
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE MEDICINA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE MATERNO-INFANTIL 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ATENÇÃO INTEGRADA A SAÚDE 

DO ADOLESCENTE 

ALESSANDRA JANUÁRIO GIESTEIRA 

 

ADOLESCÊNCIA E INFECÇÃO PELO 
HIV: DEMANDA, PERFIL SEXUAL E 
POSITIVIDADE EM UM CENTRO DE 
TESTAGEM E ACONSELHAMENTO 
DA BAIXADA FLUMINENSE – RJ. 
 

 

 

 

NITERÓI 
Julho / 2017 



 

  

ALESSANDRA JANUÁRIO GIESTEIRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOLESCÊNCIA E INFECÇÃO PELO HIV: DEMANDA, 
PERFIL SEXUAL E POSITIVIDADE EM UM CENTRO DE 

TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DA BAIXADA 
FLUMINENSE – RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado Profissional em Saúde Materno-
Infantil da Universidade Federal 
Fluminense, como requisito parcial para 
obtenção do Grau de Mestre em Saúde 
Materno-Infantil. Área de Concentração: 
Atenção integrada a Saúde do 
Adolescente. 
 

 
 
                        
 
 
 
Orientador: Prof. Dr. Mauro Romero Leal Passos 
Coorientador: Prof. Dr. Dennis de Carvalho Ferreira 
 

 

 
Niterói 

Julho/2017 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ALESSANDRA JANUÁRIO GIESTEIRA 
 
 
 
 
 

ADOLESCENCIA E INFECÇÃO PELO HIV: DEMANDA, 
PERFIL SEXUAL E POSITIVIDADE EM UM CENTRO DE 

TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DA BAIXADA 
FLUMINENSE – RJ. 

 
 

 
Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado Profissional em Saúde Materno-
Infantil da Universidade Federal 
Fluminense, como requisito parcial para 
obtenção do Grau de Mestre em Saúde 
Materno-Infantil. Área de Concentração: 
Atenção integrada a Saúde do 
Adolescente. 
. 
 

Aprovada por: 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

Prof. Dr ª. Gesmar Volga Haddad Herdy 
Universidade Federal Fluminense 

 
 
 
 

Prof. Dr ª. Isabel Cristina Chulvis do Val Guimarães 
Universidade Federal Fluminense 

 
 

_________________________________________________________________ 
Prof. Dr ª  Fernanda Sampaio Cavalcante  
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
 

Niterói, 2017 
 



 

AGRADECIMENTOS  
 
 

Agradeço a Deus, Criador de todas as coisas, por ter me abençoado com a 

perseverança para trilhar este caminho e a focar no meu alvo. 

Ao meu marido e amor da minha vida Gilcimar, que me apoiou em todos os 

momentos. 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Mauro Romero Leal Passos, desde que o conheci, o 

admirei por trazer esta bandeira de enfrentamento as DST e me identifiquei! 

Obrigada pela sabedoria ao me guiar! E por ter aberto as portas do setor de DST 

– UFF para mim! Muito obrigada! 

Ao Prof. Tegnus e a toda equipe do setor de DST – UFF, no qual me receberam 

com carinho e amizade. Sou grata por todo conhecimento ofertado durante os 

atendimentos e nas aulas pós-atendimento. A amizade de vocês é e será muito 

importante para mim. Agradeço por todos os momentos que passei junto com 

vocês.  

Ao meu coorientador Prof. Dr. Dennis de Carvalho Ferreira que com todo o 

carinho me orientou e me fez enxergar novos horizontes em minha carreira 

profissional. 

A Juliana Reis, pela amizade desde o primeiro dia do curso, pelo apoiou em todos 

os momentos, bons e ruins. Não tenho dúvidas que Deus colocou você em meu 

caminho durante esta trajetória, e que nossa amizade dure para sempre. 

E por último, porém não menos importante, aos participantes do grupo de 

pesquisa do Laboratório de infecções orais e sistêmicas (UNESA) e do UNIABEU 

– Faculdade de Enfermagem, que faço questão de citar os nomes: Prof. Lúcio de 

Souza Gonçalves, Profa. Hercília Regina do Amaral Montenegro, Guilherme, Ana 

Paula, Esther, Suecir, Jussara, Diogo, e Alexandre. Muito obrigada por todo 

apoio! 

 
 
 
   
 
 
 
 
 



 

 

Lista de Tabelas e Gráficos 
 

Pg. 
 

Tabela 1: Tabela 1: Número de atendimentos realizados no Centro de 
Testagem e Aconselhamento de Nova Iguaçu nos anos de 2003 e 
2013................................................................................................................... 29 
 
Tabela 2: Descrição de alguns dados sócio demográficos dos adolescentes 
atendidos no CTA nos anos 2003 e 2013.......................................................... 31 
 
Tabela 3: Descrição do perfil sexual de adolescentes atendidos no CTA nos 
anos 2003 e 2013............................................................................................... 32 
 
Tabela 4: Descrições sobre tipo de exposição, uso do preservativo e motivos 
de procura do serviço de adolescentes atendido no CTA nos anos 2003 e 
2013.................................................................................................................... 33 

Tabela 5: Marcas utilizadas para testagem dos adolescentes.......................... 34 

Tabela 6: Descrição Sócia Demográfica de clientes infectados pelo HIV 
presentes no estudo...........................................................................................  35 

Tabela 7: Perfil sexual de clientes infectados pelo HIV presentes no estudo... 36 

Tabela 8: Testes utilizados em adolescentes com sorologia positiva para o 
HIV...................................................................................................................... 37 
 
Gráfico 1: Comparativo do total de atendimentos mensais de adolescentes 
em 2003.............................................................................................................. 30 

Gráfico 2: Comparativo de total de atendimentos mensais de adolescentes 
em 2013.............................................................................................................. 31 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Lista de Abreviaturas e Siglas 
 

 
CTA : Centro de Testagem e Aconselhamento 

IST: Infecções Sexualmente Transmissíveis 

ECI: Enhancing Care Iniciative  

HIV: Vírus da Imunodeficiência Humana 

HPV: Vírus do Papiloma Humano 

UNICEF: Fundo das Nações Unidas para a Infância 

UNAIDS: Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS 

IC: Intervalo de Confiança 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Resumo 

  

Introdução: Na adolescência, com as primeiras experiências sexuais, podem 
ocorrer Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), como a infecção pelo HIV. 
Assim, sua investigação por meio de testes rápidos tem ocorrido em Centros de 
Testagem e Aconselhamento (CTA), com o diagnóstico precoce da infecção e 
abordagem multiprofissional. Objetivo: Comparar os dados entre anos de 2003 e 
2013 dos adolescentes atendidos em um CTA em Nova Iguaçu – Rio de Janeiro 
quanto à  procura por testagem (demanda), alguns aspectos sócio-demográficos 
e de práticas sexuais, e a positividade de testes sorológicos anti-HIV. 
Métodos: Estudo retrospectivo, do tipo comparativo e analítico. Os dados foram 
obtidos através da consulta aos arquivos de formulários de atendimento de um 
CTA nos anos de 2003 e 2013. Resultados: Em 2003, de 3.170 clientes, 558 
(17,59%) adolescentes (média de idade de 17,08 anos, DP: 1,64) realizaram a 
testagem. Desse total, 423 (75,81%) possuíam 7 anos de educação escolar ou 
menos, 518 (92,83%) não relataram ter apresentado DST nos 12 meses que 
antecediam a realização do teste, 226 (40,50%) relataram nunca usar 
preservativo e 267 (47,86%) usar às vezes. E, ainda do total de adolescentes 
testados, 14 (2,51%) tiveram sorologia positiva confirmada, sendo que desses, 
13 (92,86%) possuíam 7 anos ou menos de educação  escolar, e 7 (50%) 
relataram nunca usar preservativo e 5 (36,71%) usavam às vezes. Em 
2013, foram assistidos 1.656 indivíduos, com 110 (6,64%) adolescentes (média 
18,3 anos, DP: 17,02) que realizaram o teste anti-HIV e, desses, 62 (56,37%) 
possuíam de 8 a 11 anos de educação escolar completa, 80 (72,73%) 
apresentaram DST nos 12 meses que antecederam a realização do 
teste,  33 (30%) relataram nunca usar preservativo e 18 (16,36%) usar às vezes. 
Neste ano, 7 (6,36%) adolescentes tiveram seus diagnósticos confirmados para 
a infecção pelo HIV. E, desses, 5 (71,43%) possuíam de 8 a 11 anos de 
educação escolar completa, 5 (71,43%) relataram DST nos 12 meses anteriores 
ao teste, 2 (28,57%) descreveram nunca usar preservativo e 2 (28,57%) às 
vezes. Conclusão: Podemos constatar que ocorreu uma redução de, 
aproximadamente, 3 para 1 no atendimento das mulheres que necessitavam 
realizar o teste durante o período do pré-natal. A descentralização da testagem 
anti-HIV também parece ter influenciado na redução do atendimento de 
adolescentes no cenário estudado, embora o número de adolescentes infectados 
pelo HIV tenha sido reduzido em 2013, foi possível observar que a porcentagem 
de infectados praticamente triplicou (de 2,51% em 2003 para 6,78% em 2013).  
 
Palavras-chave: Adolescentes, diagnóstico, HIV 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
 

Introduction: In adolescence, with early sexual experiences, an acquisition of 
sexually transmitted diseases (STD), such as HIV infection, may occur. Thus, their 
research through rapid tests has occurred in Centers of Testing and Counseling 
(CTA), with a previous diagnosis of infection and multiprofessional approach. 
Objective: Compare the data between the years 2003 and 2013 of adolescents in 
a CTA in Nova Iguaçu - Rio de Janeiro as looking for testing (demand), some 
socio-demographic aspects and sexual practices, and the positivity of serological 
tests for HIV. Methods: Retrospective, comparative and analytical study. The data 
were obtained through the consultation of the files of forms of attendance of a CTA 
in the years of 2003 and 2013. Results: In 2003, 3,170 customers, 558 (17.59%) 
adolescents (average age of 17.08 years, SD: 1.64) performed the testing. Of this 
total, 423 (75.81%) had 7 years of school education or less, 518 (92.83%) had no 
DST in the 12 months preceding the test, 226 (40.50%) reported never using a 
condom and 267 (47.86%) use sometimes. And, even of all adolescents tested, 14 
(2.51%) had positive serology confirmed, of which 13 (92.86%) had 7 years or less 
of education, and 7 (50%) reported never using a condom and 5 (36.71%) used 
sometimes. In 2013, were assisted 1,656 individuals, with 110 (6.64%) 
adolescents (average 18.3 years, SD: 17.02) who underwent HIV testing and, of 
these, 62 (56.37%) were aged 8 to 11 years of education complete, 80 (72.73%) 
had DST in the 12 months prior to performing the test, 33 (30%) reported never 
using condoms and 18 (16.36%) use sometimes. This year, 7 (6.36%) adolescents 
had their diagnosis confirmed for HIV infection. And, of these, 5 (71.43%) were 
aged 8 to 11 years of education, 5 (71.43%) reported STDS in the 12 months prior 
to the test, 2 (28.57%) reported never using a condom and 2 (28.57%) at times. 
Conclusion: We can see that there was a reduction of approximately 3 to 1 in the 
care of women, especially to women who needed to undergo the test during the 
prenatal period. The decentralization of HIV testing also seems to have influenced 
the reduction of adolescent care in the scenario studied, although the number of 
HIV-infected adolescents was reduced in 2013, when evaluating the total number 
of visits for this year, it was possible to observe that the percentage of infected 
practically tripled (from 2.51% in 2003 to 6.78% in 2013). 
 
 
Keywords: Adolescents, diagnosis, HIV. 
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Introdução 
 

O conceito de adolescência pode ser definido por diferentes ângulos e 

pontos de vista, que dependerão da cultura de determinada nação/país, valores 

étnicos e psicológicos que levarão a determinados conceitos. Segundo o Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a definição de adolescência é algo 

complexo, e pode levar em conta alguns pontos como o início da puberdade. 

Este, no entanto, é diferente entre os sexos: para as meninas ocorre em média 

um ano antes em relação aos meninos (UNICEF, 2011).  

Ainda partindo dessa ótica, com o decorrer dos anos, esse período está se 

tornando cada vez mais precoce, principalmente para as meninas. Outro fator 

levado em conta seria as leis nacionais que determinam a maior idade e definem 

os direitos e deveres destinados à pessoa adulta, que também depende de leis 

regidas de acordo com o ponto de vista de onde foi criada (UNICEF, 2011). 

Quanto a faixa etária a adolescência pode incluir as idades que 

perpassam desde os 10  em diante (Organização das Nações Unidas (ONU), 

sendo um pouco mais tarde para o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) 

tendo seu inicio aos 12 anos. O Ministério da Saúde segue os padrões da ONU 

para caracterizar a faixa etária dos adolescentes, contudo amolda uma 

interseção que define a adolescência aos primeiros anos da juventude, 

adequando, assim, o termo “pessoas jovens” que compreende entre 10 e 24 

anos de idade (BRASIL, 2010). 

Partindo dos fatores já mencionados, outro fator relacionado a este seria 

os diferentes momentos da vida humana em que cada indivíduo passa pela 

adolescência. Para tal, dependerá do meio em que vive sua criação, da 

construção do caráter e de sua própria personalidade, além de estímulos que 

vão desencadear determinadas decisões que poderão influenciar seu futuro ou 

deixá-lo adulto precocemente (UNICEF, 2011).  

 Com o passar dos anos, a sexualidade vem sendo estabelecida cada vez 

mais cedo na vida dos indivíduos, dessa forma, torna-se indispensável o 

conhecimento sobre o perfil sexual dos adolescentes, grupo etário que em geral 
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pode estar em risco para a aquisição de doenças sexualmente transmissíveis e 

gravidez (BRILHANTE e CATRIB, 2011; BEZERRA, et al, 2008). 

Um estudo, em 2012, descreveu que nesta etapa da vida, o estímulo 

sexual está em grande ascensão e devido sua inexperiência para controlar os 

impulsos naturais envolvidos pelas emoções descobertas, torna o adolescente 

um indivíduo com risco aumentado para a aquisição de DST em especial o HIV. 

Nesse estudo, os dados revelaram, em concordância com outras pesquisas, que 

do total de 196 adolescentes entrevistados, 29,6% afirmaram não ter usado 

preservativo devido ao fato de não o possuir no momento da prática sexual, a 

mesma frequência foi encontrada para o fato de não ter dado tempo para usar, 

outro fator quanto ao não uso do preservativo estava na confiança depositada no 

parceiro (ARAÚJO, et al, 2012). 

 Assim, diversos estudos foram realizados no Brasil e no mundo sobre o 

perfil sexual dos adolescentes, de modo a dinamizar por meio do conhecimento 

estratégias efetivas de prevenção junto a esse grupo (VIERO, et al, 2015). 

Partindo da realidade nacional, em um estudo descritivo realizado em 

Santa Catarina, através do questionamento de 1.386 estudantes adolescentes 

acerca das questões sexuais no ano 2000, foi observado que um total de 59,4% 

eram do sexo feminino e 40,6% homens. Desses homens, 63,2% declararam ter 

relação sexual com penetração, do mesmo modo que 43% das mulheres. 

Considerando ambos os sexos, 51,5% dos adolescentes relataram já ter 

vivenciado algum tipo de experiência sexual. Nesse contexto, 30,4% declararam 

que a relação aconteceu com um só parceiro, enquanto, 12,3% admitiram a 

relação com mais de um indivíduo. De acordo com os relatos, a penetração 

acontecia com pouca frequência em 34,7% dos entrevistados, e em 16,9% essa 

frequência era mais elevada. A predominância de vida sexual ativa entre os 

adolescentes foi definida pelo fator relacionamento sério, em que 66% dos 

entrevistados declararam ter vida sexual ativa, ao passo que os indivíduos que 

não tinham namorado ou parceiro fixo (30%) relataram ter atividade sexual 

(CAMARGO; BOTELHO, 2007). 

 O comportamento sexual dos adolescentes deve ser observado e 

analisado, com o objetivo de que tenham a noção do risco ao qual está se 
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submetendo durante suas práticas. Nesse sentido, um estudo epidemiológico 

analítico e transversal foi realizado em adolescentes matriculados no Ensino 

Médio, no Município de Tubarão – Santa Catarina (SC) em 2008. Foram 

avaliados 379 alunos, de uma média de 19.000 alunos matriculados. Deste total, 

58,3% eram do sexo feminino e 41,7% masculino. Do total de entrevistados, 

39,6% relataram que já tiveram relação sexual, sendo a maioria deles do sexo 

feminino. A média de idade da iniciação sexual foi de 15 anos (9 - 19 anos). O 

número total de parceiros teve média de 2,43 (1 - 12 parceiros). O coito vaginal 

foi predominante (50,7%), seguido do vaginal/oral (28,7%) e anal (25,3%). O uso 

do preservativo masculino ocorreu em 51,5% dos casos, e 8,1% associavam o 

preservativo a contraceptivos orais (CUSTÓDIO et al, 2009).   

 No Piauí, um estudo transversal foi realizado com 144 adolescentes 

ingressantes em uma instituição de ensino superior, e foram avaliados quanto ao 

comportamento sexual, no ano de 2010. Do total de alunos entrevistados, 82,3% 

eram do sexo feminino e 17,7% do sexo masculino, dos quais 55,7% relataram já 

ter iniciado sua vida sexual e 69,6% possuía relação com parceiros sexuais 

esporádicos. Por outro lado, 44,3% relataram não ter iniciado a vida sexual, 

assim como 2,4% iniciaram a vida sexual até os 14 anos, 38,2% de 15 a 16 anos 

e 59,4% 17 a 18 anos (AQUINO; BRITO 2012).  

Observando um pouco a realidade internacional, em Accra (Gana), Biney 

e Dodoo (2016) observaram em seu estudo a “prontidão" para o início da vida 

sexual de 196 adolescentes entre 12-19 anos que foram entrevistados. Os 

pesquisadores verificaram que cerca de um quinto deste total já havia tido 

relações sexuais, e seis (15,8%) adolescentes foram forçados à prática (estupro). 

E, concluíram que mesmo havendo diferenças no preparo destes indivíduos, 

estes estavam diretamente sujeitos a fatores influenciadores, como a presença 

familiar, suporte financeiro, visão de permissibilidade quanto ao sexo dentro da 

família, monitoramento, além de outros aspectos.  

No Japão (TAKAKURA, 2007), foi estudado o risco de doenças 

sexualmente transmissíveis promovido pelo comportamento sexual de 582 

adolescentes. Um total de 381 (66,6%) indivíduos iniciou sua vida sexual entre 

15-16 anos e 225 (39,8%) relataram que não utilizaram o preservativo durante a 
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última relação sexual. Cerca de 101 (17,6%) utilizaram álcool ou drogas antes da 

última relação sexual. Foi observado nesse estudo que adolescentes, que 

iniciaram a vida sexual mais cedo, possuíam múltiplos parceiros, utilizavam 

álcool e/ou drogas antes do ato sexual e eram mais propensos ao não uso do 

preservativo, dessa forma, aumentando o risco de adquirir doenças sexualmente 

transmissíveis (DST). 

Na França, em la ville de Tours, 312 adolescentes foram avaliados 

explorando os temas “puberdade”, “corpo” e “sexualidade”, e estes eram 

provenientes de quatro colégios diferentes. Dentre os resultados, foi possível 

perceber a ansiedade e o desejo dos participantes quanto à espera da prática da 

primeira relação sexual. Contudo, esse público apresentou uma intensa 

preocupação com a aparência física, principalmente os do sexo feminino e 

ocorreu a criação de uma barreira para possíveis relacionamentos devido à 

construção da autoimagem que pode estar prejudicada. Com isso, foi observado 

que tais assuntos propuseram dois movimentos separados: o desejo da 

descoberta sexual e a barreira imposta por eles em relação à baixa autoestima 

quanto à imagem corporal (POTARD, 2015).  

Na China, nas cidade de Beijing, Shanghai e Guangzhou, Chen (2016) 

realizou um estudo em que foi observado o comportamento sexual e percepções 

de mulheres chinesas universitárias, verificando principalmente os fatores 

influenciadores entre as áreas urbanas e rurais. Assim, foi documentada uma 

relação direta entre a “falta” de educação sexual das mulheres de áreas rurais e 

o comportamento sexual de risco que incluía o sexo desprotegido, além de 

conhecimento inconsistente sobre a infecção pelo HIV, seus riscos e vias de 

transmissão. 

Nos Estados Unidos da América (EUA), segundo dados do CDC (Centers 

for Disease Control and Prevention) em 2015, os jovens compreendidos entre 12 

e 24 anos corresponderam a 22% dos diagnósticos de infecção pelo HIV no país. 

Do total dos estudantes avaliados, 43% não utilizaram preservativo na última 

relação sexual e apenas 10% que tiveram prática sexual realizaram testagem 

anti-HIV. E, entre os estudantes do ensino médio, 41% já tiveram relações 
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sexuais. Quanto aos diagnosticados com o vírus, 81% eram homens gays e 

bissexuais (CDC, 2017).  

No Canadá, em um estudo realizado em 2013, com 190 universitários com 

18 e 19 anos, foi observada a relação entre o comportamento sexual e a “teoria 

do apego”, que se baseia não apenas em relações românticas ao longo da vida, 

mas também em papéis funcionais e no significado do comportamento sexual 

dentro das relações sexuais. Dentre os fatores analisados, indivíduos que 

demonstraram um comportamento ansioso tinham uma tendência a apresentar 

um maior número de parceiros sexuais ao longo da vida, com comportamentos 

sexuais mais invasivos e coercitivos, que incluíam atitudes de possessividade, 

tentativa de “forçar” o parceiro à prática sexual, a dependência emocional e o 

individualismo no contexto do relacionamento (SZIELASKO, et al. 2013). 

 

A testagem para HIV em adolescentes  

O adolescente com 12 anos completos tem permissão para a realização 

do teste Anti-HIV sem a supervisão ou conhecimento de qualquer responsável. 

Sabe-se que a detecção precoce da doença gera uma perspectiva muito 

satisfatória no que se refere ao tratamento, e então é importante que medidas 

como a testagem sejam efetuadas, bem como incentivadas. A base legal para 

esta descrição se encontra tanto no Art. 73 do Código de Ética Médica, que veda 

o profissional de revelar o conteúdo de sua consulta a terceiros, quanto no 

Capítulo II, art. 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que fala sobre 

as questões da autonomia do indivíduo, se avaliado condições psicológicas para 

tal. 

 Esta faixa etária tem a sua significância no que se refere à emergência da 

infecção pelo HIV/AIDS demonstrada através das evidências sobre testagem. 

Um estudo seccional em que foram analisados os formulários de testes 

sorológicos anti-HIV e de perguntas preenchidas durante o aconselhamento no 

município do Rio de Janeiro de 2002 a 2003 avaliou 820 adolescentes que 

realizaram sorologia para HIV em um Centro de Testagem e Aconselhamento 

(CTA). O público feminino procurou o serviço cerca de 50% em virtude da 

realização de exames pré-natais enquanto o masculino em 60% buscaram pela 
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exposição a situações de risco para o HIV. Os adolescentes heterossexuais, 

homossexuais e as adolescentes não gestantes apresentaram maior número de 

parceiros sexuais do que as adolescentes gestantes, embora apresentassem 

maior adesão à utilização de preservativo nas relações sexuais. A proporção de 

soropositividade foi de 0,35 para gestantes; 2,05 para não gestantes; 3,74 para 

heterossexuais; e 4,81 para homossexuais (GRIEP; ARAUJO; BATISTA, 2005) 

 Outro estudo, com 3.768 adolescentes que realizaram testagem anti-HIV 

no Estado da Bahia, no CTA de Feira de Santana, no Brasil, no período 

compreendido entre 2007 e 2011, e demonstrou que 73,1% dos testes foram 

realizados pelo público feminino e 26,9% masculino, dentre os quais 1,94% 

apresentaram soropositividade para HIV. Sendo 3,0% do sexo masculino e 1,6% 

do sexo feminino, ou seja, embora a maior parte da realização da testagem 

tenha sido realizada pelo público feminino, o masculino foi o que apresentou 

maior frequência de soropositividade. As estimativas de razão de prevalência no 

que se referem ao uso de drogas no sexo masculino foram de 13,2% e no 

feminino 6,7%. Já voltado ao público masculino, o grupo homossexual teve 9,9% 

dos casos de soropositividade. Já entre as mulheres foi constatado maior 

número de soropositividade entre as usuárias de drogas (2,1%), de álcool (2,1%) 

e casadas ou em união estável (2,02%) (PEREIRA et al, 2014). 

 Na região sul do Brasil, um estudo transversal retrospectivo foi realizado 

de 2002 a 2010, e analisou os formulários dos adolescentes que realizaram 

testes Anti-HIV nesse período, com cerca de 1.130 testagens e 130 positivas, no 

entanto 30 formulários foram excluídos por estarem incompletos. Nesse estudo, 

evidenciou-se que a maior parte dos que realizaram a testagem foram 

adolescentes do sexo feminino, em torno de 65%. Os autores presumem que 

isso se dá pelo fato de as mulheres procurarem mais os serviços de saúde do 

que os homens. Do ano de 2002 para o ano de 2007, o comportamento sexual 

de risco teve elevação de 50%, principalmente no grupo que tinha o segundo 

grau incompleto, evidenciando a baixa escolaridade como um fator de risco. 

Sobre o uso do preservativo, 66,7% dos adolescentes não o utilizavam pelo fato 

da não aceitação do parceiro; 33,3% achavam que o parceiro não tinha HIV; 

31,8% por não gostar; e 29,7% por confiar no parceiro. De acordo com isso, 40% 
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das mulheres analisadas realizavam sexo desprotegido e em concordância 

possuíam baixa escolaridade (CAMPOS et al, 2014). 

Na Nigéria, um estudo realizado em 2015, com 748 indivíduos, de 18 

meses de idade a 18 anos, avaliou a aceitação da realização dos testes anti-HIV 

(Determine™, Uni-gold™ e Statpak™) e do aconselhamento destinado aos pais 

ou responsáveis legais. A maioria dos participantes era do sexo masculino 

(52,9%) e cerca de 11,9% dos indivíduos tinha entre 9 e 18 anos. Dentre os 

responsáveis presentes, a maior parte era constituída por mulheres e declarou 

ter conhecimento prévio sobre a infecção pelo HIV, e do total dos entrevistados 

somente 1,7% recusou a realização do teste em seus filhos. Do total testado, 13 

(1,7%) apresentaram positividade para HIV, sendo 7 (53,8%) do sexo masculino 

e 6 (46,2%) do feminino. Todos os resultados positivos estavam compreendidos 

para idades menores a 5 anos, nenhum dos adolescentes teve resultado de 

testagem para HIV positiva (OKECHUKWU, 2016). 

Já em outro estudo, em algumas regiões do Quênia em 2014, foram 

aplicados questionários que abordavam a aceitação ou não à realização do teste 

rápido anti-HIV entre os participantes e a prevalência de HIV nos clientes do 

serviço. Os avaliados eram: adolescentes (13-18 anos), adultos jovens (19-25 

anos) e adultos mais velhos (com mais de 25 anos). Também foi verificada a 

situação socioeconômica, escolaridade, status de relacionamento, entre outros 

fatores. E, verificou-se que apesar da média de idade dos indivíduos ter sido em 

torno de 32 anos, 34.733 participantes (22,5%) tinham idade entre 13 e 18 anos, 

sendo a proporção do sexo feminino semelhante a do sexo masculino. A maioria 

dos adolescentes (97,1%) e dos adultos mais jovens era solteira (61,0%). E, 

apenas 9,2% e 29,7% dos adolescentes e adultos jovens chegaram ao nível de 

ensino secundário, respectivamente (WACHIRA et al, 2014).  

Nesse mesmo estudo, foi possível observar um menor percentual de 

adolescentes que já haviam feito o teste anti-HIV (9,8%). Entretanto, os mesmos 

não tiveram muita resistência em fazer o teste após os esclarecimentos sobre a 

doença. A quantidade de mulheres propensas à aceitação do teste era 

relativamente maior entre os jovens, porém com o passar do tempo, tornavam-se 

menos dispostos a aceitar os testes. Inicialmente, já era sabido que 6.241 



16 

 

 

indivíduos estavam infectados pelo HIV (4,0%), sendo 0,4% adolescentes. 

Todavia, 5.477 (3,7%) indivíduos foram recém-identificados como infectados pelo 

vírus, sendo 0,8 deles com idades entre 13 e 18 anos. Cabe salientar que 20,1% 

dos adolescentes eram órfãos e 4% eram órfãos de pai e mãe, e isso influenciou 

diretamente de maneira negativa na aceitação da realização do teste. Pode-se 

concluir nesse estudo que as políticas preventivas e educacionais têm sua 

verdadeira importância na prevenção da infecção pelo HIV e que a situação 

socioeconômica dos participantes influenciou diretamente na aceitação da 

realização do teste anti-HIV (WACHIRA et al, 2014). 

Em outro estudo, realizado na região da África Subsaariana, os 

adolescentes (10 - 19 anos) e os adultos jovens (20 - 24 anos), em especial às 

mulheres, além de terem uma rejeição maior quanto à testagem anti-HIV e seu 

aconselhamento, também estavam mais sujeitos à aquisição ou transmissão do 

vírus por via sexual e do uso de drogas injetáveis. Os resultados também 

mostram que apenas 10% dos jovens do sexo masculino e 15% do feminino 

sabiam sobre o seu próprio estado sorológico. Nesse sentido, o perfil desses 

adolescentes mais afetados nessas regiões inclui indivíduos pertencentes a 

populações com menor status socioeconômico, trabalhadores do sexo, homens 

que têm relações sexuais com homens, transgêneros e/ou usuários de drogas 

injetáveis. Cabe ainda citar os jovens adolescentes que sofrem abusos sexuais e 

aqueles que vivem em ambientes fechados ou prisões (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2013). 

 Nos Estados Unidos da América (EUA), foi realizado um estudo no 

período de 2011 a 2014 com um total de 34.299 adolescentes e jovens adultos, 

de 13 a 23 anos, que realizaram o teste rápido para HIV, visando descrever o 

processo de implementação dos serviços de atendimento a indivíduos com HIV 

em 10 clínicas de atenção primária que atuam no planejamento familiar; e treinar 

as equipes destes serviços em testes de rotina. Um total de 16.570 adolescentes 

com idades menores de 15 anos a 19 anos realizou a testagem anti-HIV. Dentre 

estes, 33 (0,20%) indivíduos tiveram o diagnóstico positivo para a infecção. Já os 

testados com idades superiores a 20 anos foram em torno de 17.729 indivíduos e 

destes 55 (0,31%) tiveram resultados positivos (BUZI, et al, 2016).  
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Na Tailândia, na região norte na cidade de Chiang Mai, em 2015 uma 

avaliação de 519 indivíduos matriculados em Centros de Educação Não-formal 

(NFEC), com faixa etária entre 15 e 24 anos, procurou investigar os fatores 

sociodemográficos, comportamentais e psicossociais associados à testagem 

anti-HIV deste grupo. Neste estudo, pode ser observada a média de idade de 19 

anos entre os entrevistados, e mais da metade dos participantes (276 - 53,2%) 

eram do sexo feminino na faixa etária entre 14 e 19 anos. Do total dos 

participantes, 293 (56,5%) moravam de aluguel e 292 (56,3%) possuíam 

atividade remunerada. 193 (65,4%) indivíduos não utilizavam preservativos nas 

práticas sexuais, 182(61,7%) tiveram ≥ 2 parceiros sexuais na vida, 124(42,0%) 

tiveram história prévia de IST e 46 (15,6%) tiveram início da atividade sexual não 

mais que 15 anos de idade (MUSUMARI et al,2016). 

Ainda nesse estudo, entre os que realizaram a testagem anti-HIV, 14 

(17,1%) relataram receio em sua realização. Sobre a percepção quanto ao risco 

de adquirir a infecção pelo HIV, 57 (70,4%) não souberam responder, porém 

realizaram a testagem. Contudo, uma das limitações desse estudo foi a não 

descrição da frequência de indivíduos com resultados positivos (MUSUMARI, 

2016). 

Nos EUA, na Mid-Atlantic City, entre os anos de 2013 e 2014, alguns 

diretores de organizações comunitárias que forneciam atendimento a jovens 

foram avaliados por meio de um questionário, quanto às características 

associadas à possibilidade de aplicação dos testes anti-HIV em suas unidades. 

Das 51 organizações avaliadas, apenas 21 forneciam o teste anti-HIV e dentre 

as 30 que não forneciam, somente 7 tinham conhecimento e alguma relação com 

programas que forneciam os testes (ARIK et al, 2017). 

Entre os aspectos relacionadas ao fornecimento de testes anti-HIV 

estavam o oferecimento de serviços gerais de saúde e de referência para 

realização de triagens de IST, assim como o bom relacionamento entre os 

membros da equipe da organização com os jovens sobre a saúde sexual. Deste 

modo, foi possível concluir que é necessária a implantação de novas estratégias 

com a finalidade de aumentar a oferta de testagem anti-HIV nessas organizações 
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comunitárias, com abordagens diretas e indiretas sobre o assunto (ARIK et al, 

2017). 

Outro estudo, agora realizado em 2016 e em 20 cidades dos EUA, 

mostrou que a aceitação de testes anti-HIV e a adesão dos jovens aos 

programas de terapia antirretroviral ainda eram baixas, comparadas aos 

indivíduos com idades mais avançadas. Participaram cerca de 387 indivíduos do 

sexo masculino e estes participantes preencheram um autoquestionário, em que 

várias questões foram abordadas, para em seguida, serem entrevistados pessoal 

e individualmente (GROSS et al, 2016). 

Os resultados do estudo acima mostraram que 87% dos participantes 

eram solteiros, 43% estavam frequentando instituições de ensino, sendo que, do 

total, apenas 18% tinham completado os estudos. Seguindo esse raciocínio, 

mais da metade dos indivíduos viviam com uma renda inferior a US $999,00, e 

residiam em áreas menos favorecidas nas cidades onde viviam (GROSS et al, 

2016). 

Ainda, alguns deles tinham dificuldade de acesso a medicamentos em 

farmácias e muitos relataram esquecer pelo menos uma vez de tomar alguma 

dose do remédio ao longo do tratamento quando infectados (71%). O estudo 

concluiu que os participantes com melhor adesão ao tratamento eram aqueles 

que possuíam um melhor suporte psicológico e menor consumo de álcool. 

(GROSS et al, 2016). 

Em um outro foram feitas tentativas de contato telefônico a instituições 

que poderiam oferecer algum tipo de ajuda aos pacientes que desejavam ter 

acesso à testagem anti-HIV e ao tratamento para a infecção, em cinco bairros de 

Nova York (que continha aproximadamente 11% de todos os diagnósticos de HIV 

do país) em 2010, demonstrou que os diagnósticos realizados na cidade 

correspondiam a 78% dos diagnósticos documentados no estado, dos quais 20% 

eram de indivíduos entre 13 e 24 anos de idade (NEW YORK STATE 

DEAPARTMENT OF HEALTH, 2013).  

Em um estudo realizado em Malawi, na África subsaariana, com início em 

2012, por um período de 48 meses, visou verificar a adesão a um autoteste anti-

HIV (HIVST) (OraQuick Advance Rapid HIV-1/2 Antibody test), que seria um 
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teste rápido em postos de fácil acesso e monitoramento destinados aos 

interessados. Com esta finalidade, participaram 16.660 indivíduos que moravam 

em áreas com histórias de mortes por AIDS. Todos os participantes receberam 

kits de teste rápido com instruções e aconselhamento pré e pós-teste, junto com 

um questionário. Um total de 14.004 indivíduos se auto testaram durante os 

meses iniciais (de 1 a 12 meses), e os com idade entre 16 e 19 anos se 

mostraram mais propensos a participar. E, 10.614 (75,8%) compartilharam 

resultados com conselheiros voluntários. Dentre o total, 1.257 (11,8%) dos 

participantes que já eram infectados pelo HIV, e entre eles, 26,0% já se 

encontravam em uso de terapia antirretroviral e 524 (56,3%) possuíam uma 

contagem média de CD4 de 250 células/μl (CHOKO et al, 2015).  

Quanto ao(a) parceiro(a) do(a) participante, foi utilizado o termo "forçado a 

testar" (pois seus parceiros foram diagnosticados com a infecção), que foi 

relatado por 2,9% de 10.017 questionários respondidos nos meses 1-12 e a 

satisfação com HIVST (94,4%) permaneceu alta. O teste utilizado nesse estudo, 

com base na comunidade aplicada, demonstrou atingir alta cobertura em dois 

anos consecutivos, de maneira segura, aceitável e precisa. Foi possível concluir 

que as estratégias e os resultados do autoteste anti-HIV, apoiadas e monitoradas 

pelas comunidades, podem complementar as abordagens existentes para 

fornecer diagnóstico precoce do HIV e repetição periódica de testes a 

adolescentes e adultos em situações de alto risco de contaminação pelo HIV, 

uma vez que o índice de aceitação pelos adolescentes foi alto (CHOKO et al, 

2015). 

 

Barreiras para realização do teste anti-HIV 

Da mesma forma que existem motivos para a realização do teste, há 

algumas barreiras que a impossibilitam ou dificultam. Um estudo realizado em 

fortaleza no ano de 2011 (FREIRE, et al, 2014), em que 379 indivíduos com 18 

anos completos ou mais participaram, tinha como objetivo identificar os 

incentivos e barreiras, explorando, assim, os fatores individuais, de 

comportamento e programáticos, associados à testagem anti-HIV. Sendo 

verificado que a maioria dos fatores que serviam como barreiras eram voltadas a 
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não percepção do risco ao HIV/AIDS e a falta de conhecimento quanto à 

infecção pelos participantes. 

Em um estudo realizado em dois CTA em São Paulo, que teve como 

objetivo descrever o processo de revelação do resultado do teste anti-HIV no 

contexto do aconselhamento sorológico, foi demonstrado que a forma como se 

trabalha no pré aconselhamento pode interferir no momento do resultado ou até 

mesmo na decisão de realizar a testagem (MORENO e REIS, 2013). 

De acordo com Araújo et al (2014), que avaliou a oferta do teste anti-HIV 

em serviços de atenção básica no Rio de Janeiro, como já mencionado no estudo 

anterior, ocorreu a pouca divulgação da disponibilidade da testagem à população 

que pode interferir na adesão à realização do teste. Outro fator descrito é a 

distribuição dos CTA no município, de forma que estas unidades encontram-se 

distantes das residências dos indivíduos. Mais um fator seria a usual classificação 

de grupos específicos para priorizar a realização dos testes, como as mulheres no 

período gestacional, e, neste caso, elas são orientadas a sua realização. 

(ARAÚJO, et al, 2014).  

Witt e Adam (2008) abordam na pesquisa sobre as barreiras psicológicas 

e sociais da testagem anti-HIV que elas ficavam em evidencia quando o 

indivíduo percebia que se colocou em uma situação de risco, sendo essas 

situações: sexo desprotegido, acidentes com perfuro cortante, presença de IST e 

outras. Também observaram que o fator que mais impedia a sua realização era o 

medo das consequências da positividade do teste, como a discriminação e a 

rejeição. Porém, quando o indivíduo percebia/entendia os benefícios do teste, 

era mais provável de realizá-lo. Assim, entender a conotação social e as 

consequências do diagnóstico dentro da realidade do indivíduo testado torna-se 

essencial para a compreensão da decisão pela realização da testagem. 

 

Implementação dos Centros de Testagens e Aconselhamento (CTA) 

Ante a diversidade das demandas provenientes da epidemia de AIDS, o 

Ministério da Saúde iniciou a fundação de Centros de Testagem Anônima. 

Sucessivamente, esses centros passaram por alterações importantes e, em 

seguida, foram chamados de Centro de Apoio e Orientação Sorológica (COAS), 
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e, atualmente, são conhecidos por Centros de Testagem e Aconselhamento 

(CTA) (SILVA, 2004). 

As diretrizes objetivavam estimular a fundação desses centros e 

ocorreram em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, 

principalmente nas cidades onde a vulnerabilidade sob o ponto de vista 

epidemiológico era considerável. Por conta disso, o primeiro Centro de Testagem 

e Aconselhamento do Rio de Janeiro foi fundado no ano de 1992, no Hospital 

São Francisco de Assis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Praça 

Onze, na região central da cidade (SILVA, 2004).  

Os CTA foram criados para atender gratuitamente, garantindo a 

confidencialidade e anonimato do paciente. Neles, há a busca da população 

quanto ao acesso do diagnóstico da infecção e aconselhamento pré e pós-teste 

sorológico anti-HIV, fornecendo informações quanto ao uso de drogas e quanto à 

adesão de práticas seguras de prevenção às IST/HIV, além de receber 

indivíduos infectados pelo HIV, encaminhar para os serviços assistenciais 

especializados e estimular o diagnóstico de parceiros (as) sexuais dos (as) 

clientes atendidos (as). (BRASIL, 2000).    

Fora o teste rápido anti-HIV, também são realizados diagnóstico 

laboratorial para sífilis, Hepatites B e C, além da distribuição de materiais para a 

prevenção, como preservativos masculino e feminino, géis lubrificantes para 

profissionais do sexo e kit de redução de danos para pessoas que fazem uso de 

drogas injetáveis. Esse serviço é fornecido em concordância com as normas 

estabelecidas pelo Departamento de IST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério 

da Saúde, a partir de produtos registrados na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária e por esta são controlados (BRASIL, 2000; GRIEP,et al, 2005; BRASIL, 

2013). 

Após se cadastrar no CTA, o cliente do serviço tem direito de receber o 

aconselhamento, tanto individual como coletivo, com o objetivo de promover o 

apoio emocional e ser elucidado quanto às possíveis dúvidas quanto às 

informações sobre IST, HIV/AIDS, sendo orientado de forma personalizada, 

avaliando os riscos aos quais o cliente pode estar exposto, sendo orientado em 

relação às formas adequadas de prevenção. Os CTA também são responsáveis 
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pela orientação quanto ao resultado do exame laboratorial, em casos de 

resultados positivos, com o encaminhamento para os Serviços de Atendimento 

Especializado (SAE) (BRASIL, 2013; GRIEP, et al , 2005).   
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Justificativa 
 

O estudo justifica-se por sua relevância, em função da vulnerabilidade dos 

adolescentes na atualidade, que podem adquirir IST, incluindo a infecção pelo 

HIV nesta etapa da vida, segundo evidencias científicas, em virtude 

prematuridade sexual, além do uso inadequado ou não uso do preservativo, risco 

social e outros possíveis fatores socioeconômicos e culturais da região em que 

residem ou convivem (GRIEP et al., 2005).  

Neste contexto, a Baixada Fluminense é um espaço geográfico que, além 

de apresentar um número significativo da população de adolescentes do estado 

do Rio de Janeiro, é também uma área caracterizada por baixos índices sociais, 

econômicos e culturais (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO 

BRASIL, 2013). Nova Iguaçu, local onde se caracterizou nosso estudo, é o 35º 

no ranking dos 100 municípios com mais de 100 mil habitantes no Brasil, com 

índice de 5.724 positivos para HIV para cada 100 mil habitantes, e a taxa média 

de detecção de AIDS na população geral nos últimos três anos é de 32,7 

(BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2016).  

 Dessa forma, a realização do presente estudo vem ao encontro da 

necessidade de se entender a dinâmica da procura pela testagem anti-HIV e os 

casos em que ocorrem a sua positividade, associados ao comportamento sexual 

dos adolescentes, levando em consideração sua localidade, visando favorecer a 

formulação e a implantação de ações efetivas para a prevenção das IST neste 

grupo. 
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Objetivo 
 
 Comparar os dados entre anos de 2003 e 2013 dos adolescentes 

atendidos em um CTA em Nova Iguaçu – Rio de Janeiro quanto à procura por 

testagem (demanda), alguns aspectos sócio-demográficos e de práticas sexuais, 

e a positividade de testes sorológicos anti-HIV.  
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Material e métodos 
 

Aspectos éticos  

Previamente, foi realizado contato com a direção da unidade (CTA), e 

objetivos e a metodologia foram descritas ao seu responsável técnico por meio 

do Termo de Informações ao Responsável Técnico do CTA, que concordou 

em participar deste estudo (ADENDO 1). E após assinatura o estudo foi 

submetido e aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Veiga 

de Almeida (Adendo 2 - parecer nº: 560.078 - 18/03/2014). Cabe enfatizar que 

os dados encontrados fazem parte de um amplo estudo de série temporal, 

ocorrendo, assim, a divulgação dos dados relativos aos anos de 2003 e 2013.  

 

Delineamento e população alvo do estudo 

Este estudo caracteriza-se como descritivo do tipo transversal e 

retrospectivo. 

A população-alvo do presente estudo foi alocada por demanda, ou seja, 

foram considerados os adolescentes que procuraram o serviço dos CTA para a 

realização de testagem anti-HIV e que tenham sido atendidos no período de 

Janeiro a Dezembro de 2003 e 2013. 

Não ocorreu pré-testagem do formulário de dados para a coleta, pois o 

mesmo se encontra em uso nos CTA, aprovado previamente pelo Ministério da 

Saúde. O presente estudo utilizou como parâmetro para sua construção os 

estudos de: Bassichetto (2004), Cardoso (2007), Schneider (2008) e Passos et 

al., (2013) previamente publicados.  

 

Cenário  

 Este estudo ocorreu em um serviço de CTA e foi mantida em sigilo a 

identidade dos clientes. O município de Nova Iguaçu encontra-se entre as 

regiões do Estado do Rio de Janeiro de significativa vulnerabilidade para a 

infecção do HIV, além de apresentar indicadores sociais para esta condição 

(ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2013).  
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 Os dados utilizados foram provenientes da testagem que ocorreu durante 

os dias úteis, de segunda a sexta (exceto feriados), em horário comercial, entre 

as 08:00h as 16:00h. E foi possível observar uma diminuição nos atendimentos 

diários, onde em 2003 havia em média 14,60 atendimentos diários, já em 2013, 

haviam uma média de 8,36 atendimentos diários.  

 Para realizar o atendimento, o paciente se dirigia à sala de espera de 

testagem, pegando uma senha e aguardando sua chamada. Após ser chamado, 

o indivíduo se dirigia a setor, passava pelo pré aconselhamento e em seguida 

era instruído quanto a realização do exame além e submetido a uma entrevista 

para o preenchimento da ficha do usuário do serviço realizado por um 

profissional de saúde da unidade. Quando finalizada a entrevista era realizado o 

teste rápido, em seguida o indivíduo passava pelo pós aconselhamento seguido 

do recebimento do resultado. Caso o resultado fosse positivo, o mesmo realizava 

um outro teste, e confirmando o resultado, este era notificado e encaminhado ao 

Centro de Referencia. Este fluxo obedece as Diretrizes para Organização e 

Funcionamento dos CTA no Brasil (1999 e 2010).  

 

Estratégia 

Utilizar o arquivo do CTA por meio da consulta aos formulários de 

atendimento do Sistema de Informação (SI-CTA) para a coleta de dados 

referentes à prevalência da infecção pelo HIV em adolescentes neste serviço, 

verificando o quantitativo de adolescentes usuários desse serviço, assim como 

alguns dados do perfil demográfico e sexual desses indivíduos. 

   

Critérios de Inclusão 

Foram incluídos neste estudo: 

 Formulário de indivíduos e adolescentes com idade entre 10 e 19 anos 

completos que tenham sido atendidos no período do estudo. 
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Critérios de Exclusão 

 Formulários com respostas em branco e/ou incompletas em um total de 

até três ou mais respostas, principalmente quando ocorresse a ausência 

da variável testagem anti-HIV. 

 

Coleta de dados dos formulários dos pacientes 

Os dados foram coletados a partir do formulário do CTA preenchido 

durante o atendimento. A coleta dos dados ocorreu por duas examinadoras 

previamente treinadas.  

Os dados coletados fazem referência a algumas descrições disponíveis:  

(1) Perfil sociodemográfico: total de atendimentos nos anos de 2003 e de 

2013, total de adolescentes atendidos, data de atendimento, idade, escolaridade 

e atividade laboral. 

(2) Perfil sexual: tipo de relacionamento, número de parceiros nos últimos 

12 meses, DST nos últimos 12 meses, uso ou não de preservativos, tipo de 

parceiros sexuais; 

(3) Dados do diagnóstico e laboratoriais: tipo de exposição ao HIV, motivo 

da procura ao CTA, resultado sorológico, tipo de teste utilizados. 

 

Análise de dados 

As tabelas das variáveis e categorias seguiram o padrão da ficha de 

atendimento da unidade (que estão de acordo com as do modelo descrito pelo 

Ministério da Saúde) e como ocorreu mudança nesta ficha entre os anos do 

estudo, foi realizada adaptação para adequação dos dados. A disposição das 

tabelas teve como base os artigos publicados de: Bassichetto (2004), Cardoso 

(2007), Schneider (2008) e Passos et al., (2013). 

Os resultados foram tabulados em um banco de dados criado no Excel e 

os dados foram analisados por meio do programa SPSS Statistics for Windows 

(Version 11.0. Chicago: SPSS Inc). Os resultados foram comparados utilizando os 

testes do qui-quadrado e Exato de Fisher com um nível de significância menor 

que 5% (p < 0,05). Também foi realizada análise bivariada e estimada a odds 

ratio (OR) com intervalo de confiança (IC) de 95%, para verificar a possível 
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associação entre algumas variáveis e o desfecho encontrado. Para comparação 

das médias das idades foi utilizado o teste de Mann-Whitney. 

 

Resultados 

 

Nesta unidade de saúde, foi analisado um total de 4.826 formulários de 

pacientes que realizaram testagem anti-HIV, com faixa etária entre 1 a 81 anos 

de idade, sendo 3.170 arquivos no ano de 2003 e 1.656 no ano de 2013. Quanto 

à testagem com sorologia confirmada para HIV, um total geral foi de 365 

indivíduos, sendo 230 (7,26%) e de 135 (8,15%) respectivamente entre os anos 

estudados (tabela 1).  

Do total geral, foi documentada uma frequência de 558 (17,60%) 

adolescentes. Sendo que 20,08% do total geral de mulheres atendidas em 2003 

eram adolescentes do sexo feminino, e 10,11% relativo ao total geral do sexo 

masculino. Já no ano de 2013 o número total de adolescentes (110 – 6,64%) foi 

menor (p < 0,001). O percentual com base no total de mulheres atendidas foi de 

6,23% para adolescentes do sexo feminino e 7,04% relativo ao percentual total 

do sexo masculino.  

A infecção pelo HIV foi confirmada em 14 adolescentes (2,51%) no ano de 

2003 e 7 (6,36%) no ano de 2013 (p = 0,034). A média de idade do total de 

adolescentes nos respectivos anos foi de 17,08 (DP: 1,64) e 17,02 anos (DP: 

2,11) (Mann-Whitney U Test, p = 0,430), dados não demonstrados.  
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Tabela 1: Número de atendimentos realizados no Centro de Testagem e Aconselhamento de Nova Iguaçu 

nos anos de 2003 (n=3.170) e 2013 (n=1.656). 

Legenda: DP= Desvio Padrão; *O valor de p (< 0,05) refere-se ao teste do qui-quadrado comparando 
os resultados entre os anos do estudo (2003 e 2013); Os demais valores de p descrevem a 
comparação entre gênero em cada ano do estudo (#p< 0,001; $p=0,005; **p=0,848). 

 

Pode ser observado nos gráficos 1 e 2, o total de atendimentos por mês 

nos respectivos anos do estudo (2003 e 2013). Em 2003, o maior número de 

atendimentos gerais foi em abril (408), porém os de adolescentes foram em maio 

(90). Já em 2013, o mês de agosto apresentou a maior frequência de 

atendimentos gerais (170) e a distribuição dos atendimentos dos adolescentes 

tendeu a ser mais uniforme ao longo deste ano, mesmo com o mês de agosto 

também apresentando uma maior frequência (13).   

 

Gráfico 1: Comparativo de total de atendimentos mensais incluindo os adolescentes em 2003. 
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Gráfico 2: Comparativo de total de atendimentos mensais incluindo os adolescentes em 2013. 

 
 

Comparando os anos do estudo, observamos um aumento na 

escolaridade dos adolescentes em 2013 com maior número para 8-11 anos de 

estudo, seguido de 4-7 anos; divergindo de 2003, em que 4-7 anos teve uma 

maior frequência, em seguida de 1-3 anos (tabela 2).  

Quanto à situação profissional dos adolescentes atendidos em ambos os 

anos do estudo, a distribuição de frequência foi maior para o status do lar, 

seguido de estudante, sem diferença estatisticamente significativa entre os anos 

(tabela 2).  
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Tabela 2: Descrição de alguns dados sócio demográfica dos adolescentes atendidos no CTA nos anos 2003 

e 2013 
Variáveis 2003 2013 p valor 

 F (%)  M (%) Total (%) F (%)  M (%) Total(%)  

Escolaridade (anos 
estudados) 

       

         Nenhum 1 (0,21) 1 (1,25) 2(0,36) 1 (1,96) - 1(0,91) 0,418** 
         1 a 3 172

#
(35,98) 12 (15) 184(32,98) 1 (1,96) 2 (3,39) 3(2,72) < 0,001** 

         4 a 7 198(41,42) 39(48,75) 237(42,47) 16 (31,37) 28 (47,46) 44(40) 0,631* 
         8 a 11 106

$
(22,18) 28(35,00) 134(24,01) 30(58,83) 25(42,37) 55(50) < 0,001** 

         12 e mais 1 (0.21) - 1(0,18) 3 (5,88) 4 (6,78) 7(6,37) < 0,001** 
Não informado 

Situação profissional 
Autônomo  

- - - - - - - 
       

- - - - - - - 
Desempregado 10 (2,09) 12(15,00) 22(3,94) - 3 (5,09) 3(2,73) 0,783** 
Empregado 34 (7,11) 9 (11,25) 43(7,71) 19 (37,26) 21 (35,59) 40(36,36) - 
Estudante 170

#
(35,56) 53(66,25) 223(39,97) 5 (9,80) 15

¥ 
(25,42) 20(18,18) < 0,001** 

Do lar 256(53,56) - 256(45,87) 25 (49,02) 18
§ 
(30,51) 43(39,10) 0,191* 

Pensionista 5 (1,05) - 5(0,9) 1 (1,96) - 1(0,91) 1,000** 
Não informado 3 (0,63) 6 (7,50) 9(1,61) 1 (1,96) 2 (3,39) 3(2,72) 0,428** 

Legenda: *Teste do qui-quadrado; **Teste Exato de Fisher. # p< 0,001; $ p=0,013; ¥ p=0,034; § 
p=0,047 

 

Referente ao tipo de relacionamento, em ambos os anos, grande parte 

dos adolescentes tinham parceiros não fixos/solteiros, e os que tinham parceiro 

fixo tiveram um maior número de casos em 2003 do que em 2013 (p< 0,001) 

(tabela 3). O número de parceiros sexuais nos últimos 12 meses mais 

identificado nos dois anos do estudo foi entre 1 e 2 parceiros (p< 0,001), e o tipo 

de parceiro mais observado foi o do sexo masculino (p< 0,001). A maioria dos 

adolescentes atendidos no ano de 2003 não descreveu experiência de DST nos 

últimos 12 meses, e as DST descritas foram para o sexo feminino: sífilis e HPV. 

Já para os homens: sífilis, HPV e gonorreia (todos estes dados foram descritos 

pelos pacientes e estavam anotados nas fichas do serviço). Divergindo do ano 

de 2013, onde a maioria dos adolescentes declararam histórico de alguma 

infecção (tabela 3). 

O tipo de relacionamento foi classificado como: “parceiro fixo, não 

fixo/solteiro e não informado”. Tais categorias foram adaptadas passando de: 

casado/amigado para parceiro fixo; separado, viúvo e solteiro para solteiro; de 

forma que ocorresse a avaliação em ambos os períodos (2003 e 2013), visto que 

os questionários do CTA foram modificados ao longo de 10 anos. Em 2003 esta 

categoria era classificada apenas como “Parceiro fixo: sim ou não”, enquanto em 

2013 esta variável dividiu-se em “casado/amigado, solteiro, separado, viúvo e 

não informado”.  
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Tabela 3: Descrição do perfil sexual de adolescentes atendidos no CTA nos anos 2003 e 2013 

Variáveis 2003 2013 p valor 

 F (%)  M (%) Total(%) F (%)  M (%) Total(%)  

Tipo de Relacionamento        
         Parceiro Fixo  386(80,75) - 386(69,17) 5(9,80) - 5(4,54) < 0,001* 
         Parceiro não 
fixo/Solteiro 

85 (17,79) 80
#
(100) 165(29,58) 45(88,24) 57(96,61) 102(92,73) < 0,001* 

Não informado 7 (1,46) - 7(1,25) 1 (1,96) 2 (3,39) 3(2.73)     0,218** 
Número de parceiros 
sexuais  
nos últimos 12 meses 

       

Nenhum  3 (0,63) 28
#
(35,00) 31(5,56) 6 (11,77) 4 (6,78)    10(9,09)      0,158* 

01 a 02 438(91,63) 23
#
(28,75) 461(82,62) 40

¢
(78,43) 30(50,85) 70(63,64) < 0,001* 

03 a 05 19 (3,97) 20
#
(25,00) 39(6,99) 1(1,96) 7(11,86) 8(7,27)   0,915 

06 a 10 3 (0,63) 3(3,75) 6(1,07) - - - - 
> 10 - 6(7,50) 6(1,07) - - - - 
Não se aplica 5(1,05) - 5(0,90)  2(3,92) 2(3,39) 4(3,64)     0,045** 
Não informado 10 (2,09) - 10(1,79) 2(3,92) 16(27,12) 18(16,36) < 0,001* 

Tipos de parceiros        
Homens 459

#
(96,02) 5(6,25) 464(83,15) 43

#
(84,32) 15(25,43) 58(52,73)  < 0,001** 

Mulheres - 48(60) 48(8,60) 1 (1,96) 29
#
(49,15) 30(27,27) < 0,001* 

Homens e Mulheres 3(0,63) 6
#
(7,5) 9(1,61) -  8 (13,56) 8(7,27)    0,001* 

Não se aplica - - - 5 (9,80) 5 (8,47) 10(9,09) - 
Não informado 16(3,35) 21

#
(26,25) 37(6,64) 2 (3,92) 2 (3,39) 4(3,64)     0,282** 

Apresentou DST nos  
últimos 12 meses 

       

Não 453
#
(94,77) 65(81,25) 518(92,83) 3(5,88) 13

§
(22,03) 16(14,54)   < 0,001** 

Sim  14 (2.93) 6 (7.5) 20 (3.58) 44
€
(86,28) 36(61,02) 78(72,73) - 

Não respondeu  11
#
(2,30) 9 (11,25) 20(3,59) 4 (7,84) 10

æ
(16,95) 14(12,73)  < 0,001* 

Legenda: *Teste do qui-quadrado; **Teste Exato de Fisher. (# p< 0,001; $ p=0,200; ¥ p=0,322; § 
p=0,028; € p=0,014; æ p=0,251; ¢ p=0,003). 

 

 

Quando questionados sobre o tipo de exposição, os adolescentes 

descreveram a relação sexual em sua maioria, em ambos os anos do estudo 

(p<0,001). Todavia, a frequência foi maior em indivíduos do sexo feminino em 

2003 (p< 0,001), mudando para o sexo masculino em 2013 (p< 0,001) (Tabela 

4). 

 Quanto ao uso do preservativo, no ano de 2003, a maioria dos 

adolescentes relatou usar às vezes, seguido de nunca, divergindo dos achados 

de 2013 com maior frequência para o nunca seguido do às vezes (com diferença 

estatisticamente significativa entre os anos, tabela 4). 

 Dentro do motivo da procura pelo CTA em 2003, a maior parte dos 

adolescentes foi encaminhada à unidade para a testagem por serviço de saúde, 

seguido do fato de terem sido expostos à situação de risco. Resultado divergente 

do ano de 2013, que foi ao contrário (tabela 4). 
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Tabela 4: Descrições sobre tipo de exposição, uso do preservativo e motivos de procura do serviço de 

adolescentes atendido no CTA nos anos 2003 e 2013.  
Variáveis 2003 2013 p valor 

 F (%)  M (%) Total(%) F (%)  M (%) Total(%)  

Tipo de exposição        
  Relação sexual 453

#
(94,76) 54 (67,5) 507(90,86) 20(39,22) 47

#
(79,66) 67(60,91) < 0,001 

  Drogas injetáveis 6 (1,26) 5 (6,25) 11(1,97) - - - - 
  Transfusão 2 (0,42) - 2(0,36) - - - - 
  Acidente de trabalho 1 (0,21) - 1(0,18) - - - - 
  Nenhum - - - - - - - 
  Não respondeu 
  Transmissão vertical 
  Outros 

16 (3,35) 21 (26,25) 37(6,63) - 3 (5,09) 3 (2,73) 0.128** 
- - - 1 (1,96) 3 (5,09) 4 (3,63) - 
- - - 5 (9,80) 1 (1,69) 6 (5,45) - 

  Transmissão vertical + 
outros 

- - - 1 (1,96) - 1 (0,91) - 

  Relação sexual + 
outros 

- - - 2 (3,92) 1 (1,69) 3 (2,73) - 

  Não se aplica 
Uso de preservativo  
  Sempre 

- - - 22
#
(43,14) 4 (6,78) 26(23,64) - 

       

21
#
(4,39) 12 (15) 33(5,91) 2 (3,92) 3 (5,09)  5 (4,54) 0,571* 

  Nunca 200(41,84) 26 (32,5) 226(40,50) 23
$
(45,10) 10(16,95) 33 (30) 0,039* 

  Às vezes 243
$ 

(50,84)    24 (30) 267(47,86) 6(11,77) 12(20,34) 18(16,36) < 0,001* 

  Não se aplica 1(0,21) 18 (22,5) 19(3,4) 18(35,29) 32
§
(54,23) 50(45,46) < 0,001* 

  Não informado 
Motivo de procura 
  Exposição a situação 
de risco 

13 (2,72) -  13(2,33) 2 (3,92) 2 (3,39) 4 (3,64) 0.502** 
       

14
¥
(2,93) 7 (8,75) 21(3,76) 14(27,45) 34

$
(57,64) 48(43,64) < 0,001* 

  Encaminhamento pelo 
serviço de saúde 

441
#
(92,26) 41 (51,25) 482(86,38) 22

€
 (43.14) 10(16,95) 32(29,09) < 0,001* 

  Prevenção 23 (4,81) 30
#
(37,50) 53(9,5) 10

æ
(19,61) 3 (5,09) 13(11,82) 0,456* 

  Não Informado - 2 (2,50) 2(0,36) - 1 (1,69) 1 (0,91) 0,418** 
  Exposição a situação 
de risco +  prevenção 

- - - - 1 (1,69) 1 (0,91) - 

  Conferir resultado 
anterior 

- - - - 1 (1,69) 1 (0,91) - 

  DST - - - 1 (1,96) 4 (6,78) 5 (4,54) - 
  Outros - - - 4 (7,84) 5

$
(8,47) 9 (8,18) - 

Legenda: *Teste do qui-quadrado; **Teste Exato de Fisher. (# p< 0,001; $ p=0,001;¥ p=0,011; § 

p=0,047; € p=0,003; æ p=0,035).   

 

Os testes utilizados para testagem foram os imunoenzimáticos, 

conhecidos como o Elisa (do inglês "Enzyme Linked ImmunonoSorbent Assay") e 

o imunoblot (Dot Blot) rápido, assim como Western blot em ambos os anos. 

Porém, diferente do ano de 2003 em que usavam o exame laboratorial para 

confirmação, em 2013, este só era utilizado se os testes rápidos fossem 

inconclusivos, o que não ocorreu entre os adolescentes. O teste Dot Blot só foi 

realizado em caso de confirmação sorológica, como preconizado pelo Ministério 

da Saúde e/ou falta do teste Elisa em estoque. Cerca de 15 adolescentes em 

2003 (2,69%) não realizaram os testes (tabela 5), mesmo após realizar o 

cadastro em ficha de atendimento, por se encontrarem em período de janela 

imunológica e/ou motivos não descritos em ficha.  
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Tabela 5: Marcas utilizadas para testagem dos adolescentes 
Variáveis 2003 2013 

Tipo de teste utilizado F (%) M (%) Total(%) F (%) M (%) Total(%) 

ELISA        
   Winner 49(10,25) 12(15)         - - - - 
   Bio-rad - 35(43,75) - - - - 
   Nora - 4 (5) - - - - 
   Mono - 2 (2,5) - - - - 
   Hexagon - 10 1(2,50) - - - - 
   Bio-Manguinhos - - - 42 (8,78) 49 (83,05) 91 (82,72) 
   Rapid-Check - - - 9 (16,64) 10 (19,61) 19 (12,27) 
   Determine - 4 (5) - - - - 
   NI* 359(75,10) - - - - - 
DOT BLOT 61(12,76) 5 (6,25) 66 (38,18) - - - 
LABORATORIAL 1(0,21) 6 (7,5) 7 (1,25) - - - 
Não realizado 13(2,72) 2 92,5) 15 (2,68) - - - 

Legenda: *Não informado em ficha 

 

 

Também foi realizada a descrição dos adolescentes atendidos com 

sorologia positiva para a infecção pelo HIV (2003: 14 adolescentes; 2013: 7 

adolescentes - tabela 1). Quanto à escolaridade descrita por "anos estudados", 

no ano de 2003, 13 indivíduos tinham no máximo 7 anos estudados. Já em 2013, 

a maior parte dos adolescentes de 8 a 11 anos estudados (tabela 6). Em relação 

a situação profissional, 4 estavam empregados e 4 eram estudantes em 2003, e 

apenas 3 indivíduos estavam empregados e 3 desempregados em 2013.  

 

Tabela 6: Descrição sóciodemográfica dos adolescentes infectados pelo HIV neste estudo 
Variáveis 2003  2013  p valor 

 F (%)  M (%) Total (%) F (%)  M (%) Total(%)  

Escolaridade (anos estudados)        

         Nenhum - - - - - -  
         1 a 3 5(83,33) 2(25) 7(50) - - ´- - 
         4 a 7 1(16,67) 5(62,5) 6(42,86) 1 (33,33) 1 (25) 2(28,57) 0,656* 
         8 a 11 - 1(12,5) 1(7,14) 2 (66,67) 3 (75) 5(71,43) 0,006* 
         12 e mais - - - - - -  

Não informado 
Situação profissional 

Autônomo  

- - - - - -  
      

- - - - - -  
Desempregado - 2(25) 2(14,29) 2 (66,67) 1 (25) 3(42,86) 0,280* 
Empregado 2(33,33) 2(25) 4(28,57) - 3 (75) 3(42,86) 0,638* 
Estudante 1(16,67) 3(37,5) 4(28,57) 1 (33,33) - 1(14,28) 0,624* 
Do lar 3(50) - 3(21,43) - - - - 
Pensionista - - - - -   
Não informado - 1(12,5) 1(7,14) - - - - 

Legenda: *Teste Exato de Fisher.  
 

No perfil sexual dos adolescentes infectados pelo HIV, segundo os dados 

colhidos, foi observado que no tipo de relacionamento a maioria declarou-se com 

parceiro não fixo/solteira em ambos os anos do estudo, assim como teve de 1 a 

2 parceiros sexuais nos últimos 12 meses. Assim como parceiros do sexo 
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oposto, com via de exposição sexual ao vírus como a mais descrita. No entanto, 

ocorreu divergência entre os anos estudados, quanto ao histórico de DST nos 

últimos 12 meses antes da testagem, e em relação ao uso do preservativo. Já o 

motivo de procura pelo CTA, em sua maior parte foi por encaminhamento de 

serviços de saúde (2003) e por exposição a situações de risco em 2013 (tabela 

7).  
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Tabela 7: Perfil sexual de clientes infectados pelo HIV presentes no estudo 

Variáveis 2003 2013 p valor 

 F (%)  M (%) Total(%) F (%)  M (%) Total(%)  

Tipo de relacionamento        

Parceiro Fixo  3(50) - 3(21,43) - - - - 

Parceiro não fixo/Solteiro 3(50) 8
 #
(100) 11(78,57) 3 (100) 4 (100) 7(100) 0,186* 

Não informado - - - - - - - 

Número de parceiros sexuais  
nos últimos 12 meses 

       

Nenhum  - 3(37,50) 3(21,43) - - - - 

01 a 02 6
#
(100) 1(12,50) 7(50,00) 3(100) 1 (25) 4(57,14) 0.397** 

03 a 05 - 3(37,50) 3 (21,43)        - 1 (25) 1(14,29) 1.000** 

06 a 10 - - - - - - - 

10+ - 1(12,50) 1(7,14) - - - - 

Não se aplica - - - - - - - 

Não informado - - - - 2 (50) 2(28,57) 1.000** 

Tipos de parceiros        

Homens 6(100) - 6(42,86) 3(100) 2(50) 5(71,44) 1.000** 

Mulheres - 3(37,5) 3(21,43) - 1 (25) 1(14,28) - 

Homens e Mulheres - 2(25) 2(14,29) - 1 (25) 1(14,28) - 

Não se aplica - 3(37,5) 3(21,43) - - - - 

Apresentou DST nos últimos 
 12 meses 

       

Não 6 (100) 7(87,50) 13(92,86) - 2 (50) 2(28,57) 1.000** 

Sim (sem descrição de qual) - - - 3 (100) 2 (50) 5(71,43) - 

Sífilis - 1(12,5) 1(7,14) - - - - 

Tipo de exposição        

Relação sexual 6 (100) 6 (75) 12(85,71) 2(66,67) 4(100) 6(85,71) 1.000** 

Drogas injetáveis - 1(12,5) 1(7,14) - - - - 

Nenhum               - 1(12,5) 1(7,14) - - - - 

Relação sexual + outros - - - 1(33,33) -  1(14,29) - 

Uso de preservativo        

Sempre - 2(25) 2(14,29) - - - - 

Nunca 4(66,67) 3(37,5) 7(50) - 2 (50) 2(28,57) 0.642** 

As vezes 2(33,33) 3(37,5) 5(35,71) 1(33,33) 1 (25) 2(28,57) 1.000** 

Não se aplica - - - 2(66,66) 1 (25) 3(42,86) - 

Motivo de procura        

Exposição a situação de risco - -  - 4(100) 4(57,14) - 

Encaminhamento pelo serviço de saúde 6 (100) 4(50) 10(71,43) 2(66,67) - 2(28,57) 0.159** 

 Prevenção - 4(50) 4(28,57) 1(33,33) - 1(14,29) 0.624** 

Legenda: *Teste do qui-quadrado; **Teste Exato de Fisher. (# p=0,005) 

 

Quanto à testagem dos adolescentes com sorologia positiva para o HIV 

em 2003, foram utilizados em 7 (50%) indivíduos o teste Elisa, e o teste Dot Blot 

foi usado como confirmatório em apenas um indivíduo e 6 (42,86%) indivíduos 

tiveram que fazer a realização do exame laboratorial para confirmação do 
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diagnóstico. Já, em 2013, todos os indivíduos com sorologia confirmada, 

realizaram o teste Elisa. 

 
Tabela 8: Testes utilizados em adolescentes com sorologia positiva para o HIV 

Variáveis 2003 2013 

Tipo de teste utilizado F (%) M (%) Total(%) F (%) M (%) Total(%) 

ELISA        
   Winner - 1(12,50) 1(12,50) - - - 
   Mono - 1(12,50) 1(12,50) - - - 
   Bio-Manguinhos - -  2(66,67) 2(50) 4(57,15) 
   Rapid-Check - -  1(33,33) 2(50) 3(42,85) 
   NI* 5(83,34) - 5(35,71) -   
DOT BLOT 1(16,66) - 1(7,14) - - - 
LABORATORIAL - 6(75%) 6(42,86) - - - 
Não realizado - - - - - - 

Legenda: NI:*Não informado em ficha 
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Discussão 
 

O Centro de Orientação e Apoio Sorológico (COAS), que foi criado entre 

os anos de 1987 e 1988, era voltado para ofertar serviço de saúde gratuito para 

realização de sorologia para HIV de forma sigilosa e anônima. Seu principal 

objetivo era descentralizar a demanda de testes sorológicos dos bancos de 

sangue. Em 1997, passou a ser denominado “Centros de Testagem e 

aconselhamento” (CTA), que em sua abrangência passou a atribuir novas 

diretrizes, a fim de atuar como serviço de prevenção em IST/AIDS. Suas 

atribuições diferem de acordo com a necessidade de cada região onde a mesma 

é alocada (Diretrizes dos Centros de Testagem e Aconselhamento, 1999). Neste 

contexto, o CTA que foi escolhido como o cenário deste estudo é o único do 

município de Nova Iguaçu.  

O CTA promove outros serviços tais como, o diagnóstico precoce dos 

indivíduos infectados e seus parceiros, com aconselhamento para o uso 

adequado de preservativo e informações pertinentes ao vírus, a fim de esclarecer 

dúvidas e orientar indivíduos infectados ou não (SILVA, et al. 2013).  

Verificando o número de clientes atendidos nos anos de 2003 e 2013, é 

possível perceber uma redução significativa nos atendimentos de 3.173 para 

1.656 respectivamente. Isso pode ser explicado relacionando o fator de no ano 

de 2003 existir apenas um CTA no município e também pela expansão da 

testagem anti-HIV às unidades básicas de saúde, no ano de 2009, voltadas a 

atenção de gestantes e parturientes, na efetivação da Política Integral da Saúde 

da Mulher e ainda sua ligação com a rede hospitalar deste município. Garantindo 

a expansão do serviço de testagem, fazendo com que a procura ao CTA fosse 

reduzida. Atualmente, existem por volta de 520 Centros de Testagem e 

Aconselhamento (CTA) em todo país, além de maternidades, serviços 

especializados e mais de 60% das Unidades Básicas de Saúde (UBS) que 

promovem a realização de testes rápidos anti-HIV (BRASIL, 2013).  

Segundo dados da UNIAIDS (2016), ressalta-se que no mundo uma média 

de 34,9 milhões de pessoas estão infectados pelo HIV, dentre estes 1,8 milhão 

são de indivíduos menores de 15 anos de idade e, nesta faixa etária, ocorrem 
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150.000 novos casos da infecção. Estes dados epidemiológicos relatam que, em 

25 países analisados com jovens entre 15 e 19 anos, no período de 2005 a 2015, 

o número de indivíduos com esta faixa etária que vivem com HIV cresceu de 

800.000 para 940.000. No presente estudo, os dados eram dos anos de 2003 e 

2013, em que foram observados 14 casos de adolescentes positivos para HIV e 

7 casos, respectivamente.  

A testagem anti-HIV é destinada a todo e qualquer cidadão que se 

identifique em situação de risco potencial para infecção. O Departamento de 

IST/HIV atribui políticas públicas de saúde que enfatizam a testagem para 

gestantes e crianças expostas ao vírus (BRASIL, 2011). Em 2003, entre os 

atendimentos, 17,59% eram adolescentes que buscaram a testagem no CTA em 

que foi realizada esta pesquisa; já em 2013, após a descentralização do CTA, 

6,64% dos atendimentos em relação ao total de usuários eram de adolescentes. 

Este dado pode ser explicado em parte devido à implantação de estratégias no 

enfrentamento da doença, criada também em 2003, intitulada “Fique Sabendo” 

em que uma mobilização social estimulou a população, principalmente jovens, à 

realização do teste rápido para HIV (BRASIL, 2011). Ocorrendo assim uma 

expansão quanto a testagem em âmbito nacional.  

Um estudo realizado na Tanzânia (MAHANDE, et al, 2016)  avaliou o nível 

de aceitação referente à testagem anti-HIV em mulheres com faixa etária 

compreendida entre 15 e 24 anos de idade. Tendo como comparação a divisão 

de idades entre as adolescentes de 15 a 19 e as jovens de 20 a 24 anos de 

idade. Divididos os períodos de análise, de 2003 a 2004, 2007 a 2008, e 2011 e 

2012, foi observado que houve um crescimento na aceitação de realização do 

teste rápido anti-HIV nos dois últimos períodos da pesquisa. Estes dados 

revelam que isto pode ter sido devido ao fato relacionado à disponibilidade da 

gratuidade dos Kits para realização dos testes, iniciada em 2004, e associado 

também ao aumento da demanda de campanhas de conscientização para a 

prevenção e controle da doença.  

Outros fatores contribuintes advieram da determinação legal (Lei nº 12.984 

de 2 de Junho de 2014) que disciplinou a proibição de discriminação referente à 

indivíduos que vivem com HIV no país, e da portaria 151 (14 de outubro de 
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2009), que agiliza e amplia a realização de testes anti-HIV e aos centros de 

aconselhamentos realizados em comunidades.  

A variável tempo de escolaridade não apresentou associação com a 

infecção pelo HIV em ambos os anos estudados, embora no ano de 2013, a 

maioria dos adolescentes tenha descrito entre 8-11 anos do tempo de estudo. 

Divergindo de nossos achados, um estudo semelhante foi realizado na Bahia, 

com adolescentes com idade entre 13 e 24 anos, no período de 2007 a 2011, e 

os autores relataram que os adolescentes com escolaridade inferior a 8 anos de 

estudo (associado aos fatores étnicos e sociais), contribuíam para o aumento 

das IST/HIV neste público (PEREIRA, et al, 2014).   

Embora no presente estudo uma pequena parcela de indivíduos 

estivessem empregados somando os participantes de ambos os anos do estudo 

(83/668 adolescentes - 12,43%), em uma pesquisa realizada por Schneider 

(2008) foi observado que a maior parte dos indivíduos infectados, quando 

empregados, não demonstravam relação direta entre sua condição e o fato de 

estar infectados pelo vírus. E, neste sentido, indo além do vínculo empregatício, 

um estudo realizado no Rio Grande do Sul demonstrou que os adolescentes 

soropositivos para HIV não se sentiam à vontade para dizer aos seus colegas 

sua condição em relação à infecção, descrevendo o medo de isolamento social 

(MOTTA, 2013). 

Quanto ao tipo de relacionamento entre os adolescentes, foi observado 

que em 2003 o quantitativo entre as mulheres na condição de ter parceiro fixo foi 

maior quando comparado a 2013. E, em 2013, foi maior o quantitativo dos com 

parceiro não fixo/solteiros. Guimarães (2013) descreveu que o estado civil pode 

estar diretamente associado ao HIV, assim sendo, os solteiros podem apresentar 

maior vulnerabilidade à infecção, pois não possuem parceiro fixo. O UNICEF 

(2011) enfatiza ainda que os adolescentes do sexo masculino são mais propícios 

a relacionamentos de risco, contudo as mulheres tendem a ter mais resistência 

ao uso de preservativo devido à condição de se relacionar com parceiro fixo, com 

isso aumentando a vulnerabilidade para IST/HIV. O texto também ressalta que o 

risco para a aquisição da infecção pelo HIV entre indivíduos de 15 e 24 anos é 

duas vezes maior para o sexo feminino em relação ao masculino. Tal fato 
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diverge do encontrado em nosso estudo, onde indivíduos do sexo masculino 

apresentaram maior positividade para a infecção pelo HIV em ambos os anos 

estudados. 

Ao analisar o perfil sexual desses adolescentes, foi avaliado que os 

indivíduos do sexo masculino, em sua maioria, não possuíam parceiro fixo, tanto 

em 2003 quanto em 2013. O número de parceiros sexuais nos últimos 12 meses 

e foi observado que em ambos os anos a maior frequência foi para a categoria 

de 1 a 2 parceiros. O mesmo pode ser observado em um estudo semelhante em 

que 47,2% dos indivíduos entrevistados possuíam de 1 a 2 parceiros sexuais nos 

últimos 12 meses, realizado na cidade do Rio de Janeiro, no CTA do Hospital 

Escola São Francisco de Assis, entre os anos de 2002 e 2003 (GRIEP, et al, 

2005). Tanto os estudos de Guimarães (2013), quanto de Schneider (2008) e 

Souto (2009) corroboram para a afirmativa que a vulnerabilidade é diretamente 

proporcional à quantidade de parceiros sexuais, assim sendo, a troca frequente 

de parceiros sexuais, maior a vulnerabilidade à infecção pelo HIV. 

Também neste estudo a maioria dos participantes se declararam 

heterossexuais. No Brasil, a epidemia de HIV passou por várias fases, 

começando pela homossexualidade masculina e utilização de drogas injetáveis, 

chegando até a heterossexualização da infecção, em que o indivíduo que 

mantem relações com mais de um parceiro sem proteção pode viabilizar uma 

possível propagação da infecção (PEREIRA, et al, 2016). Confirmando este 

dado, Nodin (2015) realizou um estudo entre Janeiro e Junho de 2009 em 

Portugal, em que foi utilizado um questionário online com o intuito de aprofundar 

o conhecimento sobre os padrões associados ao risco de infecção pelo HIV na 

população masculina. Nesse estudo, pode ser observado que, no geral, homens 

heterossexuais possuíam um comportamento preventivo mais precário nas 

relações sexuais do que homens homossexuais, além da redução para testagem 

anti-HIV, o que sugere uma menor conscientização deste grupo do que da 

população homossexual quanto à infecção pelo HIV. 

Quanto ao questionamento sobre DST nos últimos doze meses, em 2003, 

onze adolescentes relataram ter tido infecção por sífilis e oito por HPV, sem que 

estes tenham sido comprovados por algum teste sorológico realizado 
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previamente, pois eram apenas informações colhidas das fichas dos pacientes, o 

que nos leva a questionar a veracidade desses fatos uma vez que tratam-se 

apenas de informações fornecidas pelos indivíduos testados. Neste contexto, 

embora não seja o foco desse estudo, um detalhe importante é o fato de que a 

ocorrência de casos de infecção pelo HPV em indivíduos com menos de 30 anos 

de idade, não se encontrem dentro desta faixa etária de risco para o 

desenvolvimento de câncer de colo uterino, pois em geral tendem a regredir 

espontaneamente (INCA, 2017).  

Para 2013, a maioria relatou ter tido algum tipo de IST, porém sem 

descrição de qual doença lhe acometera, o que nos permite refletir se estes 

casos realmente foram IST ou não, enfatizando o descrito a cima. Contudo outra 

reflexão pode ser relevante neste caso, sobre quais possíveis IST poderiam ter 

acometido estes jovens. O CDC (2015) ressalta que nos Estados Unidos, a 

infecção por Chlamydia trachomatis possui uma maior incidência para jovens 

entre 16 a 24 anos de idade, e que se recomenda o rastreio anual para mulheres 

sexualmente ativas, com menos de 25 anos de idade e para mulheres acima 

desta faixa, caso apresentem múltiplos parceiros ou relacionamento recente. 

Neste sentido, um estudo feito com gestantes em seis cidades brasileiras, 

destacou que a maior taxa de infecção por gonorreia e clamídia estava na faixa 

etária de 15 a 19 anos, e que o risco de apresentar a infecção entre as gestantes 

avaliadas, com menos de 20 anos foi duas vezes maior em relação as demais 

(JALIL, 2008).  

Quanto ao motivo de procura, o crescimento da categoria de exposição de 

risco para aquisição da infecção em 2013, vem ao encontro da descrição do 

Ministério da Saúde (2010), que o teste anti-HIV virou exame de rotina para pré-

operatório e pré-natal, mas também pode ser feito em caso de curiosidade ou 

caso de suspeita médica, podendo ter sido influenciada por campanhas 

midiáticas sobre a temática (NUNES, 2016). Outro fator a ser relacionado que 

em nosso estudo, é que em 2013 a procura para a realização do teste foi maior 

para os homens em comparação às mulheres (tabela 1). Pode-se dizer que este 

fato se deu devido a descentralização do serviço, e na Unidade onde foi o 

cenário da pesquisa, a busca para o teste se tornou mais concentrada à pessoas 
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com a manifestação do desejo para realização do teste mediante exposição de 

risco em atividade sexual. 

Neste mesmo foco, foi observado que, entre os anos em estudo, o mês 

que mais teve procura para realização do teste foi o mês de maio referente ao 

ano 2003 e, em contra partida, este mesmo mês em 2013 obteve a menor 

procura, tendo seu maior quantitativo em agosto. Com base nestes dados, ainda 

não foi possível comparar se alguma determinada época do ano incentivou uma 

maior procura pela testagem anti-HIV entre os adolescentes, como o carnaval. 

Neste sentido, dois estudos foram realizados, um com a finalidade de avaliar se 

determinada época do ano, como o carnaval, pode influenciar no diagnóstico de 

DST. Participaram 560 (21,2%) adolescentes de 10 a 19 anos, e foi observado 

que não houve comprovação estatística que o carnaval no Rio de Janeiro 

contribuiu para aquisição de infecções de transmissão sexual (PASSOS, et al, 

2010). Estes dados preliminares tornam-se um fator motivador para a conclusão 

do estudo de série temporal do qual fazem parte. Já no estudo de 2013, em 

relação à testagem anti-HIV também foi realizado um estudo de série temporal e 

testes de hipóteses para tendência e sazonalidade em Niterói, no estado do Rio 

de Janeiro, entre os anos de 2005 e 2010, em que foi concluído não haver 

relação sazonal entre positividade e demanda (PASSOS, 2013). 

Sobre a proporção dos adolescentes que afirmaram nunca usar 

preservativo ou usar às vezes nas relações sexuais, estas foram maiores em 

ambos os períodos quando comparados àqueles que declararam usar sempre, 

independentes de seu estado sorológico. Nossos achados divergiram dos 

observados por Pereira, et al (2014), em sua pesquisa realizada entre os anos de 

2007 e 2011 no CTA de Feira de Santana (Bahia), com adolescentes e jovens, 

ressaltando que a minoria declarou não utilizar preservativos nas relações 

sexuais com o mesmo parceiro. Cabe enfatizar que o Ministério da Saúde (2010) 

referencia como fator de risco para as DST/HIV a não utilização do preservativo, 

sabendo que a prática desprotegida com múltiplos parceiros é arriscada e pode 

acarretar infecções (BRITO, 2007), sem contar também que o homem cultua o 

sexo sem camisinha como forma de demonstrar e entender confiança 

(TAQUETTE, 2015).  
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Entre as limitações e desafios na realização deste estudo, estava a 

redução do número de casos atendidos nos anos de 2013, pois em 2009 houve a 

expansão da utilização do teste rápido para clínicas com condições especiais, 

como, por exemplo, o pré-natal, reduzindo, assim, o número de mulheres que 

utilizavam o CTA, para cerca de 35% do total dos atendimentos de mulheres em 

2003 eram de gestantes, porém, não havendo impacto no número de homens 

(BRASIL, 2009). Além da ficha de registro que foi aprimorada com o passar dos 

anos. Ainda assim, estes fatores não tornaram inviável a realização deste 

estudo. 

Deste modo, diante da reflexão realizada com este estudo demonstra-se 

que uma maior atenção deve ser fornecida a este grupo, no que se refere tanto ao 

aconselhamento pré e pós-teste, assim como no uso de atividades educativas, 

incluindo o âmbito escolar e redes socias, de modo a sensibilizar estes 

adolescentes, além do emprego de outras estratégias efetivas de prevenção. 
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Conclusões 
  

Com os dados foi possível observar, que entre os anos de 2003 e 2013, 

ocorreu uma diminuição no número testagem realizadas neste CTA devido a 

descentralização do atendimento para outras Unidades de Saúde, principalmente 

a mulheres por conta do pré-natal, este fator também se refletiu para a redução 

do número de adolescentes testados no local e ao quantitativo de adolescentes 

positivos para o HIV. E ainda assim, foi possível observar que ocorreu aumento 

na porcentagem de infectados (2,51% - 2003 e 6,78% - 2013).  

Quanto ao perfil sexual, entre os anos estudados, este modificou, onde a 

maioria possuía escolaridade entre 8 a 11 anos estudados e IST previa no ultimo 

ano antes da testagem (2013), divergindo do observado no ano de 2003. 

Contudo, o não uso do preservativo também se manteve com alta frequência 

entre os adolescentes testados em ambos os anos do estudo. Do mesmo modo, o 

perfil sexual dos adolescentes com sorologia positiva para HIV no ano de 2013 

também se apresentou similar ao dos adolescentes testados em geral no mesmo 

ano. 
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ADENDO 1 : Informações ao Responsável Técnico do CTA 

Projeto de pesquisa: “Análise da distribuição temporal da demanda e 

positividade para infecção pelo HIV e perfil sexual de adolescentes 

usuários de um Centro de Testagem e Aconselhamento da Baixada 

Fluminense do Rio de Janeiro de 2003 a 2013” 

Prezado responsável, 

Sua Unidade está sendo convidada a participar da pesquisa “Análise da 

distribuição temporal da demanda e positividade para infecção pelo HIV e perfil 

sexual de adolescentes usuários de um Centro de Testagem e Aconselhamento 

da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro de 2003 a 2013” antes de decidir 

participar é importante que você entenda porque o estudo está sendo feito e o que ele 

envolverá. Reserve um tempo para ler cuidadosamente as informações a seguir.  Faça 

perguntas se algo não estiver claro ou se quiser mais informações.  

Você é quem decide se gostaria que seu serviço  participe  ou não deste 

estudo. Se decidir autorizar a participar, você receberá esta folha de informações 

para guardar e deverá assinar um termo de autorização. Mesmo se você decidir 

participar, você ainda tem a liberdade de retirá-la do estudo a qualquer momento 

e sem dar justificativas.  

O estudo está de acordo com o estabelecido na Resolução do CNS 

196/96 e suas complementares e com o Código de Ética Médica de 1988. As 

informações sobre cada adolescente  serão retiradas dos  Formulários  de 

Atendimento SI-CTA, sendo confidenciais e sigilosas, em que a identidade de 

cada participante não será revelada nessa pesquisa. 

Como benefícios, ocorrerá por parte da equipe de saúde um melhor 

entendimento sobre a perfil dos adolescentes com risco para a infecção, 

podendo implementar  estratégias para a prevenção em seu município. Quanto 

aos riscos estes não ocorrerão uma vez que será preservada a identidade dos 

clientes atendidos de acordo com a descrição previamente citada. 

 Ao final do estudo o CTA terá o conhecimento dos resultados por meio de 

divulgação para o grupo do estudo.  

Este estudo será avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Veiga de 

Almeida, Rua Ibituruna, 108, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ. Em caso de dúvidas ou 
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necessidades, o responsável poderá entrar em contato com os pesquisadores: 

Hercília Regina do Amaral Montenegro, pelo telefone (21) 3332- 3417 ou pelo 

celular (21) 99963- 6838, e /ou Dennis de Carvalho Ferreira cel.: (21) 999216-

3615. 

Nenhum incentivo ou recompensa financeira está previsto pela 

participação neste estudo.  

Obrigado por ler estas informações. Se desejar que seu Serviço participe 

deste estudo, assine o Termo de Autorização para pesquisa documental em 

anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

ADENDO 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Título do Projeto: “Análise da distribuição temporal da demanda e 

positividade para infecção pelo HIV e perfil sexual de adolescentes usuários de 

um Centro de Testagem e Aconselhamento da Baixada Fluminense do Rio de 

Janeiro de 2003 a 2013” 

Tem como objetivos: Descrever a prevalência de infecção pelo HIV em 

adolescentes de um CTA da baixada fluminense; Descrever o perfil demográfico 

e sexual de adolescentes usuários deste CTA no município supracitado, 

infectados ou não pelo HIV; Verificar o quantitativo de adolescentes usuários 

desses CTA nos últimos 10 anos (2003-2013); e Investigar a demanda e 

positividade (distribuição temporal) de testes sorológicos anti-HIV incluindo dos 

adolescentes nestes CTA durante os meses de cada ano do estudo. 

A coleta dos dados será realizada a partir dos formulários de 

atendimento do SI- CTA, garantindo o anonimato dos sujeitos que 

responderam aos questionários do próprio CTA durante seu atendimento, 

como parte da rotina desses serviços. 

1 - Confirmo que li e entendi a folha de informações para o estudo acima e 

que tive a oportunidade de fazer perguntas. 

2 - Entendo que a participação do serviço de CTA do ________________, 

é voluntária e que sou livre para retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem precisar dar explicações, e sem que meus direitos legais sejam afetados. 

3- Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o 

endereço do pesquisador principal podendo tirar dúvidas sobre o projeto e a 

participação, em qualquer momento. 

 

Nome do Responsável Técnico: 

____________________________________ 

 

Assinatura___________________________       Data: ______________ 

 

Nome da pessoa que obteve o consentimento: 

___________________________________________ 



59 

 

 

Anexo 

 
 



60 

 

 

 
 


