ANEXO II: Resumo do Projeto
A- PROJETO
1-Título: Comportamentos, atitudes e práticas sexuais entre homens que fazem sexo com homens: intervenções de
enfermagem.

2-Centro: Ciências da Saúde

3- Departamento: Enfermagem

4- Nome (Professor Coordenador):

5- Fone:

Ednaldo Cavalcante de Araújo
7- E-mail: ednenjp@gmail.com

(083)3246-9631/ 87601964

6-Fax:
81-21263932

B– EQUIPE DE TRABALHO
8- Professor(es) participante (es) (nome/titulação/e-mail):

Ednaldo Cavalcante de Araújo (PhD)/ ednenjp@gmail.com
9- N° de técnico (s):

10-N° de alunos de graduação: (especificar nome, curso, e-mail e função
no projeto):
1- Andressa Ferreira Leite Ladislau, Enfermagem/UFPE,
andressa2quim06_1@yahoo.com.br, BO
2- Lívia Maria Carvalho de Medeiros, Enfermagem-UFPE, lívia_mcm
@hotmail.com, BO
3- Andreza Cristina Gomes, Enfermagem/UFPE,
dezacristinag@hotmail.com, AC
4- Bianca Carvalho Porfírio da Cruz, Enfermagem-UFPE,
bianca.porfirio@hotmail.com, AC
5- Cynthia Beatriz Silva de Andrade, Enfermagem-UFPE,
cynthia_beatrix@hotmail.com, AC
6- Gabriela Tiago Vasconcellos de Andrade, Enfermagem-UFPE,
gabitiago@hotmail.com, AC
7- Iza Cristiane C. Paiva, Enfermagem-UFPE, iza_nega@hotmail.com, AC
8- Juliane Patrícia Ferreira da Silva, Enfermagem/UFPE,
july_ferreira21@hotmail.com, AC
9- Luciana Souza de Melo Azedo, Enfermagem-UFPE,
luciana_azedo@hotmail.com, AC
10- Márcia Carolina de Carvalho Silva, Enfermagem-UFPE,
marcinha.ninha@hotmail.com, AC
11- Marina Penha Abreu, Enfermagem_UFPE, marinapenha@msn.com, AC
12- Suzete Socorro Silva, Enfermagem/UFPE,
suzetesocorro@hotmail.com, AC
13- Tatiane Arcoverde Passos, Enfermagem-UFPE,
tatiarcoverde23@yahoo.com, AC
14- Thaisa Gabriela Cruz França, Enfermagem/UFPE,
thatygabriela@hotmail.com, AC

12- Área atuação:
[ ] Comunicação
[ ] Cultura
[ ] Tecnologia e Produção

[ x ] Educação
[ ] Economia e Administração
[ ] Meio Ambiente

11-N° de alunos de PósGraduação (especificar nome,
e-mail e função no projeto):

[ x ] Saúde
[ ] Trabalho
[ ] Direitos Humanos e Justiça

13- Local:
Leões do Norte

14- Período de Execução:
Setembro de 2009 a dezembro de 2010

15-Público Alvo: Homossexuais jovens do sexo masculino na faixa etária dos 10 aos 21 anos.
16- Objetivos:
Identificar comportamentos, atitudes e práticas sexuais entre homens que fazem sexo com homens da cidade de Recife (PE) visando
implementar intervenções de Enfermagem que promovam mudanças de atitudes, comportamentos e práticas sexuais de risco nessa
população.
Identificar atitudes relacionadas com o preservativo pelos homens que fazem sexo com homens da cidade de Recife (PE).
Identificar práticas sexuais relacionadas com o uso do preservativo pelos homens que fazem sexo com homens da cidade de Recife (PE).
Desenvolver formação em atividades educativas, criativas, críticas e geradoras de conhecimentos práticos que favoreçam a melhoria da
qualidade vida de homens que fazem sexo com homens da cidade de Recife (PE).
17- Parcerias:
- Leões do Norte de Pernambuco.
- Associação de moradores.
- Prefeitura de Recife (Secretaria da Saúde).
18- Resumo do projeto (até 200 palavras):
Este projeto de extensão será desenvolvido no Leões do Norte de Pernambuco com adolescentes na faixa dos 15 aos 20 anos. Faz mais de
duas décadas das epidemias do HIV/AIDS e a comunidade gay está lidando com o fato de que estas síndromes são reais, vieram para ficar e
que a perspectiva de cura está longe de acontecer. Há significativas evidências de que os homossexuais jovens permanecem em
comportamentos de alto risco de transmissão e contágio para o HIV/AIDS e, em virtude disso, há necessidade urgente para que seja
implementado um programa específico de ação e apoio a estes jovens para lhes proverem de um ambiente positivo para o trabalho de
prevenção. Se um homossexual jovem tem sentimentos negativos sobre si mesmo e sua sexualidade, ele pode sentir que sua saúde não
tem nenhum valor; torna-se um alvo frágil na negociação de Práticas de Sexo Mais Seguro (PSMS). Por outro lado, aqueles que retardam ou
têm medo de exercer sua sexualidade, podem estar sentindo dificuldades no processo de comunicação sobre PSMS, ficando sozinhos para
praticá-las. Evidências revelam que homossexuais que integram as comunidades gays, que podem se beneficiar de canais de apoio formal
e informal são mais prováveis a adotarem e se manterem em PSMS.
19- Palavras-chave (5):
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