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RESUMO 

Pais e mesmo a equipe de saúde tendem a não abordar aspectos determinantes da saúde sexual dos 

adolescentes. Esse período da vida apresenta valores, atitudes, hábitos e comportamentos em processo de 

formação e de solidificação e, em determinados contextos, pode tornar este segmento populacional mais 

vulnerável. Dados do Ministério da Saúde do Brasil mostram que entre 2007 e 2017 houve um aumento de 

700% nos casos de HIV na população na faixa etária entre 15 a 24 anos. Uma das causas apontadas para 

este aumento tão expressivo são campanhas ineficazes. Visando novas formas de prevenção, a tecnologia 

através de aplicativos para smarthphones tem sido proposta como uma maneira para a prevenção, a 

conscientização e a adesão ao tratamento antirretroviral para os jovens. Este trabalho objetivou revisar a 

eficácia de dispositivos móveis na prevenção da infecção pelo HIV e no tratamento de pacientes jovens 

infectados pelo HIV/Aids. A revisão foi realizada nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS. Foram 

selecionados os estudos publicados a partir de 2014 que avaliaram a relação entre pacientes jovens, HIV/Aids 

e dispositivos moveis. Foram encontrados 58 resumos e, destes, 30 artigos na íntegra contemplaram os 

critérios de inclusão. A maioria dos estudos demonstram que a utilização dos aplicativos auxiliam na 

conscientização do jovem em geral, porém ressaltam a importância de novas adaptações dos aplicativos em 

estudos futuros. 
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1 INTRODUÇÃO 

A infecção pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) atinge diversas partes do 
mundo e tem status de epidemia (WHO, 2017). Em 2019, de acordo com a UNAIDS, estima-
se que haja cerca de 44 milhões de pessoas convivendo com esse vírus. Em toda a história, 
essa doença tem atingido pessoas de faixas etárias diferentes, consequentemente 
mudando o panorama epidemiológico constantemente (BRASIL et al., 2018). 

No Brasil, a evolução da doença mostra o aumento no número de casos relacionados 
a adolescentes. Entre 1980 – 2011 houve a contaminação de 12.891 jovens na faixa etária 
de 13 a 19 anos (MOTTA et al., 2013). No mundo, segundo o Ministério da Saúde (MS), 
cerca de 11,8 milhões de jovens entre 15 a 24 anos vivem com HIV/aids. No Brasil, entre 
2007 e 2017 houve um aumento de 700% nos casos de infecção pelo HIV na população 
entre 15 e 24 anos de idade (BRASIL, 2018). Desta forma, os adolescentes são 
classificados como um grupo de alto risco e vulnerabilidade ao vírus, devido a suas novas 
vivências e descobertas sexuais (CAMILO et al., 2009).  
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Enquanto o número de casos de infecção pelo HIV/aids diminuiu no mundo todo em 
11%, no Brasil este número cresceu em 3%. Isto pode ser resultado de uma onda de 
moralismo aliada a campanhas ineficientes (UNAIDS, 2019). Torna-se evidente, portanto, 
a necessidade de políticas públicas para promover a educação sexual entre os jovens. 
Visando novas formas de promover a saúde sexual, pesquisadores em todo o mundo 
buscam em aplicativos para smarthphone uma nova forma de conscientização e adesão ao 
tratamento antirretroviral para os jovens e adolescentes (WHITELEY et al., 2018). 

Vivendo uma nova era, os adolescentes são caracterizados como a “Geração Y” pelo 
sociólogo Tapscott (1998), sendo a principal marca dessa nova geração a “necessidade” 
de estarem sempre conectados em uma ou mais redes sociais. Estes jovens reconhecem 
que a melhora em seus relacionamentos e a liberdade de comunicação ocorreram graças 
ao surgimento da internet, consequentemente favorecendo a prática sexual (SPIZZIRRI et 
al., 2012). 

Considerando a necessidade de melhorar a comunicação sobre educação sexual, 
prevenção de infecções sexualmente transmissíveis entre os jovens e a adesão ao 
tratamento antirretroviral, este trabalho teve por objetivo realizar um levantamento dos 
artigos publicados nos últimos 5 anos sobre jovens e adolescentes portadores de HIV/Aids 
e como a tecnologia pode influenciar a promoção de saúde destes.  

 
2      MÉTODOS 
 

O planejamento da revisão de literatura buscou esclarecer a seguinte questão 
norteadora: “dispositivos móveis podem auxiliar na prevenção da infecção pelo HIV e no 
tratamento de pacientes jovens contra o HIV/Aids?  

A seleção dos artigos foi realizada por meio de três bases de dados: PubMed, 
SciELO e LILACS, no ano de 2019, utilizando os seguintes unitermos                                                                                                                                                                  
em inglês combinados entre si: ´´tecnologia da saúde`` (´´mhealth``), ´´HIV``(``HIV``), e 
´´jovem``(´´young``). 

Os estudos foram selecionados após leitura criteriosa do título e resumo, a fim de 
verificar se os mesmos respondiam à questão norteadora. Após essa seleção inicial, o 
material foi lido na íntegra e selecionado quando contemplava todos os critérios de inclusão, 
os quais eram: artigos disponíveis na íntegra; publicados em inglês; que abordassem 
alguma relação entre pacientes jovens, HIV/Aids e dispositivos móveis. 
 
3      RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Das 58 publicações identificadas, 28 foram excluídas, após a leitura dos títulos e dos 
resumos, por não preencherem os critérios de inclusão, ou seja, não apresentaram relações 
entre tecnologia, jovens e HIV/Aids. Dessa forma, 30 publicações foram efetivamente 
revisadas no presente estudo. Em sua grande maioria, os estudos demostram que a 
utilização dos aplicativos, SMS, fóruns ou blogs, auxiliam na conscientização do jovem em 
geral, e principalmente na retenção daquele que já possui o vírus em seu corpo, se tornando 
um grande aliado das políticas públicas na prevenção de diversas doenças e não apenas 
o HIV. 

Os aplicativos fornecem fonte atraente para informações em aderência a terapia 
antirretroviral, motivação e habilidades comportamentais. Além disso, vale ressaltar os 
benefícios obtidos a partir de mecanismos tecnológicos que são necessários para   
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implementar intervenções online como em tempo real vigilância do HIV, perfis de 
comportamento sexual refinados e otimização de intervenção.  

Alguns aspectos comprometem a utilização de aplicativos móveis na prevenção 
contra o HIV/Aids em pacientes jovens, como preocupações de privacidade, dificuldade em 
aprender a usar os aplicativos e presença de estigma. No entanto, os estudos sugeriram 
adaptações para informarem refinamentos dos aplicativos em estudos futuros. 

Esse levantamento também demonstra a preocupação das pesquisas com o público 
LGBTQI+, ficando responsáveis por 54% em totalidade, deixando claro a necessidade de 
se preocupar com esse grupo visto que segundo a ONU (2019), homens que fazem sexo 
com outros homens possuem cerca de 22 vezes mais chances de contrair o vírus, assim 
como transexuais que possuem 12 vezes mais. 
 
4      CONCLUSÃO  
 

A tecnologia em saúde oferece uma nova e forte oportunidade de alcançar jovens e 
adolescentes na busca da prevenção e cuidados de todas as doenças, com a crescente 
onda da contaminação pelo vírus do HIV, este se torna um grande aliado nessa procura. 
Desta forma fica evidente a tentativa da conscientização e do engajamento destes jovens, 
entretanto, no levantamento realizado 71% dos trabalhos desenvolvidos foram nos Estados 
Unidos da América, consequentemente na América Latina houve apenas um único, na 
Colômbia. Evidenciando assim a necessidade dos pesquisadores dos países sul-
americanos e principalmente do Brasil, começar a se atentar as mudanças do quadro 
epidemiológico do HIV, e estabelecer novas pesquisas para atingir esses jovens que 
necessitam de uma atenção maior sobre sua saúde sexual. 
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