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RESUMO – A epidemia da AIDS traz à tona ênfases de sentimentos como culpa e castigo, levando a 
questões que incomodam os sujeitos. A vulnerabilidade do sujeito não permeia apenas as questões 
biológicas e do ambiente, mas leva em consideração a cultura, as questões socioeconômicas e sua 
história de vida, ampliando e valorizando dessa forma a subjetividade. Esse trabalho tem como 
objetivo realizar busca ativa dos possíveis portadores de HIV e avaliar a vulnerabilidade dos 
participantes, desenvolvendo ações preventivas por meio de orientações individuais. Projeto 
executado pelo curso de enfermagem juntamente com a Universidade Estadual de Ponta Grossa e a 
Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa, durante um domingo por mês de março a novembro 
de 2012. Nota-se que os participantes por muitas vezes se expõem a riscos devido à confiança nas 
relações estáveis, esquecendo-se da utilização dos preservativos em todas as relações. O 
conhecimento também influencia neste processo. Mesmo após a realização de vários estudos e 
pesquisas, o HIV/Aids, continua sendo um assunto polêmico e estigmatizante, muitas vezes difícil de 
ser aceito pela população. Nota-se que a enfermagem tem um papel muito importante em relação ao 
esclarecimento sobre as DST’s, mostrando à população a importância do uso de preservativo em 
todas as relações para a prevenção do HIV/Aids. 
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Introdução 
 

A epidemia da AIDS traz à tona ênfases de sentimentos como culpa e castigo, levando a 
questões que incomodam os sujeitos. Neste sentido, percebe-se que as dificuldades sociais, 
psicológicas e familiares ao serem confrontados com tal situação, fazem com que o sujeito se 
confronte as situações do dia-a-dia. O estar “adoecido” leva a um novo contexto de autoimagem, 
amplo, onde cada sujeito tem um olhar singular frente a sua vida. Para se compreender as formas de 
adoecimento devemos levar em consideração os aspectos culturais, socioeconômicos, políticos, as 
questões de gênero, a etnia, ou seja, todo tipo de situação que implique em suscetibilidade ao 
adoecimento. (SOUZA, 2010) 

A vulnerabilidade do sujeito não permeia apenas as questões biológicas e do ambiente, mas 
leva em consideração a cultura, as questões socioeconômicas e sua história de vida, ampliando e 
valorizando dessa forma a subjetividade do sujeito. A vulnerabilidade às doenças e situações 
adversas da vida distribui-se de maneira diferente segundo os indivíduos, regiões e grupos sociais e 
relaciona-se com a pobreza, com as crises econômicas e com o nível educacional. 

Em meio ao número de atendimentos do projeto de prevenção do HIV/Aids, surge a 
questão: Qual o perfil de vulnerabilidade dos homens e mulheres atendidos? Antes temos que 
explicar que a vulnerabilidade se divide em três planos básicos que se relacionam de forma dinâmica 
e independente.  

1) A vulnerabilidade individual diz respeito a aspectos de ordem cognitiva e comportamental, 
considera os comportamentos que podem criar uma maior oportunidade de o indivíduo infectar-se, 
sendo que eles estão associados ao grau de consciência que os mesmos têm da sobre o HIV/Aids e 
ao seu poder de transformação destas atitudes.  

2) A vulnerabilidade social está relacionada ao acesso que os indivíduos têm às informações, 
às instituições de saúde e de educação, às condições de bem-estar e lazer, bem como ao poder de 
influenciar decisões políticas, à possibilidade de enfrentar barreiras culturais e de estar livre de 
coerções violentas de todas as ordens.  

3) A vulnerabilidade pragmática refere-se ao grau de comprometimento do governo com a 
epidemia da Aids, às ações preventivas e educacionais, aos investimentos e financiamentos em 
ações assistenciais e preventivas, aos recursos (humanos e físicos) existentes, à qualidade de 
gerência e monitoramento dos programas, à continuidade e sustentabilidade destas ações, entre 
outros. 
 

 
Objetivos 

 
- Realizar busca ativa dos possíveis portadores de HIV. 
- Avaliar a vulnerabilidade dos participantes, desenvolvendo ações preventivas por meio de 

orientações individuais. 
 

Metodologia 
 
Esta pesquisa é uma parceria entre a Universidade Estadual de Ponta Grossa, Secretaria 

Municipal de Saúde de Ponta Grossa e Serviço de Atendimento Especializado / Centro de Testagem 

e Aconselhamento (SAE/ CTA). Estudo de campo, exploratório de caráter quantitativo realizado na 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), durante um domingo nos meses de março a 

novembro de 2012. A amostra desta pesquisa corresponde a 66 pacientes (número total de 

participantes no período utilizado), sendo entrevistados 39 mulheres e 27 homens.  

Num primeiro momento, em uma sala, todos os pacientes são reunidos para a realização do 

acolhimento pelos acadêmicos do curso de Bacharelado em Enfermagem e posteriormente 

aconselhados por uma profissional capacitada pelo Ministério da Saúde (MS), que aborda os riscos e 

benefícios, meios de transmissão e importância do uso da camisinha. Todos são informados sobre os 

procedimentos a serem realizados, os possíveis resultados e a garantia do sigilo e confidencialidade.  

Em um segundo momento, os acadêmicos atuam no auxílio do preenchimento de formulários 

de busca ativa dos pacientes, com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; do 

instrumento de pesquisa do projeto; do MS e avaliação do projeto.  

Após o preenchimento de tais requisitos, é realizada a coleta do material com as identificações 

necessárias e marcado a hora. Espera-se 15 minutos e são encaminhados em confidencialidade os 
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documentos e o paciente para uma sala reservada onde é entregue o resultado. Em outro local 

reservado, a mesma profissional que passou todas as informações anteriores, entrega neste 

momento o resultado do teste ao paciente, realizando também demais orientações sobre a 

importância do sexo seguro e a prevenção das DST’s, entregando panfletos e camisinhas.    

O instrumento para coleta de dados consistiu de um questionário estruturado acerca de 

características de identificação/ perfil, conhecimento e comportamento dos entrevistados. Este 

aplicado no local de atuação levanta informações importantes sobre o perfil dos pacientes atendidos, 

o que possibilita não só conhecer a individualidade de cada pessoa, mas também mensurar 

estratégias diante dos dados analisados da coletividade. Os aspectos éticos são respeitados 

conforme Resolução do Ministério da Saúde (196/96).  

 
 

Resultados 
 
Vulnerabilidade Individual:  

 65,13% (n=43) dos participantes se mostraram vulneráveis em relação ao não 
conhecimento das DST’s/Aids 

 6,6% (n=10) mostram-se vulneráveis devido à confiança nos parceiros 
 
Vulnerabilidade Social: 

 
 

  
Vulnerabilidade Pragmática: 

 Quanto à utilização do preservativo:  
-18,18% revelaram que nunca usam preservativos nas suas relações,  
-37,88% sempre usam preservativos, inclusive com parceiro fixo;  
-12,12% Usam o preservativo somente nas relações extraconjugais;  
-31,82% revelaram que utilizam o preservativo “às vezes”.   

 
Nota-se que os participantes por muitas vezes se expõem a riscos devido à confiança nas 

relações estáveis, esquecendo-se da utilização dos preservativos em todas as relações. O 
conhecimento também influencia neste processo, uma vez que estar ciente dos fatos relacionados ao 
uso, ou não, do preservativo pode intervir neste processo do uso de tal. Mesmo nos dias de hoje, o 
não conhecimento sobre as DST’s é frequente na população em geral, como podemos ver nos dados 
acima. 

No presente estudo, a maior parte da população participante, era do gênero feminino (n= 
39) masculino (n=27), o que aponta uma questão tendenciosa à sua maior vulnerabilidade à 
exposição de risco ao HIV. Associado a esse dado, estão os fatores sociais e biológicos que pesam 
na feminização da epidemia do HIV/Aids. O risco das mulheres contraírem o vírus pelo ato sexual 
sem a devida proteção é de duas a quatro vezes maiores do que ao homem. Esse fator de 
vulnerabilidade ocorre ainda mais nos dias de hoje, também pelo fato de que a mulher tem muitas 
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vezes a decisão e o poder de negociação a respeito de quando e se quer que as relações sexuais. 
(RICARDO, BARKER, NASCIMENTO et al 2007). 

 
Conclusões 

 
Com a mudança ocorrida no curso da epidemia de HIV/Aids a partir dos anos 1990, 

marcada pelo aumento da incidência no comportamento de risco entre a população. Observa-se que 
homens e mulheres ainda acham que a percepção de vulnerabilidade ao HIV ainda é uma coisa que 
pode não acometê-los. Mesmo após a realização de vários estudos e pesquisas, o HIV/Aids, continua 
sendo um assunto polêmico e estigmatizante, sendo muitas vezes difícil falar sobre o assunto e 
principalmente o convívio com a doença, por conta dos estigmas, dos preconceitos associados à 
doença. Nota-se que a enfermagem tem um papel muito importante em relação ao esclarecimento 
sobre as DST’s, atividades educativas e campanhas são as melhores maneiras de se atingir tal 
objetivo, mostrando à população a importância do uso do preservativo para a prevenção do HIV/Aids. 
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