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RESUMO

Adolescentes portadores de HIV precisam lidar com as dificuldades impostas pela soropositividade, seja no âmbito emocional, social ou biológico, sendo essencial a presença de

uma rede de apoio. O objetivo foi levantar o perfil de adolescentes portadores de HIV cadastrados em um serviço de referência regional para HIV no interior de Minas Gerais.

Trata-se de pesquisa descritiva, documental e quantitativa, realizada nos prontuários dos adolescentes, utilizando-se um formulário. Atualmente, o serviço tem seis adolescentes

portadores de HIV, 3 meninas (50%) e 3 meninos (50%), de 10 a 19 anos incompletos, sendo que 4 (67%) têm de 16 a 19 anos incompletos e 2 (33%) entre 10 a 15 anos de

idade. Referente à orientação sexual, não há registro em 4 (67%) prontuários, enquanto 2 (33%) relataram ser homossexuais. A forma de transmissão foi horizontal para 4 (67%)

e vertical para 2 (33%) adolescentes. Não há relato sobre o início da vida sexual em 4 (67%) prontuários e 2 (33%) adolescentes já iniciaram. Em relação ao uso do preservativo,

não há menção em 5 (84%) prontuários, enquanto há registro de 1 (16%) que utiliza. Também não há relato sobre possuir ou não parceiros fixos nos prontuários de 4 (67%)

adolescentes, enquanto 2 (33%) relatam que não possuem. Sobre filhos, 4 (67%) adolescentes não possuem e 2 (33%) não relataram. Não foi encontrado nenhum dado sobre

escolaridade nos prontuários pesquisados. Há registro de que 4 (67%) adolescentes não trabalham, 1 (16,5%) trabalha e 1 (16,5%) não foi relatado. Quanto ao uso de álcool, 4

(67%) não tiveram contato, 1 (16%) sim e 1 (16%) não relatou. Sobre tabagismo, 5 (84%) não usam e 1 (16%) não relatou. Não há menção sobre o uso de drogas ilícitas. Sobre a

existência de acompanhamento em outros serviços de saúde, 2 (33%) realizam, 2 (33%) não e 2 (33%) não relataram. Observou-se a falta de registro sobre dados importantes

para uma atenção integral ao adolescente, especialmente o portador de HIV, considerando suas vulnerabilidades.
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