a 

17% do total (90)) tiveram, interesse em participar das palestras realizadas na Escola 

Francisca Matos, e nas unidades de saúde, uma vez que nem todos os adolescentes 

não estudam na referida escola, e que boa parte é da zona rural, e teve dificuldades 

em locomover-se até os locais das palestras. 

Dos participantes da palestra, apenas 6% (32) voltaram a procurar o serviço de 

saúde para obter melhores orientações e esclarecimentos individuais com a 

palestrante “enfermeira”.  

Por outro lado, os demais participantes (11%) não demonstraram interesse em 

procurar maiores informações.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a realização de todos os trabalhos feitos com os adolescentes concluí 

que os mesmos demonstram timidez, e nível de informação muito baixo quanto aos 

temas que foram abordados. 

Deve-se ressaltar que apesar da falta de interesse por parte dos adolescentes 

e de um nível de informação muito baixo, percebe-se a maioria dos participantes, são 

advindos de famílias de baixa renda, e com grades carências econômicas, sociais e de 

afeto. 

Há um número expressivo de adolescentes nas áreas pesquisadas, o que 

acaba propiciando um aumento significativo nos índices, de adolescentes com DSTs, 

e até mesmo de outras doenças infecto-contagiosas. 

Nesse contexto, percebe-se que é necessário criar vínculos e estratégias mais 

eficazes, para que tal mal não assole esses adolescentes que se encontram em local 

bastante propicio há uma discriminação de doenças sexualmente transmissíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

AFONSO, L.. A polêmica sobre adolescência e sexualidade. Belo Horizonte: 
Campo Social. 2001. 

Agência de Notícias dos Direitos da Infância - ANDI (2002). A mídia como 
consultório? Uma análise técnica e jornalística das perguntas e respostas sobre 
saúde e comportamento veiculadas na mídia impressa. São Paulo: ANDI.         

Agência de Notícias dos Direitos da Infância - ANDI (2004). Remoto controle: 
linguagem, conteúdo e participação nos programas de televisão para 
adolescentes. São Paulo: ANDI. 

ARAUJO, R. S. C. Estudo da infecção por Chlamydia trachmatis em adolescentes 
e jovens do sexo feminino no Distrito Sanitário Leste no município de Goiânia: 

Prevalência e fatores de risco. Goiânia, 2001. Dissertação de Mestrado- Medicina 

Tropical- Área de concentração – Doenças Infecciosas e Parasitárias. 

ARRANHA, Mª. L. & MARTINS, Mª H. Filosofando: Introdução à Filosofia: 4ª edição. 

São Paulo. Moderna. 2009. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. HIV/Aids, hepatites e outras DST / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2006. 

BRAVERMAN, P. K. Sexually transmitted disease in adolescents. Med. Clin. of 
North American. V. 84, n. 4 p. 869-888. 

CASTRO GC, ABRAMOVAY M, Silva LB. Juventudes e sexualidade. Brasília: 
UNESCO Brasil; 2004.   

________________, Conversando sobre sexo. 8ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes. 

Durovni B, May S. Doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. In: Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Saúde em foco. Rio de Janeiro: Ed. SMS-RJ. 

1998;17:13-5. 

FOUCAULT, M. História da Sexualidade 1. A vontade de saber. Rio de Janeiro: 

Graal, 1993. 

http://www.brasilescola.com/doencas/doenca-sexualmente-transmissivel.htm. Acesso 
em 13 de maio de 2011. 



29 

 

  

http://www.giv.org.br/dstaids/camisinha.htm. Acesso em 13 de maio de 2011. 

http://www.ibvivavida.org.br/artigos.asp?id=218 – acesso em 20/06/2011 

http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/web/artigo_cientifico/ler_artigo_ci
entifico.php?id_artigo_cientifico=108. Acesso em 01 de maio de 2011. 

http://www.proec.ufg.br/revista_ufg/juventude/reprodutiva.html. Acesso em 20 de maio 

de 2011. 

SANTANNA, Denise. Descobrir o corpo: uma história sem fim. Educação & 

Realidade, Porto Alegre, volume 05, 2000. 

Santos SR, Schor N. Vivências da maternidade na adolescência precoce. Rev. Saúde 
Pública; 37(1):15-23, fev.2003. 

Siqueira ILCP, Kurcgant P. Estratégia de capacitação de enfermeiros recém-admitidos 
em unidades de internação geral. Rev Esc Enferm USP. 2005;39(3):251-7. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ibvivavida.org.br/artigos.asp?id=218


30 

 

  

ANEXOS 
 
 
FRENTE 
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FICHA DE CONTROLE DE MICRO ÁREA  
PSF – VALE ENCANTADO E SAPUCAIA 
 
EQUIPE DE SAUDE VALE ENCANTADO SAPUCAIA  

QUADRO EPIDEMIOLOGICO  

ITENS MICRO 
01 

MICR
O 2 

MICR
O 03 

MICRO 
04 

MICRO 
05 

MICRO 
6 

TOTAL 

FAMILIAS 
CADASTRADAS 

92 98 114 116 111 82 613 

HIPERTENSOS 26 51 44 47 26 26 220 

DIABETICOS 04 06 07 04 03 03 27 

GESTANTE>DE 
20ANOS 

02 03 03 05 05 04 22 

GESTANTE<DE 20 
ANOS 

------- 01 -------- 02 01 ------ 04 

CRIANÇA MENOR DE 2 
ANOS 

15 12 15 17 21 08 115 

CRIANÇA 2 A 5 ANOS 22 12 18 27 29 16 124 

IDOSO> DE 60 ANOS 15 42 24 38 35 42 196 

MULHERS DE 25 A 59 
ANOS 

89 116 68 75 63 58 469 

USUARIOS 
PSICOTROPICOS 

05 07 12 03 06 04 36 

ALCOOLATRAS 03 02 05 02 06 04 22 

FUMANTE 36 24 51 36 38 39 224 

TBC 01 -------- --------
- 

---------- -------- ------- 01 

HANSENIASE --------- --------
- 

--------
-- 

----------
- 

---------- ------- ------- 

HIV ------- 01 --------
-- 

---------- ----------
- 

------- 01 
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ADOLESCENTES DE 12 
A 16 ANOS 

83 79 93 151 86 56 548 

 
 


