
Objetivo: o estudo investigou qualitativamente
a vulnerabilidade às DSTs e ao HIV/aids, entre
adolescentes (14 a 19 anos) que vivem na rua
e estão envolvidas com a prostituição, com o
uso de drogas e com a violência, na cidade de
Santo André (Brasil).

Método: de dezembro de 2003 a janeiro de
2004 foram entrevistadas sete adolescentes,
apresentadas por informantes-chave. Os dados
foram coletados por meio de entrevistas semi
estruturadas. Amostras de sangue foram
testadas para sífilis, hepatite B, hepatite C e
HIV.

Resultados: seis adolescentes apresentaram
sorologia positiva para sífilis, uma apresentou
HIV positivo e uma apresentou HIV
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indeterminado. Observou-se que alguns dos
motivos que levaram à prostituição dizem
respeito à violência na família, à curiosidade
em relação à rua, à afirmação de sua
sexualidade, ao abuso de drogas e à precária
situação econômica de suas famílias.

Conclusão: todos esses fatores associados
aumentaram a vulnerabilidade das
adolescentes pesquisadas às DST/aids. Assim,
faz-se necessária a criação de estratégias que
visem à busca ativa, respeitando a
singularidade de cada uma.
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