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Objetivo: Apesar das pessoas estarem informadas sobre os riscos de contaminação, a
maioria delas ainda mantêm relação sexual sem a utilização do preservativo, desta
forma o estudo tem por objetivo identificar a vulnerabilidade ao vírus HIV em
freqüentadores de motéis da cidade de Coronel Fabriciano. Metodologia: Tratá-se de
um pesquisa com abordagem quantitativa descritiva que foi realizada em um Motel na
cidade de Coronel Fabriciano, através da aplicação de questionário com questões
fechadas a 154 frequentadores do local. Os dados estão sendo tabulados no programa
Epi-Info e posteriormente será utilizado a estatística descritiva com teste qui-quadrado.
Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética do Unileste-MG.

 Resultados: Até o presente momento os dados já foram coletados e lançados no
programa Epi Info, faltando realizar o cruzamento dos dados para a concretização da
pesquisa. Portanto algumas vulneráveis como média de idade de freqüentadores
observa-se que está entre 18 a 30 anos, o início da idade sexual de 14 a 17 anos,
algumas pessoas respondem que não usam preservativos e acham impossível adquirir
HIV. Este trabalho será concluído em dezembro de 2009 e os dados serão apresentados
a população através de artigos científicos. Conclusão: Este trabalho irá contribuir para
que a Enfermagem tenha um melhor direcionamento no planejamento de ações e
estratégias a serem executadas com programas educativos direcionados a aquele
ambiente e aos seus freqüentadores, orientando sobre riscos, modos de transmissão e
principalmente a prevenção das DST/AIDS.
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