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RESUMO 

 
As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) estão aumentando em 64,5% entre jovens de 15 a 19 anos e 

de 74,8% para os de 20 a 24 anos, entre 2009 e 2019 se revela os dados do boletim epidemiológico de HIV. 
A vida sexual inicia-se, com maior frequência, na idade média de 15 anos de idade, ou seja, na adolescência, 

a enfermagem com foco no IST vem evoluindo e abrangendo diversas ações de prevenção, promoção, 

diagnóstico e tratamento, por meio de educação da saúde, de forma simples e concisa mostrando a sua real 

importância. A enfermagem apresenta um papel fundamental na promoção de prevenções das infecções 

sexualmente transmissíveis intervindo individualmente, na comunidade e na família, detectando situações de 

riscos e fatores. Justifica-se que com o advento da educação a distância devido á covid-19, e a explosão das 

mídias sociais, há a necessidade de adequação da contribuição da enfermagem no papel da educação sexual. 

O principal objetivo dessa revisão bibliográfica foi identificar o papel da enfermagem e a educação a 

distância na promoção e prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis direcionada aos adolescentes. 
As questões da sexualidade, se configura relevante para a formação de adolescentes, o conhecimento de 

como os jovens lidam com estas dúvidas integra a relevância para a saúde integral, a enfermagem tem papel 

crucial na orientação desse jovem, seja ele de maneira online ou presencial. 

 

Palavras Chave: IST; Ações educativas; Educação Sexual; Mídias sociais. 

 

 

ABSTRACT 

 
Sexually Transmitted Infections (STI) are increasing by 64.5% among young people aged 15 to 19 years and 

by 74.8% for those aged 20 to 24 years, between 2009 and 2019, according to data from the HIV 

epidemiological bulletin. Sexual life starts, most frequently, at the average age of 15 years old, that is, in 

adolescence, nursing with a focus on STI has been evolving and covering several actions of prevention, 

promotion, diagnosis, and treatment, through health education, in a simple and concise way showing its real 

importance. Nursing plays a fundamental role in promoting the prevention of sexually transmitted infections 

by intervening individually, in the community, and in the family, detecting risk situations and factors. It is 

justified that with the advent of distance education due to covid-19, and the explosion of social media, there 

is a need for adequacy of the contribution of nursing in the role of sex education. The main objective of this 

literature review was to identify the role of nursing and distance education in the promotion and prevention 

of sexually transmitted infections aimed at adolescents. Issues of sexuality are relevant to the education of 

adolescents; knowledge of how young people deal with these doubts integrates the relevance to integral 

health; nursing has a crucial role in the orientation of these young people, whether online or in person. 

 

Keywords: STI; Educational actions; Sex education; Social media. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são transmitidas por atos sexuais 

e sanguíneos causados por diferentes agentes etiológicos como vírus, protozoários e 

bactérias, sendo um problema para a saúde pública, repercutindo na saúde reprodutiva da 

população em geral, podendo causar diversos problemas: infertilidade, perda fetal, morte 

prematura, infecções, câncer, além de ser um grande fator de risco para introdução de 

doenças oportunistas associadas (HIV) (ARAÚJO et al, 2015). 

O Ministério da Saúde estabelece como IST: clamídia, cancro mole, gonorreia, 

condiloma acuminado (HPV), doença inflamatória pélvica (DIP), donovanose, herpes, 

infecção pelo vírus t-linfotropico humano (HTLV), linfogranuloma venéreo, sífilis e 

tricomoníase (BRASIL, 2020). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima a incidência de mais de um 

milhão de casos de IST por dia no mundo, sendo 376 milhões somente de novos casos de 

sífilis, clamídia, tricomoníase e gonorreia (OPAS, 2019). 

Segundo o Ministério da Saúde, no Boletim Epidemiológico (2020), de 2007 até 

junho de 2020 foram notificados no SINAN 342.459 casos de infecção pelo HIV no Brasil, 

sendo 44,4% na região Sudeste, 20,0% na região Sul, 19,0% na região Nordeste, 9,00% na 

região Norte e, 6% na região Centro-Oeste. 

A vida sexual inicia-se, com maior frequência, na idade média de 15 anos de 

idade, ou seja, na adolescência, período quando a cognição e a tomada de decisão ainda 

estão em desenvolvimento, favorecendo que os jovens se tornem mais vulneráveis, 

assumindo um comportamento de risco, como a pratica sexual desprotegida (TRONCO et 

al, 2012). 

A grande expansão das IST na população adolescente, não se dá somente pelos 

fatores já apontados, mais também por resultados de fatores culturais que acontecem contra 

a prevenção, determinando que em países com regiões de menor desenvolvimento acontece 

um aumento na propagação entre a população mais jovem. (BRÊTAS et al., 2009). 

A adolescência é marcada por transformações biopsicossociais, quando ocorre a 

transição da infância para a maioridade, caracterizada por mudanças de comportamentos, 

tendo a maturação psicológica e estruturação da personalidade, além do início de uma 
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independência financeira, psicológica, desenvolvimento do desejo sexual, entre outras 

(GENZ et al., 2017). 

A enfermagem com foco no IST vem evoluindo e abrangendo diversas ações de 

prevenção, promoção, diagnóstico e tratamento, por meio de educação da saúde, 

aconselhamento, realização de testes de diagnóstico, tratamento, promovendo assim uma 

assistência ampla e integral (BUNGAY; MASARO, GILBERT; 2014). 

A pandemia da Covid-19 trouxe imensos desafios não somente a educação, sendo 

necessário a adoção de medidas extremas de distanciamento social, afim de diminuir ao 

máximo a disseminação Coronavírus.  Neste contexto, uma das medidas adotadas de 

distanciamento social foi o fechamento temporário de escolas para continuidade dos   

processos educativos   foram   utilizadas   diversas   formas   de educação à distância, a 

adoção do formato do ensino a distância teve grande adesão das redes municipais e 

estaduais que buscaram avançar nesse sentido (SILVA, 2020). 

O objetivo desse artigo é identificar o papel dos enfermeiros na adequação das 

redes sociais, mídias e a educação a distância na promoção e prevenção das Infecções 

Sexualmente Transmissíveis direcionada aos adolescentes.  

Justifica-se com o advento da educação a distância devido a covid-19, e a 

explosão das mídias sociais, há a necessidade de adequação da contribuição da 

enfermagem frente à promoção e prevenção das IST.  

  

2 – DESENVOLVIMENTO (FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA) 

 

2.1 Infecções Sexualmente Transmissíveis no Brasil 

A terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) passa a ser adotada 

em substituição à expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) a partir do 

Decreto nº 8.901, de 10 de novembro de 2016, devido a possiblidade de uma pessoa ter e 

transmitir uma infecção mesmo sem sinais e sintomas (BRASIL, 2016). 

As infecções sexualmente transmissíveis ainda são um problema para saúde 

pública crescente. São causadas por cerca de 30 agentes etiológicos entre eles, bactérias, 

vírus, fungos e protozoários, sendo principalmente transmitida por contato sexual, além de 

também ocorrer verticalmente durante a gestação, parto, ou ainda por meio da 

amamentação e contato íntimo (BRASIL,2015). 
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Dentre as ISTs, a incidência da infecção pelo HIV entre a população jovem se 

encontra entre as maiores preocupações no âmbito de Saúde Coletiva na atualidade 

(UNAIDS, 2008).  

Dados do Boletim Epidemiológico HIV/Aids revelaram aumento de 64,9% das 

ISTs entre jovens de 15 a 19 anos e de 74,8% para os de 20 a 24 anos, entre 2009 e 2019, e 

para as faixas etárias de 20 a 24 e de 25 a 29 anos, as taxas de detecção dos homens são 

quase quatro vezes maiores do que as taxas das mulheres (BRASIL,2020).  

 

2.2 A contribuição da enfermagem na orientação da população jovem em relação 

ao IST 

A partir do momento que a discussão sobre a liberdade de gênero a sociedade 

apresenta um novo delineamento de perspectiva social, construindo e desconstruindo as 

identidades sócios-históricas de cada época, o baixo nível econômico, o acesso e a 

permanência em ambientes escolares, ainda são fatores de precocidade das relações 

sexuais, e a prevenção equivocada das Infecções Sexualmente Transmissíveis (LA ROSA, 

2014). 

O aumento das IST tem se tornado frequente em toda a população de uma maneira 

geral, sendo um problema de saúde pública, que requer uma atenção de maneira especial 

aos adolescentes e jovens, por muitas vezes se necessita até a intervenção de um 

profissional da saúde (GUBERT et al, 2009). Segundo Spindola et al. (2015) as ações 

acerca da educação para a saúde sexual e prevenção as ISTS na população jovem devem 

ser estipuladas pela circulação entre familiares, educadores e profissionais da saúde. 

O profissional da saúde atua como uma ferramenta de escuta ativa promove o 

vínculo entre o profissional e jovem, favorecendo a diferenciação dos demais em relação a 

atenção em saúde sexual dos jovens, aproximando-os do profissional e estabelecendo uma 

relação de convivência, ouvindo suas opiniões e perspectivas e interesses de aprendizado 

(COSTA et al, 2015). 

A pandemia de Covid-19 provocou um grande debate sobre diversas 

desigualdades sociais, raciais e de gênero no Brasil, expondo a cruel realidade da 

distribuição de renda do país, levando a morte de milhares de pessoas infectadas pelo 

coronavírus.  Constatou-se pouco as medidas de prevenção de IST no decorrer dos 



 

 5 

 

primeiros meses de pandemia no Brasil, visto que algumas atividades relacionadas a saúde 

foram suspensas (SILVA, 2020). 

Ações educativas dizem a respeito ao universo da educação e no contexto das 

ISTS, mostram que a integração de conhecimentos entre educadores e profissionais da 

saúde de uma forma geral, focam nas relações sexuais, reprodução, orientação sexual, 

mudança de comportamento e adesão ao uso do preservativo, diante disso o enfermeiro se 

apresenta como um educador em saúde, exercendo um papel fundamental na construção e 

processo de ensino, fortalecendo um trabalho que é coletivo (BESERRA, 

PINHEIRO;BARROSO; 2008). 

Os cuidados prestados aos pacientes por profissionais de saúde, tem necessidade 

de ser norteado por uma assistência de qualidade, em especial ao enfermeiro que tem papel 

central na atenção básica, além de implementar políticas públicas, usar de ferramentas e 

estratégias que tendem a melhorar a qualidade de assistência da comunidade, bem como a 

sua saúde, proporcionando um maior cuidado aos usuários e aos riscos a sua vida 

(SIQUEIRA et al., 2015) 

Segundo Teixeira (2018) é preciso priorizar espaços de diálogos, além das 

orientações sobre os métodos da prevenção, se tornando necessário abordar a sexualidade e 

compreende-la como aspecto essencial para o desenvolvimento dos indivíduos, as ações 

em saúde devem ser desenvolvidas em faixa-etárias cada vez mais precoce, reconhecendo a 

multidimensionalidade de cada indivíduo e enfatizando o autocuidado. 

Se destaca que o meio digital é uma importante ferramenta de acesso à internet, 

principalmente através das redes sociais, ampliando a disseminação dos conhecimentos 

acerca do assunto, afim de promover divulgação de ações de emponderamento nas relações 

sexuais e o esclarecimento de dúvidas frente ao assunto (RODRIGUES, 2016). 

As aplicações de jogos educativos criados pela enfermagem também se 

apresentam como estratégia educacional em saúde para adolescentes e jovens na prevenção 

de ISTS, promovendo um ambiente de informações, debates e reflexões, e a participação 

de um grupo facilita a aprendizagem de todos (BARBOSA et al, 2010). 

Já para Cortez, Silva et al. (2017) as dinâmicas, rodas de conversa acerca do 

assunto realizada por profissionais da saúde, educação permanente com os servidores, para 

dinamizar o diálogo sobre IST e grupo de apoio ao familiar para dialogar sobre IST, 
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estabelecer vínculos, compreender a vida dos adolescentes, suas necessidades e como 

vivenciam a sexualidade é imprescindível para a realização de um diálogo efetivo. 

Ainda que haja ações realizadas pelo Ministério da Saúde e secretarias municipais 

voltados para a prevenção de ISTS e educação sexual, como folders, cartilhas e cartazes 

que por vezes não privilegiem em sua linguagem as especificidades de algumas populações 

(GUBERT et al, 2009). 

A inserção do enfermeiro no âmbito da educação sexual para jovens e 

adolescente, traz a pratica educativa e a abrangência temática das ISTS, permitindo as 

discussões amplas, abertas e respeitando todas as realidades, trazendo o termo de saúde na 

escola, respeitando, os princípios do Sistema Único de Saúde Brasileiro (LUNA et al, 

2012). 

Se enfatiza a enfermagem como a profissão firmada no desenvolvimento de 

práticas educativas que constituem como ferramenta de prevenção e promoção do cuidado, 

sendo fundamental o desenvolvimento de cunho educativo na comunidade, além de 

treinamento dos profissionais, criação de grupos específicos destinados a todos os 

públicos, a vivência saudável (ANDRADE et al., 2015). 

Os profissionais devem desenvolver a promoção e prevenção da saúde sexual a 

partir de estratégias de educação em saúde, que podem ser desenvolvidas com a utilização 

da internet como veículo de disseminação do conhecimento, destacando-se as mídias 

virtuais (Facebook, Instagram, Twitter) já que é uma ferramenta utilizada pela maioria da 

população (CRESPO et al., 2020). 

Conforme o estudo realizado por Valli e Cogo (2013) os blogs se apresentavam 

uma importante ferramenta de troca de experiências, agilizando as buscas por informações 

promovendo um espaço de ajuda mutua e interseção social em assuntos que possam ter 

alguma restrição social.  

Essa abordagem já é utilizada em escolas de ensino fundamental e médio do 

Brasil e de Portugal é a criação destes blogs para divulgar projetos feitos em sala de aula 

sobre sexualidade, devido ao número crescente de casos de ISTs, gravidez na adolescência 

e o precoce início da vida sexual, essa ferramenta facilita a construção da identidade dos 

jovens, já que as relações estabelecidas na internet, muitas vezes refletem no 

comportamento no mundo real (VALLI;COGO, 2013). 



 

 7 

 

A pandemia do COVID-19 desencadeou o surgimento de paradigmas para a 

extensão universitária, projetos ligados a contribuição de enfermeiros na IST precisaram 

ter continuidade de uma forma remota, dando uma continuidade a um projeto de extensão 

projeto de educação em saúde sobre sífilis, considerando como alternativa o uso da rede 

social Instagram® para a veiculação de informações educativas, além do esclarecimento de 

possíveis dúvidas, para promover um elo com a população (FRANÇA et al ,2021). 

Se organizou postagens de um panfleto por meio do Instagram® afim de divulgar 

o projeto, no mesmo mês houve uma menção do projeto por meio do site da Universidade, 

no mês de outubro os integrantes do projeto decidiram realizar mais postagens. As 

publicações tiverem caráter mais informal, onde cada participante ficou responsável de 

confeccionar uma postagem por semana, enquanto todos divulgariam essa postagem em 

suas redes sociais, desenvolvido a partir das temáticas selecionadas e adaptados à realidade 

do público-alvo das redes sociais, através de cinco contas distintas, observando maior 

alcance de usuário (FRANÇA et al, 2021). 

Segundo França et al (2021) apesar de apresentar um grau de alcance favoráveis, é 

necessário que as medidas presenciais sejam realizadas assim que permitidas, utilizando 

medidas de testagem rápida, a fim de avaliar melhor a prevalência de ISTS na população. 

O projeto PrEP-15-19, estudo multicêntrico que reúne a UFMG, a USP e a UFBA, 

oferece serviços de saúde sexual e prevenção ao HIV durante a pandemia, o projeto é o 

primeiro estudo na América Latina que busca demonstrar a efetividade da Profilaxia Pré-

exposição ao HIV, a chamada PrEP, entre adolescentes gays, homens que fazem sexo com 

homens (HSH), travestis e mulheres transexuais, entre 15 e 19 anos, nas cidades de 

Salvador, São Paulo e Belo Horizonte (UDE et al, 2020).  

Os participantes do projeto de Salvador e São Paulo são acompanhados pela 

equipe de profissionais de saúde, como enfermeiros, médicos e psicólogos via smartphone, 

e pelos navegadores do cuidado e monitores da adesão à PrEP através de mensagens no 

WhatsApp, Instagram e Facebook. Durante a pandemia, o projeto também manteve a 

oferta de medicamentos para PrEP, além de preservativos, lubrificantes, autotestes para 

HIV e outras formas de prevenção combinada do HIV, que puderam ser entregues 

diretamente no endereço escolhido pelos adolescentes (UFBA,2020). 

 As consultas são realizadas de acordo com a disponibilidade do adolescente e 

com base na avaliação dos profissionais de saúde, por meio de uma conexão de vídeo ou 
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voz, incluindo triagem geral de saúde, uso de PrEP e de outras estratégias de prevenção do 

HIV, como aconselhamento e orientações gerais sobre HIV e Covid-19 (UFMG,2020).  Os 

dados coletados digitalmente estão integrados a plataformas eletrônicas de prontuários 

médicos e permitem à equipe fazer o monitoramento das informações clínicas em tempo 

real, inclusive em home office. As adaptações também garantem que os adolescentes 

interessados em iniciar a PrEP reduzam pela metade o tempo de consulta presencial na 

clínica (UFBA,2020). 

Wadham et al. (2019) concluíram que existe poucas evidências publicadas sobre a 

eficácia geral das intervenções em saúde sexual realizadas por meio de novas mídias 

digitais (redes sociais on-line e serviços de mensagens instantâneas), apesar de serem 

demonstradas inúmeras vantagens da utilização desses meios, como a grande 

aceitabilidade e uso das mídias sociais pelo público-alvo.  

Ainda que essas tecnologias permitam uma cobertura rápida, barata e altamente 

reprodutível sendo permitido ainda que os projetos que já são eficazes sejam adaptados ás 

plataformas digitais, direcionando às jovens interfaces interativas, didáticas e 

personalizadas, Alhassan et al. (2019) apresentam dados sobre a utilização de smartphones 

em jovens entre 18 a 24 anos situados em Gana, entre 18 a 24 anos sendo apresentado uma 

receptividade em utilizar ferramentas mobile para se informar sobre a prevenção dos ISTs, 

preferindo receber informações em seus celulares, por meio de aplicativos bem 

desenvolvidos, e não por mensagens de texto ou ligações a aceitação da estratégia foi 

considerada positiva pelos autores. 

Ainda afim de enfatizar ainda mais a importância das mídias sociais para a 

prevenção de IST nos jovens, iniciativas também são tomadas através das secretarias da 

saúde das cidades, em São Paulo capital a Coordenadoria de IST/Aids da Cidade de São 

Paulo conta com uma página no Facebook, um perfil no Twitter, uma conta no Instagram e 

um canal no YouTube, as redes sociais são atualizadas rotineiramente com conteúdo de 

qualidade para que assuntos sobre as infecções sexualmente transmissíveis, o HIV e a aids 

sejam amplamente divulgadas, é necessário que se respeitam normas para participar de tal 

movimento, afim de que se evite transtornos aproveitando de melhor forma o canal 

(ABATTE,2020). 

O projeto de extensão ‘’Lika nas Escolas: educação e saúde para práticas 

conscientes’’ tem como principal objetivo a aproximação entre a Universidade Federal de 



 

 9 

 

Pernambuco e a comunidade estudantil do ensino médio, principalmente por meio de ações 

educativas, a fim de sensibilizar os discentes quanto ao quadro epidemiológico, 

transmissão, prevenção, diagnóstico e tratamento das ISTs, como também visitas ao 

Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (LIKA) para a exposição e troca de 

conhecimento sobre as pesquisas desenvolvidas no LIKA (SILVA et al,2020). 

Segundo Silva et al. (2020) devido ao atual momento epidemiológico do Brasil o 

projeto ofereceu novas condutas, através de mobilidades remotas, foram estabelecidas duas 

fases de implementação do projeto, a primeira fase se executou de agosto à dezembro de 

2020, e constituindo-se na busca pelo contato com a direção das escolas para incentivarem 

os alunos a seguirem a conta criada no Instagram para interagirem com os extensionistas, 

os quais cerca de três vezes na semana fazem publicações sobre o assunto, além de que aos 

fins de semana foram promovidas atividades interativas por meio de questionários no 

formato de QUIZ, com alternativas de múltipla escolha e curiosidades sobre o mesmo 

assunto postado durante a semana. 

A segunda fase se caracteriza pelas transmissões lives no Youtube pelo canal 

/LIKAUFPEINSTITUTE a cada duas semanas, nas quartas-feiras às 19h de setembro a 

dezembro de 2020, as lives contaram com a participação de gestores, estudantes das 

escolas, alunos de graduação e pesquisadores com ativa interação com os palestrantes, a 

escolha da plataforma YouTube contribuiu para o alcance de muitas pessoas, além de 

seguir as determinações estaduais de distanciamento social baseados no atual cenário 

epidemiológico (SILVA et al,2020). 

Autores como UFBA (2020), UMFG (2020) e França (2021) afirmam que, o 

enfermeiro é responsável por dividir com o paciente o reconhecimento sobre as 

vulnerabilidades de uma forma geral associados as ISTS, assegurando um papel educativo 

em qualquer situação, inclusive no momento de pandemia, gerando ações que fortaleçam 

as práticas sexuais seguras, e orientação da população em geral. 

 

 

 3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

Considera-se então a importância do papel do enfermeiro, sendo nas suas ações 

presenciais ou não de esclarecimento de dúvidas havendo um conhecimento eficaz e como 
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consequência deixando evidente as formas de prevenção, transmissão e tratamento das 

ISTS.  

As questões da sexualidade, se configura relevante para a formação de 

adolescentes, o conhecimento de como os jovens lidam com estas dúvidas integra a 

relevância para a saúde integral.  

Os profissionais de saúde, em contextos de exceção como a pandemia, também 

precisam estar mais atentos a outra ocorrência que podem surgir, dando atenção as 

vulnerabilidades, que ainda se fazem presente, adaptando as formas de orientação através 

de redes sociais, e consultas e orientações de forma online. 
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