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Objetivo: As pessoas que freqüentam motéis fazem parte de uma população
sexualmente ativa e vulnerável as doenças sexualmente transmissíveis, desta forma o
estudo tem por objetivo identificar a vulnerabilidade ao vírus HIV em freqüentadores
de motéis da região metropolitana do Vale do Aço.  Metodologia: Trata-se de um
estudo com abordagem quantitativa descritiva, que analisa os comportamentos sexuais
de 465 clientes de três motéis da Região Metropolitana do Vale do Aço, sendo as
cidades: Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga. O instrumento de pesquisa utilizado
é um questionário, com questões predominantemente fechadas. Os dados estão sendo
tabulados no programa Epi-Info e posteriormente será utilizada a estatística descritiva
com teste qui-quadrado. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética do
Unileste-MG e recebe incentivo da Pesquisa e Iniciação Científica do Unileste-MG.
Resultados: Até o presente momento foram analisados 154 questionários da cidade de
Ipatinga encontrando 93(60,4%) das pessoas com idade inferior a 30 anos de idade,
85(52,2%) iniciaram vida sexual com faixa etária de 15 a 17 anos, 113(73,4%) são
solteiros, 96(62,3) estavam com parceiro fixo, 38(24,7%) conheciam o parceiro a
apenas um dia, 81(52,6%) fizeram uso de bebida alcoólica, 85(55,2%) acham quase
impossível ou impossível adquirir o vírus HIV, 117(76,0%) afirmam não ter nenhuma
dificuldade em propor ao parceiro o uso de preservativo, 73(48,0%) utilizaram
preservativo somente em algumas das relações sexuais vaginais em toda vida,
64(43,5%) relatam nunca terem usado preservativo nas relações sexuais orais. 
Conclusão: Concluí-se que a enfermagem tem um papel extremamente importante
junto a população na totalidade das ações diante da vulnerabilidade ao vírus
HIV/AIDS, instituindo atividades educativas, preventivas e de assistência aos
indivíduos, famílias e comunidade, almejando a adoção de novos comportamentos
sexuais buscando promover a saúde das populações. 
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