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1. CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES – UNIT ALAGOAS 

 

OBJETIVOS 

A ação teve como objetivo a abordagem do eixo temático 

HIV/AIDS com um grupo de 60 estudantes da terceira série do 

ensino médio da Escola Estadual Professora Mirian Marroquim 

de Quintella Cavalcante (Rua da Liberdade, Jacintinho, Maceió – 

Alagoas). 

A ação de educação em saúde com jovens cursando o ensino 

médio é muito relevante para a atual situação que o país está 

vivenciando: atualmente existem mais de 800 mil pessoas 

convivendo com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS) no país. Apenas nos últimos cinco anos foram notificados 

40 mil novos casos de AIDS. Já no período considerado entre 

2007 e junho de 2017 foram notificados 194.217 casos de 

infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) no país, a 

maioria atingindo jovens entre 20 e 34 anos, representando 

52,5% do total (BRASIL, 2017). Esses números são reflexos de 

uma mudança no panorama das infecções sexualmente 

transmissíveis (IST), que deixaram de ser uma preocupação 

entre jovens e adolescentes devido a existência de “tratamento”. 

Além disso, vivemos um momento histórico de maior liberdade de 

expressão, no qual o incentivo a exploração do potencial sexual 

de cada individuo é estimulado pela mídia, ao passo que a 

divulgação de rotinas de prevenção e consequências de IST são 

quase nulas. Portanto, torna-se imperativa a realização de ações 

de caráter preventivo e educativo sobre a infecção pelo vírus 

HIV. 

INTRODUÇÃO 

A enfermeira da UBS José Araújo Silva responsável pela equipe 76 de Estratégia 

Saúde da Família, Kátia Floripes, já havia relatado o número crescente de jovens 

realizando o teste rápido para infecção pelo HIV, com correspondente aumento 

do número de resultados positivos, expressando a necessidade de ações 

educativas para os jovens daquela comunidade. Durante a  ação, observou-se 

evidente desconhecimento do público-alvo sobre a forma de transmissão do 

vírus, como realizar a prevenção e o teste rápido e, particularmente 

preocupante, sobre a seriedade da infecção pelo HIV/AIDS. Em avaliação após o 

término da ação, postulou-se que grande parte da falta de preocupação origina-

se da “ilusão” de qualidade de vida proporcionada pelo tratamento ofertado pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), haja vista que os jovens nascidos nesse milênio 

(2001 em diante) não foram expostos as chocantes imagens dos pacientes 

portadores de AIDS em estado debilitado, tampouco ao número de mortes 

decorrentes do vírus. Surge daí a necessidade de mais ações desse tipo em 

escolas, na tentativa de esclarecer a imperatividade do uso de preservativos 

durante as relações sexuais e educar os jovens sobre sinais, sintomas e 

consequências das IST. 

CONCLUSÃO 

Os alunos da escola foram bastante receptivos e, surpreendentemente, 

participativos durante a atividade (Foto A). Durante toda a ação houve 

horizontalidade na transmissão do conhecimento, com muitos questionamentos 

originados de diversos alunos, tanto meninos quanto meninas. As dúvidas, por 

sua vez, abordavam comportamentos heterossexuais e homossexuais, 

evidenciando homogeneidade na participação do grupo, bem como conforto para 

dialogar com os acadêmicos de medicina.  

RESULTADOS 
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ADOLESCÊNCIA E VULNERABILIDADE AO HIV/AIDS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

METODOLOGIA 

Os acadêmicos do quinto período de Medicina do Centro 

Universitário Tiradentes (UNIT Alagoas) elaboraram uma 

apresentação de slides lúdica sobre a temática HIV/AIDS, além 

de promover um lanche coletivo e distribuir preservativos 

(masculinos e femininos). Um aparelho de Datashow foi utilizado 

como apoio visual para a ação. A palestra contemplava 90 

minutos sobre a infecção pelo vírus HIV e o desenvolvimento da 

AIDS. A equipe identificou os principais nós críticos com relação 

ao eixo temático e abordou os seguintes tópicos: diferença entre 

infecção pelo HIV e AIDS; perfil epidemiológico da infecção pelo 

HIV/AIDS no Brasil; aumento de casos de HIV/AIDS na região da 

UBS José Araújo Silva; formas contaminação (“como se pega” e 

“como não pega”); formas de prevenção e uso correto dos 

preservativos (masculino e feminino); definição de 

comportamento de risco; desmistificação sobre conceitos 

equivocados; orientação sobre teste rápido e diagnóstico da 

infecção; e, por fim, esclarecimento sobre o 

tratamento/acompanhamento da pessoa vivendo com HIV/AIDS 

(PVHA), reforçando o caráter não-curável desta condição. Os 

discentes se utilizaram de linguagem acessível durante a 

atividade, assumindo também postura de seriedade e buscando 

criar um ambiente livre de julgamento, de forma a criar um 

espaço para esclarecimento de dúvidas do público-alvo e, assim, 

uma troca ativa de experiências no grupo. 
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Foto A (imagem autorizada, acervo pessoal do autor): estudantes da terceira série do 

ensino médio da Escola Estadual Professora Miriam Marroquim de Quintella Cavalcante 

durante a palestra sobre o HIV/AIDS. 


