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Resumo 

 

O presente estudo teve como finalidade descrever as atitudes e práticas relacionadas à 

prevenção de AIDS entre estudantes do ensino médio de escolas estaduais de Curitiba e 

analisar os fatores relacionados ao uso de preservativo nas relações sexuais vaginais com 

parceiros regulares e parceiros casuais.  Participaram desta pesquisa 400 jovens estudantes 

do terceiro ano do ensino médio. Foi realizada uma amostragem por conglomerado, com a 

participação de uma escola de cada região da cidade. Os dados foram coletados por meio 

de um questionário sobre: dados demográficos, percepção de risco, capacidade de 

comunicação sobre sexo/aids com amigos, apoio social para o uso de preservativo, crenças 

sobre o uso do preservativo, comportamento sexual, motivos para a não utilização do 

preservativo, capacidade de comunicação sobre sexo/aids com parceiro, capacidade de 

negociação. Para análise dos dados do primeiro artigo, foi utilizada a estatística descritiva 

e, no segundo artigo, foi utilizado o teste de Qui-Quadrado de Pearson (p<0,05). Os 

resultados indicaram que 39% dos estudantes fizeram uso de camisinha em todas as 

relações vaginais com parceiros regulares e 61% com parceiros casuais. Conhecer o 

parceiro (89%) foi o principal motivo apontado para não utilizar preservativo. Quanto à 

camisinha, 59% acreditam que diminui o prazer e 45% que atrapalha a "transa”. No 

diálogo com amigos, 32% relataram ter discutido o uso de camisinha e, no diálogo com os 

parceiros, o uso da camisinha foi debatido por 52% dos estudantes, mas 30% afirmaram 

que “transariam” com o parceiro mesmo que este não quisesse usar a camisinha. Quanto à 

percepção de risco, 65% afirmaram que pessoas com as mesmas práticas sexuais que eles 

podem pegar aids. Os resultados também mostraram que quem mais utilizou preservativo 

nas relações sexuais vaginais com parceiros regulares e casuais, mais utilizou preservativo 

nas outras práticas sexuais, mais conversou com amigos e parceiros sobre o uso do 
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preservativo, tem uma maior percepção de risco de contrair o HIV e tem mais opiniões 

positivas com relação ao preservativo. Os dados demonstram a necessidade de implantação 

de projetos que visem diminuir a vulnerabilidade individual e social ao HIV dos estudantes 

das escolas públicas de Curitiba e permitem concluir que existe uma correlação positiva do 

uso de preservativo nas relações sexuais vaginais com outras práticas sexuais. 

Palavras-chave: Aids, Jovens, Preservativo, Relações Sexuais Vaginais, Vulnerabilidade. 

 

Abstract 

 

The present study aimed to describe attitudes and practices related to AIDS prevention 

among high-school students from state schools in Curitiba, Parana State/Brazil, and 

analyze related factors to the use of condoms in vaginal intercourses with regular and 

occasional partners. Four hundred (400) young students from the last year of high school 

participated in this research. A cluster sampling was carried out with the participation of a 

school from each region of the city. Data were gathered by means of a questionnaire on: 

demographic data, risk perception, capacity of communication about sex/AIDS with 

friends, social support for the use of condoms, beliefs on the use of condoms, sexual 

behavior, reasons for not using condoms, capacity to communicate about sex/AIDS with a 

partner, capacity to negotiate the use of condoms. For data analysis of the first article, 

descriptive statistics was used, and in the second article, Pearson’s Chi-Square test 

(p<0.05) was used. Results evidenced that 39% of students made use of condoms during 

vaginal intercourses with regular partners, and 61% with casual partners. Knowing your 

partner (89%) was the main mentioned reason for not using condoms. As for condoms, 

59% believe they reduce pleasure, and 45% believe they hinder the intercourse. Talking to 

friends, 32% reported discussing the use of condoms, and talking to partners, the use of 
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condoms was discussed by 52% of the students, although 30% stated that they would have 

sex with the partner even if he/she did not want to use a condom. As for the risk 

perception, 65% stated that people with the same sexual practices as they may get infected 

by AIDS. Results evidenced that subjects who made higher use of condoms during their 

vaginal intercourses with regular and occasional partners, were the ones who also made 

higher use of condoms in other sexual practices, the ones who talked more to friends and 

partners about the use of condoms, the ones who present a greater risk perception of 

getting infected by HIV and have more positive opinions about condoms. Data showed the 

need for implementing projects which aim at reducing individual and social vulnerability 

to HIV of students from state schools in Curitiba, and enabled to conclude that there is a 

positive correlation between the use of condoms in vaginal intercourses to other sexual 

practices. 

Key words: AIDS, Young People, Condom, Vaginal Intercourses, Vulnerability. 
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Apresentação  

 
Desde a minha busca por estudar Psicologia, interesso-me pela temática da 

sexualidade. O meu trabalho na graduação foi um estudo de caso de uma paciente com 

disfunção orgásmica e, na especialização, pesquisei a diferença entre a satisfação sexual e a 

sofisticação sexual, buscando entender os fatores que podem levar à insatisfação sexual. 

Há cerca de três anos, esse interesse em entender a satisfação sexual passou a tentar 

entender por que as pessoas não se previnem durante uma relação sexual. Como tantas 

pessoas esclarecidas, nas diferentes faixas etárias, não fazem o uso de preservativo? Por que 

mesmo sabendo do risco não se previnem? 

Com a abertura do programa de Pós-graduação em Psicologia Social Comunitária e 

sabendo das pesquisas realizadas pela minha orientadora, o caminho se abriu para esse meu 

novo estudo. Trabalho como psicólogo clínico seguindo a abordagem reichiana, a Psicologia 

Corporal. É muito difícil encontrar algum pesquisador no Brasil nos programas de mestrado 

e doutorado que sigam essa abordagem. Apesar de entender que, em algum momento da sua 

trajetória, Reich pode ser denominado um Psicólogo Comunitário, eu sabia que, ingressando 

no programa, teria que trabalhar com outra teoria. 

Durante os dois anos de estudo pude perceber como esse diálogo é possível. Reich 

desenvolveu um grande projeto político-social com jovens e, em alguns de seus livros, fica 

clara a proximidade com alguns conceitos da Psicologia Social Comunitária como 

Conscientização, Emporwement e Fortalecimento Comunitário, não só com o público jovem, 

mas com as massas. Mas o presente trabalho não busca fazer esse diálogo, quem sabe em 

outro momento. 

Ao ingressar no programa, tinha a ideia de realizar uma pesquisa qualitativa sobre os 

fatores relacionados ao uso do preservativo com um público na faixa dos 30 anos ou com 

estudantes universitários. Esse interesse vinha justamente por conhecer tantas pessoas nessa 
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faixa etária que apresentam comportamento de risco, além das várias histórias de pessoas que 

contraíram o HIV e da minha própria experiência com o preservativo. Nas conversas com a 

minha orientadora, ela sugeriu mudarmos o foco para o público jovem, para estudantes do 

ensino médio, e realizar uma pesquisa quantitativa. 

A ideia foi interessante, até por já ter feito uma especialização em neuropsicologia, 

na qual a minha pesquisa foi sobre as transformações cerebrais na adolescência. Agora 

poderia estudar a visão sócio-histórica sobre os jovens e sobre a prevenção da aids e tentar 

entender os fatores que levam esse público a não utilizar o preservativo. Durante esses dois 

anos, de muitas visitas às escolas, contatos com pedagogos, diretores e estudantes, pude 

comprovar como a repressão sexual ainda é significativa, como o tabu com o assunto 

sexualidade é muito presente. 

Sendo assim, foi definido o problema de pesquisa: “Quais as atitudes e práticas 

relacionadas à prevenção da aids em jovens das escolas estaduais de Curitiba-PR?” 

Após aprovação no Comitê de Ética, o estudo foi realizado com 400 jovens 

estudantes dos terceiros anos do ensino médio de 11 escolas estaduais da cidade de 

Curitiba-PR.  

A pesquisa será apresentada em formato de artigos, o primeiro irá descrever as 

atitudes e práticas relacionadas à prevenção da aids em jovens de escolas públicas da cidade 

de Curitiba-PR e será submetido à Revista Temas, vinculada à Sociedade Brasileira de 

Psicologia. 

O segundo artigo irá analisar os fatores relacionados ao uso de preservativo nas 

relações sexuais vaginais com parceiros regulares e parceiros casuais e será submetido à 

revista Ciência e Saúde Coletiva.  
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ATITUDES E PRÁTICAS RELACIONADAS À PREVENÇÃO DA AIDS EM 

JOVENS DE ESCOLAS PÚBLICAS DA CIDADE DE CURITIBA-PR 

 

Resumo 

O presente artigo tem por objetivo descrever as atitudes e práticas relacionadas à 

prevenção de aids entre estudantes do ensino médio de escolas estaduais de Curitiba. 

Participaram desta pesquisa 400 jovens estudantes do terceiro ano do ensino médio. Foi 

realizada uma amostragem por conglomerado, com a participação de uma escola de cada 

região da cidade. Os dados foram coletados por meio de um questionário sobre: dados 

demográficos, percepção de risco, capacidade de comunicação sobre sexo/aids com 

amigos, apoio social para o uso de preservativo, crenças sobre o uso do preservativo, 

comportamento sexual, motivos para a não utilização do preservativo, capacidade de 

comunicação sobre sexo/aids com parceiro, capacidade de negociação. Os resultados 

indicam que 39% dos estudantes fizeram uso de camisinha em todas as relações vaginais 

com parceiros regulares e 61% com parceiros casuais. O principal motivo para não utilizar 

preservativo foi conhecer o parceiro (89%). Quanto à camisinha, 59% acreditam que 

diminui o prazer e 45% que atrapalha a “transa”. O uso de camisinha foi discutido com os 

amigos por 32% dos jovens, e 67% afirmaram que receberam incentivo dos amigos para 

utilizar camisinha. Com os parceiros, o uso da camisinha foi discutido por 52% dos 

estudantes, mas 30% afirmaram que “transariam” com o parceiro mesmo que este não 

quisesse usar a camisinha. Quanto à percepção de risco, 65% afirmaram que pessoas com 

as mesmas práticas sexuais que eles podem pegar aids. Os dados demonstram a 

necessidade de implantação de projetos que visem diminuir a vulnerabilidade individual e 

social ao HIV dos estudantes das escolas públicas de Curitiba. 

Palavras-chave: aids, jovens, preservativo, vulnerabilidade. 



 13 

 

Abstract 

The current paper objectifies to describe attitudes and practices related to AIDS prevention 

among high-school students from state schools in Curitiba, Parana State/ Brazil. Four 

hundred (400) senior high-school students participated in this research. A cluster sampling 

was undertaken, with the participation of one school in each region of the city. Data were 

collected by means of a questionnaire on: demographic data, risk perception, capacity of 

communication on sex/AIDS with friends, social support for the use of condoms, beliefs 

on the use of condoms, sexual behavior, reasons for not using condoms, capacity to 

communicate about sex/AIDS with a partner, capacity to negotiate the use of condoms. 

Results evidenced that 39% of the students made use of condoms in all vaginal 

intercourses with regular partners and 61% of them with occasional partners. The main 

reason for not using a condom was to know the partner (89%). As for the condoms, 59% 

believe that they reduce pleasure and 45% believe that they hinder the intercourse. The use 

of condoms was discussed with friends by 32%, and 67% stated that the use of condoms 

was encouraged by friends. With partners, the use of condoms was discussed by 52% of 

the students, although 30% stated that they would have sex with the partner even if he/she 

did not want to use a condom. As for the risk perception, 65% stated that people with the 

same sexual practices as they may get infected by AIDS. Data showed the need to 

implement projects aiming at reducing individual and social vulnerability to HIV of 

students from state schools in Curitiba. 

Key words: AIDS, Young People, Condom, Vulnerability. 

 

Introdução 
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A partir do surgimento da aids, muitos levantamentos começaram a ser feitos 

quanto ao conhecimento da população sobre a doença, uso de preservativo, comportamento 

sexual, comportamento de risco e vulnerabilidade. Quando se pensa em prevenção, deve-se 

levar em conta o que significa usar o preservativo e o meio sócio-econômico-cultural em 

que o indivíduo está inserido (Antunes, 1999).  

O presente trabalho visa descrever as atitudes e práticas relacionadas à prevenção 

da aids em jovens do terceiro ano do ensino médio de escolas estaduais de Curitiba-PR. 

Vale ressaltar que o conceito de juventude, aqui adotado, considera-o uma etapa 

psicossociológica de transição entre a infância e a idade adulta, não podendo ser 

considerada universal, não apresentando o mesmo padrão em culturas diferentes e que vem 

sofrendo uma variação histórica ao longo deste século (Palácios & Oliva, 2004).  

Os jovens sempre foram alvo de inúmeras pesquisas e programas relacionados à 

prevenção da aids. No Brasil, entre os jovens de 13 a 24 anos, foram registrados 66.114 

casos de aids até junho de 2009, sendo que 68% dos casos ocorreram por transmissão 

sexual. Os dados também mostram um aumento do número de casos de aids entre jovens 

especificamente de 15 a 24 anos. Em 2010, foram notificados 559 casos de aids na 

população de 15 a 19 anos e, em 2011, o número chegou a 669 casos. No caso da faixa 

etária de 20 a 24 anos, em 2010, foram notificados 2843 casos de aids e, em 2011, o 

número aumentou para 3086 casos (Brasil, 2012).  

Um levantamento realizado com 35 mil rapazes de 17 a 20 anos de idade apontou 

que em cinco anos a prevalência de HIV nessa população passou de 0,09% para 0,12% e 

que, quanto menor a escolaridade, maior o número de casos. Desde 1998, entre os jovens 

de 13 a 19 anos de idade, o número de casos entre as mulheres é maior, sendo oito casos 

em meninos para dez meninas (Brasil, 2012).  
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O aparecimento da aids na década de 80, aliado ao medo do desconhecido, 

despertaram uma busca por explicações, tentando encontrar características das pessoas 

contaminadas que pudessem apontar indicações sobre a sua origem (Ayres, Paiva & 

França-Junior, 2012). Os estudos epidemiológicos buscaram identificar quais os grupos 

populacionais em que a chance de se encontrar pessoas com aids era maior, conformando 

os chamados grupos de risco, que se difundiu amplamente através da grande mídia, 

gerando preconceitos e discriminação, o que, pelo olhar da prevenção, pode ser analisado 

como limitado e prejudicial (Ayres, França-Junior, Calazans & Saletti Filho, 2003). 

Com o tempo, os mistérios da transmissão do vírus foram desvendados, e as 

iniciativas de prevenção passaram a focar a necessidade de mudança de estilos de vida e 

práticas que pudessem envolver o risco de novas infecções (Paiva, 2000). A partir de 1985, 

o conceito de grupo de risco entrou em processo de crítica e decadência devido a sua 

inadequação e aos ataques que recebeu dos grupos mais atingidos pelo preconceito. A 

abstinência e o isolamento como forma de prevenção foram sendo substituídos por 

estratégias de redução de risco, surgindo o conceito de comportamento de risco, que 

passou a identificar as práticas que expunham ao HIV, mas que apresentou como aspecto 

negativo a tendência a responsabilizar exclusivamente as pessoas pela mudança de seus 

comportamentos, atribuindo a culpa por não ter aderido a um comportamento seguro ao 

indivíduo com aids (Ayres et al., 2003; Ayres et al., 2012). 

De 1989 até os dias atuais, o conceito de comportamento de risco passou a ser 

criticado pelo movimento feminista e dos homossexuais, apontando que as medidas de 

prevenção eram influenciadas por questões de caráter social e programático, e não 

dependiam apenas de informações e vontade pessoal, dando início as discussões sobre 

vulnerabilidade (Antunes, 2005; Ayres et al., 2012). A noção de vulnerabilidade vem 

sendo utilizada mundialmente no planejamento de estratégias de controle das DST/aids, 
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sendo que, desde 1996, a agência das Nações Unidas para aids (UNAIDS) e a organização 

Mundial de Saúde (OMS) vêm desenvolvendo ações e metas para as DST/aids para a 

diminuição da vulnerabilidade (Araújo & Calazans, 2007). 

A análise sobre a vulnerabilidade envolve três eixos interligados: individual, social 

e programático. A respeito da vulnerabilidade individual, existem dois fatores: cognitivos, 

que é a capacidade de assimilar informações sobre DST/aids, e comportamentais, que se 

subdividem em características pessoais, que envolvem a história do indivíduo, seu contexto 

familiar, social e cultural, e habilidades pessoais, como por exemplo, a habilidade de 

utilizar e de negociar o uso de preservativo (Araújo & Calazans, 2007). A vulnerabilidade 

social diz respeito à obtenção de informações, o que não depende só do indivíduo, mas de 

fatores ligados às relações econômicas e de poder, de gênero, raciais e étnicas, entre 

gerações, as crenças religiosas, a pobreza, a exclusão social, a discriminação e a 

escolarização (Ayres et al., 2003; Ayres et al., 2012). 

A vulnerabilidade programática está relacionada com as políticas de saúde, em 

como os governos federal, estadual e municipal estabelecem diretrizes e prioridades, 

oferecem recursos para as ações e como organizam as instituições na comunidade (Araújo 

& Calazans, 2007). Com relação à vulnerabilidade programática, vale apontar alguns 

cuidados que deveriam ser tomados ao se proporem essas ações institucionais, como a 

necessidade e o cuidado de considerar o tamanho do território brasileiro, sua diversidade 

econômica, social e cultural, e a necessidade de criar uma regionalização das campanhas 

de prevenção que busquem diminuir a incidência da aids (Pinto, Pinheiro, Vieira & Alves, 

2007), a necessidade de reconhecimento da diversidade humana e, mais especificamente, 

da diversidade da própria adolescência, e, a partir disso, modificar as ideias de ações 

voltadas para um sujeito universal inexistente (Oliveira, Dias & Silva, 2005). 
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Um dos fatores principais para entender as barreiras para práticas mais seguras é a 

forma como a sociedade constrói a identidade da mulher e do homem, como por exemplo: 

ser homem é ter impulsos sexuais e agressivos de forma mais intensa que a mulher; ser 

mulher é ser frágil, é ter mais controle sobre seus impulsos, é ser mais passiva, ser 

ignorante sobre sexo até casar (Paiva, 1994). As questões de gênero são de fundamental 

importância para a prevenção da aids e, para que as estratégias de sexo seguro estejam 

mais presentes no dia a dia das relações sexuais, é necessário que as relações de poder 

entre homens e mulheres sejam redimensionadas (Asinelli-Luz & Júnior, 2008). No Brasil, 

ainda existe uma cultura sexual em que o “machismo” é predominante, colocando o 

homem como ativo e a mulher como passiva, acarretando, por exemplo, dificuldades 

específicas na negociação quanto ao uso de preservativo (Antunes, 1999; Geluda; Bosi; 

Cunha & Trajan, 2006). 

O presente trabalho tem por objetivo descrever as atitudes e as práticas relacionadas 

à prevenção entre jovens de escolas públicas de Curitiba e relacionar com os conceitos 

sobre vulnerabilidade e outras pesquisas relacionadas à prevenção da AIDS. Para atingir 

esses objetivos, o foco são os seguintes aspectos: percepção de risco, capacidade de 

comunicação sobre sexo/aids com amigos e parceiros, apoio social para utilização de 

preservativo, crenças sobre a utilização do preservativo, comportamento sexual, motivos 

para não utilização do preservativo e capacidade de negociação. 

 

Método 

 

Participantes 

Participaram desta pesquisa 400 jovens estudantes do terceiro ano do ensino médio 

de ambos os sexos de 11 escolas estaduais da cidade Curitiba. Foi priorizada a escolha de 
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jovens que estiveram cursando o terceiro ano do ensino médio por estarem numa faixa 

etária que, em geral, já teve a primeira experiência sexual (Paiva; Calazans; Venturi; Dias, 

2008). 

 

Instrumentos 

Os dados foram coletados por meio de um questionário. O instrumento foi utilizado 

por Antunes (1999) e é formado por questões de múltipla escolha que têm por objetivo 

investigar as variáveis relacionadas às práticas sexuais de risco. Foram estudados os 

seguintes aspectos: dados demográficos, percepção de risco, capacidade de comunicação 

sobre sexo/aids com amigos, apoio social para o uso de preservativo, crenças sobre o uso 

do preservativo, comportamento sexual, motivos para a não utilização do preservativo, 

capacidade de comunicação sobre sexo/aids com parceiro, capacidade de negociação. 

 

Procedimentos 

Inicialmente foi feito contato com a secretaria de Educação do Estado do Paraná, 

com o objetivo de apresentar o Projeto de Pesquisa e solicitar a assinatura da Carta de 

Autorização para realização da pesquisa. Em seguida, o projeto foi encaminhado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa. Foi realizada uma amostragem por conglomerado, nos oito 

setores da cidade, com um total de 11 escolas.  

Os objetivos da pesquisa foram explicitados aos dirigentes das escolas, e os alunos 

foram convidados a participarem do estudo. Os estudantes foram previamente informados 

sobre a metodologia utilizada, bem como da preservação do sigilo e anonimato. Os alunos 

maiores de 18 anos assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e, aos menores 

de 18 anos, foi solicitada a autorização dos pais ou responsáveis. Após a entrega da 
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assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foi aplicado o questionário. A 

pesquisa não apresentou riscos físicos e nem psicológicos para os participantes. 

A principal dificuldade para a realização da pesquisa foi a assinatura do termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido por parte dos pais ou responsáveis. Todos os alunos 

maiores de idade mostraram interesse em participar do estudo, mas com relação aos 

menores foi possível identificar interesse por parte de alguns e uma grande resistência por 

parte de outros. Como entender essa resistência? Esquecimento, já que nas palavras de uma 

pedagoga existem documentos que foram solicitados para os alunos no início do ano e, na 

metade do ano, eles ainda não os haviam apresentado; dificuldade de solicitar a assinatura 

para os pais, uma vez que se trata de uma pesquisa sobre uso de preservativo, sexualidade, 

aids; desinteresse, já que aceitaram levar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

mas não tinham interesse em participar da pesquisa. Esses fatores dificultaram a coleta de 

dados, uma vez que a maioria dos matriculados era menor de idade.  

 

Análise de dados 

Neste artigo será utilizada estatística descritiva para analisar os fatores acima 

descritos. 

 

Resultados 

 

A análise das respostas obtidas por meio da aplicação do questionário demonstrou 

que a amostra foi composta por estudantes com idades entre 16 e 39 anos, sendo que a 

média foi de 18 anos. Com relação ao período, participaram da pesquisa 52% de alunos da 

manhã, 11% de alunos da tarde e 37% de alunos da noite (tabela 1). 
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Tabela 1. Diferenças no perfil demográfico de homens e mulheres, estudantes de ensino 

médio de escolas públicas em Curitiba. (n=400) 

Variável Mulheres                      Homens         Total 

 (n=220)             (n=180)             (400) 

Idade média 17.7              17.9  17.8 

Raça 

          Branca 

          Mulata 

 Negra  

 Outras 

 

61%                          59%  60% 

28%                            30%  29% 

02%   03%  03% 

09%   08%  08% 

Estado Civil * 

 Solteiro(a) 

 Casado(a) 

 Mora junto 

   

88%                            97%  92% 

06%   02%  04% 

06%   01%  04% 

Religião  

 Católica 

 Evangélica/Protestante 

 Crente 

 Espírita 

 Umbanda 

 Outra 

 Ateu 

 

52%                            46%  49% 

33%   31%  32% 

03%   04%  03% 

02%   01%  02% 

01%   02%  02% 

05%   07%  06% 

04%   09%  06% 

Importância da religião* 

 Muito importante 

 Importante 

 Sem muita importância 

 Nada importante 

 

49%   38%  44% 

39%   36%  38% 

10%   12%  11% 

02%   14%  07% 

Trabalha* 51%                           42%  47% 

Média Salário Familiar Mensal** R$2556               R$3643            R$3099 

* p < .05,  Qui-Quadrado Pearson, grupo de homens versus mulheres. 

**p<.05 Teste T, diferença de médias entre homens e mulheres. 

 

Observou-se que 60% dos participantes se consideravam da cor branca e que 29% 

se consideravam mulatos (morenos). Nota-se que 44% dos estudantes consideravam a 

religião como algo muito importante em suas vidas e 38% como algo importante, o que 

representou 82% dos participantes. Uma diferença significativa aparece nesse item, pois 

49% das mulheres consideram a religião como algo muito importante em suas vidas, 

enquanto que, no caso dos homens, o número foi de 38%. Observou-se que 49% da 

amostra eram católicos e 32% eram evangélicos (tabela 1). 

Com relação ao estado civil, 92% dos estudantes eram solteiros, sendo que nesse 

item ocorre uma diferença significativa de 88% para as mulheres e 97% para os homens. 

Pouco menos da metade dos estudantes (47%) relataram que trabalhavam e a média 
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salarial da família era de R$3.099,00, sendo uma diferença significativa de 2.256,00 R$ 

para as mulheres e 3.643,00 R$ para os homens (tabela 1). 

Observou-se uma baixa percepção de risco desses jovens, pois apenas 13% 

afirmaram que teriam chance de ter o vírus da aids hoje, e 50% afirmaram que teriam uma 

pequena chance de contrair o HIV no futuro (tabela 2). 

A proporção de jovens aumenta quando se questiona se pessoas como eles 

poderiam pegar o vírus da aids, chegando a 80%, e se pessoas que têm as mesmas práticas 

sexuais que eles podem contrair o HIV, chegando a 65% (tabela 2). 

 

Tabela 2. Porcentagem de homens e mulheres que concordam com afirmações sobre o 

risco de contrair o HIV, estudantes de ensino médio de escolas públicas em Curitiba. 

Afirmações 
      Concordância 

Mulheres                      Homens        Total  

Hoje eu tenho chance de ter o HIV.    10%                18%            13% 

Eu tenho chance de pegar o HIV no 

futuro. 

   

   51%   49%  50% 

Pessoas como eu podem pegar 

AIDS. 

    

   77%   84%  80% 

Pessoas que têm as mesmas práticas 

sexuais que eu podem pegar o HIV. 

    

   62%                           69%  65% 

Eu me preocupo em me prevenir da 

AIDS. 

   

   93%   95%  94% 

 

Os resultados demonstram que os estudantes conversavam pouco com os amigos 

sobre aids e sexualidade. Apenas 32% dos jovens conversavam com os amigos sobre o uso 

da camisinha, e 29% falavam sobre como evitar aids. O teste da aids também era um 

assunto pouco discutido, sendo que apenas 20% dos estudantes falavam sobre isso. Nota-se 

que o prazer no sexo é um assunto mais discutido por eles (50%) (tabela 3). 

Nota-se que os estudantes pouco falavam sobre aids e prevenção, mas o tema da 

gravidez e da fidelidade parecia despertar maior interesse. Observou-se que 50% dos 

estudantes conversavam sobre como evitar filhos, e 55% conversam sobre quando tê-los. 
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Maior ainda o interesse sobre fidelidade e infidelidade, pois 74% conversavam sobre o 

assunto (tabela 3). 

 

Tabela 3. Porcentagem de homens e mulheres que conversam sobre sexo e AIDS com os 

amigos, estudantes de ensino médio de escolas públicas em Curitiba. 

Conversam sobre                      % jovens que conversam  

Mulheres                      Homens                        Total 

Uso de camisinha  33%               30%              32% 

Como evitar AIDS  31%   27%   29% 

Prazer no sexo 49%   51%   50% 

Como evitar filhos  56%   45%   50% 

Quando ter filhos  62%   47%   55% 

Fazer o teste HIV  21%   21%   21% 

Fidelidade e infidelidade 80%   68%   74% 

 

Com relação ao apoio social para o uso da camisinha, observa-se que 58% dos 

estudantes concordavam que os seus amigos usavam camisinha, e 61% afirmavam que a 

maioria dos seus amigos se preveniam contra a aids. Pouco mais da metade dos 

participantes (54%) acreditavam que seus amigos não usam camisinha com pessoas que 

eles conheciam bem (tabela 4). 

Nota-se que 67% dos estudantes afirmaram que eram incentivados pelos amigos a 

usar camisinha, e apenas 10% afirmaram que os amigos diziam que pessoas como eles não 

precisavam usar camisinha, pois não corriam risco de pegar aids (tabela 4). 

 

Tabela 4. Porcentagem de homens e mulheres que têm apoio social para o uso do 

preservativo, estudantes de ensino médio de escolas públicas em Curitiba. 

Afirmações                      Concordância  

Mulheres         Homens          Total 

Se meus amigos transam, eles usam 

camisinha. 

58%              58%           58% 

A maioria de meus amigos se previne 

contra a AIDS. 

 

58%  65%  61% 

Meus amigos não usam camisinha com 

pessoas que eles conhecem bem. 

 

54%  53%  54% 

Meus amigos me dão incentivo para usar 

camisinha. 

 

70%  63%  67% 

Meus amigos dizem que pessoas como nós 

não precisam usar camisinha, pois não 

correm o risco de pegar AIDS. 

 

 

10%  11%  10% 
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Com relação às crenças associadas ao uso do preservativo, pode-se notar que 59% 

dos estudantes concordavam que a camisinha diminuía o prazer. No entanto, foram 

contraditórios quando afirmaram que a camisinha poderia ser usada com prazer (75%) 

(tabela 5). 

Observou-se que 86% dos pesquisados concordavam que a camisinha era fácil de 

colocar, entretanto, 45% concordavam que a camisinha atrapalhava a “transa”. A Maioria 

dos jovens considerou a camisinha barata (95%) e afirmou que poderia ser usada para 

evitar um filho. Nota-se que 69% concordavam que se usassem camisinha em todas as 

relações sexuais não iriam pegar aids, e 29% afirmavam que não precisavam usar 

camisinha com a pessoa que amava (tabela 5). 

 

Tabela 5. Porcentagem de homens e mulheres na avaliação do preservativo, estudantes de 

ensino médio de escolas públicas em Curitiba. 

Afirmações sobre a camisinha                    Concordância  

Mulheres          Homens           Total 

Não são seguras, pois estouram com 

facilidade. 

34%              38%             36% 

É fácil de colocar. 87%  85%  86% 

Se algum pedaço de camisinha ficar dentro 

da mulher pode causar câncer. 

 

26%  19%  23% 

Diminui o prazer. 56%  62%  59% 

Pode ser usada com prazer. 78%  71%  75% 

Atrapalha a “transa”. 42%  49%  45% 

É nojenta. 35%  29%  32% 

Usando não vou pegar AIDS. 68%  71%  69% 

Não precisa ser usada com a pessoa que eu 

amo para evitar doenças. 

 

30%  28%  29% 

É barata, dá para comprar. 95%  94%  95% 

É difícil de comprar, pois tenho vergonha. 35%  23%  30% 

Pode ser usada para evitar filhos. 97%  95%  96% 

 

Com relação à eficácia, percebe-se que 36% dos estudantes acreditavam que a 

camisinha não era segura, pois estourava com facilidade. Nota-se que 32% concordavam 

que a camisinha era nojenta, e 23% acreditavam que se um pedaço de camisinha ficasse 

dentro da mulher poderia causar câncer. Na questão sobre a vergonha de comprar 
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camisinha, muito significativa para os programas de prevenção e distribuição de 

preservativos nas escolas, 30% concordavam com essa afirmativa (tabela 5). 

Foi pesquisado o tipo de experiência sexual desses jovens e observou-se que 67% 

dos estudantes relataram que já tiveram relação sexual vaginal, 29% tiveram relação sexual 

anal, 62% tiveram relação sexual oral, e apenas 25% relataram nunca terem vivenciado 

nenhuma prática sexual. Percebe-se uma diferença significativa na prática sexual anal, 

sendo de 22% das mulheres para 37% para os homens, e na prática sexual oral, sendo de 

53% das mulheres para 73% dos homens. A diferença acontece também para os estudantes 

que relataram nunca terem vivenciado uma prática sexual, sendo de 32% das mulheres para 

16% dos homens (tabela 6). 

 

Tabela 6. Porcentagem de homens e mulheres que tiveram as seguintes práticas sexuais, 

estudantes de ensino médio de escolas públicas em Curitiba (n=400). 

Práticas sexuais                    Afirmação  

Mulheres         Homens              Total 

 (n=220)           (n=180)                (400) 

Penetração vaginal 61%                74%             67% 

Penetração anal* 22%    37%     29% 

Sexo Oral* 53%    73%     62% 

Nenhuma prática sexual*   32%    16%     25% 

*p < .05, Qui-Quadrado Pearson, grupo de homens versus mulheres. 

 

O tipo de parceria sexual predominante nos últimos seis meses foi com parceiros 

regulares (61%). Observou-se uma menor proporção de jovens que tiveram apenas parceiro 

casual (9%) e que tiveram parceiros regulares e casuais (30%) (tabela 7). 

 

Tabela 7. Porcentagem do tipo de parceria sexual de homens e mulheres estudantes de 

ensino médio de escolas públicas em Curitiba. 

Tipo de parceria sexual nos últimos 6 

meses 

Mulheres                    Homens                     Total 

Apenas parceiro regular 74%                          48%                                 61% 

Apenas parceiro casual 05%                          13%                                09% 

Parceiro regular e casual 21%                          39%                                30% 
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Com relação à prática sexual vaginal com parceiro regular nos últimos seis meses, 

observa-se que 39% usaram camisinha em todas as relações sexuais, 33% fizeram uso 

inconsistente e 28% nunca usaram. No total, 61% dos pesquisados que tiveram relação 

sexual vaginal com parceiro regular nos últimos seis meses tiveram comportamento sexual 

de risco. Além disso, nota-se uma diferença significativa no uso de preservativo na prática 

sexual vaginal entre homens e mulheres (tabela 8). 

 

Tabela 8. Porcentagem de uso de camisinha nas relações vaginais, anais e orais com 

parceiros regulares, nos últimos 6 meses de homens e mulheres estudantes de ensino médio 

de escolas públicas em Curitiba. 

             Frequência 

 

Relação 

Nunca Menos da 

Metade 

Mais da Metade Sempre 

Vaginal (Total)* 

Mulheres 

Homens 

28% 

38% 

15% 

17% 

17% 

18% 

16% 

13% 

20% 

39% 

32% 

47% 

Anal (Total) 

Mulheres 

Homens 

54% 

67% 

43% 

09% 

06% 

12% 

09% 

08% 

10% 

28% 

19% 

35% 

Oral (Total) 

Mulheres 

Homens 

85% 

86% 

84% 

05% 

06% 

04% 

04% 

04% 

04% 

06% 

04% 

08% 
*p < .05, Qui-Quadrado Pearson, grupo de homens versus mulheres. 

 

A prática sexual anal nos últimos seis meses com parceiros sexuais regulares foi 

realizada por 19% dos estudantes. Destes, 54% nunca usaram camisinha, 18% fizeram uso 

inconsistente, e apenas 28% usaram camisinha em todas as relações. O comportamento de 

risco chegou a 72% dos estudantes que realizaram práticas sexuais anais. Com relação à 

prática de sexo oral com parceiro regular nos últimos seis meses, pode-se observar que 

85% dos estudantes que tiveram essa prática nunca utilizaram camisinha, 9% usaram de 

forma inconsistente, e apenas 6% sempre fizeram uso de preservativo sempre (tabela 8). 

A prática de sexo vaginal com parceiros casuais nos últimos seis meses apresentou 

os seguintes resultados: 61% dos estudantes utilizaram camisinha em todas as relações 

vaginais, 22% fez uso inconsistente, e 17% nunca utilizou preservativo. No total, 39% dos 
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pesquisados que tiveram essa prática com parceiros casuais apresentaram comportamento 

de risco (tabela 9). 

 

Tabela 9. Porcentagem de uso de camisinha nas relações vaginais, anais e orais com 

parceiros casuais, nos últimos 6 meses de homens e mulheres estudantes de ensino médio 

de escolas públicas em Curitiba. 

             Frequência 

 

Relação 

Nunca Menos da 

Metade 

Mais da Metade Sempre 

Vaginal (Total) 

Mulheres 

Homens 

17% 

31% 

11% 

06% 

10% 

04% 

16% 

03% 

21% 

61% 

55% 

64% 

Anal (Total) 

Mulheres 

Homens 

40% 

60% 

36% 

05% 

20% 

03% 

15% 

00% 

18% 

40% 

20% 

43% 

Oral (Total) 

Mulheres 

Homens 

80% 

82% 

79% 

06% 

07% 

05% 

05% 

00% 

06% 

09% 

11% 

10% 

 

Com relação à prática de sexo anal com parceiros casuais nos últimos seis meses, 

pode-se observar que 40% nunca utilizaram camisinha, 20% fizeram uso inconsistente, e 

40% utilizaram camisinha em todas as relações sexuais anais. No total, 60% dos estudantes 

que tiveram essa prática sexual com parceiros casuais apresentaram comportamento de 

risco. A prática sexual oral nos últimos seis meses com parceiros casuais foi realizada por 

22% dos pesquisados. Os dados mostram que 80% nunca utilizaram camisinha, 11% 

usaram de forma inconsistente, e apenas 9% sempre fizeram uso do preservativo (tabela 9). 

Pode-se notar que 66% dos estudantes sexualmente ativos não utilizaram camisinha 

em todas as vezes que “transaram” nos últimos seis meses. O principal motivo apontado 

para não utilização do preservativo foi a confiança no parceiro, chegando a 89% dos 

pesquisados. Observou-se que 64% dos estudantes relataram que não gostam de usar o 

preservativo, e 63% apontaram que usavam outro método para evitar filhos. Com relação 

ao tema aids, observa-se que 61% concordam que não usaram camisinha porque achavam 

que o parceiro não tinha aids (tabela 10). 
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Tabela 10. Porcentagem dos motivos para a não utilização do preservativo, de homens e 

mulheres, estudantes de ensino médio de escolas públicas em Curitiba (n=174). 

 Não usei camisinha pois                    Concordância  

Mulheres          Homens        Total 

Conhecia o (a) parceiro (a). 95%                 82%                       89% 

Não gosta de usar. 64%     65%             64% 

Usava outro método contraceptivo. 70%     55%             63% 

Achou que o (a) parceiro (a)  

não tinha AIDS. 

 

65%     57%             61% 

Estava apaixonado (a) pela pessoa. 65%     50%            58% 

Estava com muito “tesão”. 56%     60%            58% 

Não tinha preservativo na hora. 35%     50%            42% 

Nunca usou e não tinha razão  

para usar naquele momento. 

 

46%     32%            39% 

Faz perder o “tesão”. 30%     36%            33% 

Fizemos o teste e não temos AIDS. 37%     21%            29% 

Tinha bebido e/ou estava chapado 

(a). 

15%     23%            19%

  

Foi difícil convencer o (a) parceiro 

(a). 

14%     14%            14% 

 

O sentimento também parece ser um motivo que ocasiona o sexo desprotegido, pois 

58% afirmaram que não usaram a camisinha porque estavam apaixonados, além de 58% 

dos pesquisados que relataram que estavam com muito “tesão” e não iriam parar para 

colocar a camisinha Observou-se que 42% dos estudantes concordaram que não fizeram 

uso porque não tinham camisinha na hora. Os estudantes que apontaram que nunca 

utilizaram camisinha antes e que não viram motivo para utilizar agora chegaram a 39% e 

33% entenderam que a camisinha tira o “tesão” (tabela 10).    

 Apenas 29% destacaram que fizeram o teste e que não têm o vírus da aids, 19% 

concordaram que não utilizaram camisinha porque estavam bêbados, e 14% relataram que 

não utilizaram o preservativo porque o (a) parceiro (a) não quis e foi difícil convencê-lo (a) 

(tabela 10). 

Um aspecto importante para a prevenção da aids é a capacidade da pessoa em 

conversar sobre aids e sexualidade com seus parceiros. Os dados demonstram que 52% dos 
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estudantes conversavam sobre o uso da camisinha com seus parceiros, mas apenas 37% 

afirmaram que falavam sobre aids com os parceiros (tabela 11). 

Observou-se que esses jovens priorizavam falar sobre o prazer, a fidelidade e a 

contracepção, do que sobre aspectos relacionados à saúde sexual. O prazer no sexo é 

discutido com os parceiros por 79% dos estudantes, e a questão da fidelidade e infidelidade 

por 72%. O assunto de como evitar e quando ter filhos era mais discutido por esses jovens 

do que como evitar a aids. Nota-se que 63% conversavam sobre como evitar filhos, e 55% 

falavam sobre quando ter filhos. Já a realização do teste da aids era abordada por apenas 

20% dos pesquisados (tabela 11). 

 

Tabela 11. Porcentagem de capacidade de conversar sobre sexo e AIDS com os parceiros 

sexuais, estudantes de ensino médio de escolas públicas em Curitiba (n=272). 

Conversam sobre  Mulheres                      Homens                        Total 

Prazer no sexo   77%   81%   79% 

Fidelidade e infidelidade  77%   68%   72% 

Como evitar filhos  72%   55%   63% 

Quando ter filhos  65%   48%   55% 

Uso de camisinha  47%               57%              52% 

Como evitar AIDS 37%   37%   37% 

Fazer o teste HIV  23%   18%   20% 

Uso de camisinha  47%               57%              52% 

 

Com relação à capacidade de negociação sexual e uso do preservativo, observa-se 

que apenas 28% dos estudantes tinham vergonha de falar do que gostavam ou não 

gostavam numa “transa”. Quando foi perguntado se eles fariam certas coisas a pedido do 

parceiro mesmo não gostando, nota-se que 32% concordaram com essa afirmativa, sendo 

uma diferença significativa entre as mulheres, 25%, e os homens, 37%. Percebe-se também 

uma diferença significativa nas respostas sobre o poder de decisão nas relações sexuais, 

sendo de 40% para as mulheres e 60% para os homens. No total, 50% dos estudantes 

afirmaram que decidiam o que fazer e como fazer durante a relação sexual (tabela 12). 
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Com relação à capacidade de negociar o uso da camisinha, nota-se que 30% 

afirmaram que “transariam” com o parceiro mesmo que este não quisesse usar a camisinha, 

e 80% dos estudantes relataram que seriam capazes de usar camisinha com todos os seus 

parceiros (tabela 12). 

 

Tabela 12. Porcentagem da capacidade de negociação sexual e prevenção de homens e 

mulheres estudantes de ensino médio de escolas públicas em Curitiba. 

Afirmações                     Concordância  

Mulheres                      Homens                        Total 

Tenho vergonha de falar do que 

gosto numa transa. 

 

34%               23%              28% 

Faço coisas que não gosto, 

mesmo que o parceiro me peça*. 

 

25%   37%   32% 

Sou eu quem decide o que fazer 

e como fazer durante a relação 

sexual*. 

 

 

40%   60%   50% 

Transo mesmo que meu parceiro 

não queira usar camisinha. 

 

24%   36%   30% 

Eu sou capaz de usar camisinha 

com todos os meus parceiros. 

 

83%   76%   80% 
*p < .05, Qui-Quadrado Pearson, grupo de homens versus mulheres. 

 

Discussão 

 

O presente estudo descreveu as práticas sexuais e atitudes perante a prevenção de 

aids de estudantes de escolas públicas de Curitiba. Os jovens parecem ter uma percepção 

de risco contraditória, pois poucos acreditavam na possibilidade de hoje já ter chance de ter 

o HIV, mas a grande maioria acreditava que poderia contrair o vírus da aids. Com relação 

ao diálogo com amigos, os assuntos uso de camisinha e como evitar aids foram debatidos 

por poucos. No diálogo com os parceiros, falar sobre prazer no sexo, fidelidade e 

infidelidade é mais comum do que falar sobre uso de camisinha e prevenção da aids. A 

prática sexual predominante entre esses jovens foi a vaginal, e o uso de preservativo foi 

mais frequente nas relações casuais do que nas relações regulares. O principal motivo 
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apontado para não utilização do preservativo foi porque conheciam o parceiro, além do 

argumento não gostar de utilizar e fazer uso de outro método contraceptivo. 

Perceber-se em risco é se perceber vulnerável, e os resultados mostram uma 

variação com relação ao tempo, no sentido de presente e futuro, para esses estudantes, pois 

poucos acreditam que hoje já têm o vírus da aids, mas metade acredita na possibilidade de 

contrair o vírus no futuro. Quando perguntados se pessoas com as mesmas práticas sexuais 

que eles poderiam pegar o HIV, 65% concordaram com essa afirmativa, e 80% dos 

estudantes acreditam que pessoas como eles podem pegar aids, número superior ao estudo 

realizado em São Paulo-SP, onde apenas 33% dos jovens perceberam a chance de pegar 

aids nessa mesma afirmativa (Antunes, 1999). Em uma pesquisa realizada em João Pessoa-

PB, 37% dos participantes se perceberam com chances de se contaminar (Saldanha, 

Carvalho, Diniz, Freitas, Félix & Silva, 2008) e, em Cuiabá-MT, metade da amostra, 

50,5% dos meninos e 51,5% das meninas, considerou o próprio risco de contrair DST/aids 

pequeno (Carleto, Faria, Martins, Souza & Matos, 2010). A percepção de risco é um fator 

relacionado à vulnerabilidade individual (Antunes, 2005), pois envolve a qualidade das 

informações que um indivíduo apresenta, como elabora essas informações e a capacidade 

de colocá-las em prática (Ayres et al., 2012). 

Com relação a conversar sobre sexo e aids com os amigos e o apoio social para o 

uso do preservativo, o presente estudo mostra que o diálogo entre os pares é muito 

significativo quando o assunto é fidelidade e infidelidade. Temas como prazer no sexo, 

como evitar filhos e quando ter filhos foram objeto de conversa por cerca de metade da 

amostra. Assuntos como uso de camisinha, como evitar a aids e fazer o teste de HIV são 

menos conversados pelos jovens. Os números indicam que os jovens conversam mais 

sobre como evitar a gravidez e prazer no sexo do que sobre uso de camisinha e prevenção 
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da aids. Ao contrário, a pesquisa realizada por Antunes (1999) mostrou que 54% dos 

jovens conversavam sobre uso de camisinha, e 63% sobre como evitar a aids. 

Outro estudo realizado em São Paulo, com o objetivo de identificar com quem os 

jovens conversavam sobre sexualidade, mostrou que os pares foram os mais citados 

quando o assunto é sexo (57,2% entre os homens e 45,3% entre as mulheres), dúvidas 

sobre sexo (45,6% entre os homens e 41,4% entre as mulheres) e como evitar uma 

gravidez (32,2% entre os homens e 27,1% entre as mulheres) (Borges, Nichiata & Schor, 

2006). Em três cidades de Santa Catarina, sendo Camboriú, Florianópolis e Itajaí, um 

estudo realizado com estudantes do ensino médio mostrou que 77,8% apontam os amigos 

como os principais interlocutores quando o assunto é sexualidade (Camargo & Botelho, 

2007). Com relação ao apoio social para uso de preservativo, os resultados se mostram 

superiores aos encontrados por Antunes (1999) em todos os itens, mas ainda longe de 

serem o ideal. Tanto as redes de amizade quanto as redes de apoio social fazem parte dos 

componentes individual e social de vulnerabilidade (Ayres et al., 2012), sendo importante 

refletir que ideias permeiam esses grupos, as informações que dispõem e o tipo de apoio 

que recebem. “No quadro da vulnerabilidade, o indivíduo é compreendido como 

intersubjetividade e como ativo coconstrutor, e não apenas resultado (efeito) das relações 

sociais, que devem, então, ser remodeladas para garantir o comportamento saudável” 

(Ayres et al., 2012, p. 85). 

Dos estudantes pesquisados, um quarto não vivenciou nenhuma prática sexual. A 

atividade sexual mais citada foi a penetração vaginal, seguida do sexo oral e da penetração 

anal, e o tipo de parceria mais citado foi a regular. Os dados encontrados no tipo de 

atividade sexual mais vivenciado são semelhantes a um estudo sobre o comportamento 

sexual de jovens do ensino médio da cidade de Tubarão-SC, onde 50,7% dos participantes 

relataram já ter vivenciado relação sexual vaginal, 28,7% relação sexual vaginal e oral, e 
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25,3% relação sexual anal (Custódio, Massuti, Schuelter-Trevisol & Trevisol, 2009). No 

entanto, a porcentagem de jovens que vivenciaram a prática sexual vaginal e oral em 

Curitiba-PR é superior aos jovens de Tubarão-SC. Os resultados também apontaram uma 

diferença significativa no tipo de prática sexual entre homens e mulheres, sendo que a 

porcentagem de homens que já vivenciaram práticas sexuais anais e orais foi superior.  

Com relação ao uso do preservativo, pode-se perceber que as práticas sexuais de 

risco são significativas. O sexo desprotegido nas relações com parceiros regulares chegou a 

61% nas relações sexuais vaginais, 72% nas relações sexuais anais e 85% nas relações 

sexuais orais. Comparando-se com outros estudos, os jovens em Curitiba usam com menos 

frequência preservativos do que estudantes do ensino médio no Rio de Janeiro. Nesse 

estudo observou-se que o uso eventual ou não uso do preservativo foi de 43,49% (Oliveira, 

Pontes, Gomes & Ribeiro, 2009). Em outro estudo, realizado com estudantes em João 

Pessoa-PB, 54% dos jovens sexualmente ativos usaram preservativo sempre, 35% algumas 

vezes e 11% nunca utilizaram (Saldanha, et al., 2008). Os dados também mostram que o 

número de mulheres que nunca fez uso de preservativo com parceiros regulares na relação 

sexual vaginal foi superior ao número de homens. Assim como o número de homens que 

utilizou preservativo em todas as relações sexuais vaginais com parceiros regulares foi 

superior ao número de mulheres. Nos dois casos, a diferença entre homens e mulheres foi 

significativa.  

Com relação ao uso de preservativo nas práticas sexuais com parceiros casuais nos 

últimos seis meses, os números são superiores às relações sexuais com parceiros regulares, 

como na pesquisa de conhecimentos, atitudes e práticas na população brasileira (Pascom, 

Arruda & Simão, 2011), que descreveram que, na população de 15 a 24 anos sexualmente 

ativa nos últimos doze meses, 30,7% usou preservativo em todas as relações sexuais com 

parceiro fixo e 49,6% com parceiro casual. 



 33 

O principal motivo para não utilização do preservativo apontando pelos estudantes 

foi porque conheciam o parceiro, seguido por não gostavam de usar, porque usavam outro 

método contraceptivo e porque achavam que o parceiro não tinha aids. Aspectos como o 

tipo de relação afetiva e sexual, o desejo, as atitudes e a falha na percepção do risco são 

aspectos individuais que acarretam a vulnerabilidade (Ayres et al., 2012). Muitos jovens 

abdicam da prevenção a partir do momento que sentem confiança no parceiro, quando 

acreditam na fidelidade e têm a expectativa de exclusividade sexual, criando uma sensação 

de proteção do risco de se ter múltiplas relações e criando uma crença de que é 

desnecessário o uso do preservativo (Geluda, et al., 2006; Oliveira, et al., 2009).  

Os resultados do presente estudo mostram que os jovens entendem que a camisinha 

diminui o prazer e entendem que a camisinha atrapalha a relação sexual. Segundo Antunes 

(1999), as crenças sobre o preservativo e sobre a utilização do preservativo apresentam 

uma série de significações muitas vezes negativa, sendo considerada desconfortável e 

apontada como um fator que atrapalha a relação sexual e limita o prazer. Um estudo 

realizado com jovens em Fortaleza-CE reforça essa ideia, pois mostrou que o principal 

fator para não utilização do preservativo foi a interferência desse método no prazer sexual 

(Dias, Silva, Vieira, Pinheiro & Maia, 2010). Nota-se que quase todos os participantes 

acreditam que a camisinha pode ser utilizada para evitar filhos, mas o número cai quando 

questionados se a camisinha previne contra a aids. Cabe uma reflexão acerca das crenças e 

da informação desses jovens, o que remete mais uma vez à vulnerabilidade individual. 

Com relação ao preço, a maioria acredita que a camisinha é barata, número superior ao 

encontrado por Antunes (1999) que foi de 44%, assim como a confiança no preservativo, 

que, apesar de pequena, ainda foi superior aos 15% apontados na pesquisa da autora. 

Segundo Teixeira, Knauth, Fachel & Leal (2006), o diálogo sobre prevenção entre 

os parceiros aumenta o uso do preservativo. O tema mais citado no diálogo com parceiros 
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foi o prazer no sexo, seguido do tema fidelidade e da contracepção. Cerca de metade dos 

participantes sexualmente ativos relatou conversar sobre quando ter filhos e sobre uso de 

camisinha, e o número diminuiu significativamente quando o assunto era formas de se 

evitar aids e sobre a realização do teste HIV. Os dados são muito semelhantes aos 

encontrados por Antunes (1999), no entanto, as diferenças mais significativas ocorrem nos 

itens fidelidade e infidelidade e como evitar a aids. Os jovens de Curitiba conversam mais 

sobre fidelidade e infidelidade (72% contra 57%), mas conversam menos sobre como 

evitar aids (37% contra 54%) do que os jovens pesquisados pela autora.  

No que diz respeito à capacidade de negociação do preservativo, nota-se que a 

maioria dos estudantes afirmou ter capacidade para usar camisinha com todos os seus 

parceiros, e metade dos participantes apontou que decide o que fazer e como fazer numa 

relação sexual. No entanto, um terço afirmou que faz coisas que não gosta quando os 

parceiros pedem, relatou ter relação sexual mesmo que o parceiro não queira usar 

camisinha e afirmou que sentia vergonha de falar do que gosta de fazer numa relação 

sexual, ficando evidente mais uma vez a dificuldade de negociação do prazer e de práticas 

preventivas. Os resultados mostram que os homens fazem mais coisas que não gostam 

numa relação sexual, mas que decidem mais o que fazer e como fazer durante a relação 

sexual do que as mulheres. Esses dados podem representar uma maior vulnerabilidade 

social dos estudantes devido às relações de poder e de gênero. Uma relação sexual 

arriscada não pode ser pensada apenas como responsabilidade individual, uma vez que é 

experimentada numa interação com outra pessoa (Paiva, 2000), o que envolve uma cena e 

um contexto cultural, sendo necessário pensar na vulnerabilidade social, como relações de 

gênero, poder e raciais. Um estudo realizado com adolescentes da rede de ensino público e 

privado do município do Rio de Janeiro mostrou que algumas transformações podem estar 

acontecendo no aspecto das relações de gênero, pelo menos para o grupo estudado, em que 
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a negociação e a iniciativa para o uso de preservativo, apesar de precária, não se mostrou 

comprometida pela desigualdade de poder (Geluda et al., 2006). 

 

Considerações Finais 

 

Os dados obtidos nesta pesquisa descreveram alguns aspectos da vulnerabilidade 

individual e social de jovens estudantes de escolas públicas em Curitiba. Apesar de uma 

relativa percepção de risco de contrair o HIV, muitos estudantes não fizeram uso 

consistente do preservativo. O uso da camisinha em todas as relações sexuais foi superior 

com parceiros casuais do que com parceiros regulares. O diálogo com amigos e parceiros 

mostrou que o assunto fidelidade e infidelidade e prevenção de uma gravidez foram mais 

conversados do que uso de camisinha e prevenção da aids, apesar de que mais da metade 

dos jovens relatou receber apoio para utilização do preservativo por parte dos amigos. 

Cerca de metade dos estudantes acreditava que a camisinha diminuía o prazer e 

atrapalhava a relação sexual, o que também pode ter colaborado para o aumento da 

vulnerabilidade, mas o principal motivo para não utilização do preservativo foi a confiança 

no parceiro, a paixão e porque não gostavam de usar. 

Nota-se a necessidade de ampliar a conscientização dos jovens no sentido de uma 

reflexão crítica da realidade, de tomada de posse da realidade, para, a partir daí, intervir na 

realidade e modificá-la (Freire, 1979). No caso da prevenção da aids, a promoção da saúde 

sexual não deve ser entendida como um problema experimentado por outros, como algo 

que pode apenas ser transmitido ou depositado nos indivíduos, mas, sim, considerá-la 

como uma noção a ser construída de forma relacional, na interação entre o sujeito e a 

comunidade em questão (Paiva, 2006). 
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Sugere-se o fortalecimento comunitário que enfatize o aspecto coletivo, a 

participação, o apoio social, o controle e o poder centrado na comunidade e seus membros 

- atores sociais, construtores de sua realidade e das mudanças que nela ocorrem (Montero, 

2004). É fundamental o fortalecimento das comunidades escolares e seus representantes, 

no sentido de capacitar um número maior de alunos, administradores, professores e pais, 

visando minimizar aspectos da vulnerabilidade individual e social à aids. 

É necessário o desenvolvimento de programas de prevenção continuados nas 

escolas com estudantes, pais e professores, visando à ampliação do diálogo sobre aids e 

sexualidade com pais, amigos e parceiros, à desmistificação das crenças quanto ao uso do 

preservativo, à ampliação da percepção de risco e um aumento na capacidade de 

negociação do uso de preservativo. A partir disso, desenvolver a formação desses jovens e 

pais para tornarem-se multiplicadores desse trabalho em suas comunidades.  

Sugere-se a realização de outras pesquisas utilizando entrevistas ou grupos focais 

para ampliar a compreensão da vulnerabilidade nesses grupos. 
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FATORES RELACIONADOS AO USO DE PRESERVATIVO NAS RELAÇÕES 

SEXUAIS VAGINAIS EM JOVENS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE CURITIBA 

 

Resumo 

 

O presente artigo tem por objetivo analisar os fatores relacionados ao uso de preservativo 

nas relações sexuais vaginais com parceiros regulares e parceiros casuais. Participaram do 

estudo 400 jovens estudantes do ensino médio de 11 escolas estaduais de Curitiba que 

responderam a um questionário formado por questões de múltipla escolha relacionadas às 

atitudes e práticas de prevenção a aids. Para a análise dos dados foi utilizado o teste de 

Qui-Quadrado de Pearson (p<0,05). Os resultados mostraram que quem mais utilizou 

preservativo nas relações sexuais vaginais com parceiros regulares e casuais mais utilizou 

preservativo nas outras práticas sexuais, conversou mais com amigos e parceiros sobre o 

uso do preservativo, percebe-se mais em risco de contrair o HIV e tem mais opiniões 

positivas com relação ao preservativo. Os resultados permitem concluir que existe uma 

correlação positiva do uso de preservativo nas relações sexuais vaginais com outras 

práticas sexuais e outros aspectos que dão dicas de ação para a criação de intervenções 

mais efetivas para diminuição da vulnerabilidade no grupo estudado. 

Palavras-chave: Jovens, Preservativo, Relações Sexuais Vaginais, Vulnerabilidade 

 

Abstract  

 

The current paper aims to analyze related factors to the use of condoms in vaginal 

intercourses with regular and occasional partners. Four hundred (400) young high-school 

students from 11 state schools in Curitiba, Parana State, Brazil, participated in the study by 



 41 

answering a multiple-choice questionnaire on attitudes and practices for AIDS prevention. 

For data analysis, Pearson’s Chi-Square test (p<0.05) was used. Results showed that the 

ones who made higher use of condoms in vaginal intercourses with regular and occasional 

partners, were the ones who made higher use of condoms in other sexual practices, the 

ones who talked more to friends and partners about the use of condoms, have more 

perception on the risk of getting infected by HIV, and have more positive opinions in 

relation to condoms. Results enable to conclude that there is a positive relation between the 

use of condoms during vaginal intercourses and other sexual practices, besides other 

aspects that hint for actions to create more effective interventions in order to reduce 

vulnerability within the studied group. 

Key words: Young People, Condom, Vaginal Intercourses, Vulnerability. 

 

Introdução 

 

O público jovem tem sido alvo de inúmeras publicações relacionadas às atitudes e 

práticas relacionadas à prevenção da aids e, em específico, ao uso de preservativo. No 

Brasil, até junho de 2009, foram registrados 66.114 casos de aids entre os jovens de 13 a 

24 anos, sendo que 68% dos casos ocorreram por transmissão sexual (Brasil, 2011). Um 

levantamento sobre o uso de preservativo em jovens brasileiros analisando e comparando 

dados de 1998 e de 2005 mostrou que, nas relações regulares, o uso de preservativo 

aumentou na primeira relação sexual (48,5%, em 1998, para 67,7%, em 2005) assim como 

nas relações casuais (47,2%, em 1998, para 62,6%, em 2005) (Paiva, Calazans, Venturi & 

Dias, 2008). A pesquisa de conhecimentos, atitudes e práticas na população brasileira 

mostrou que dos jovens de 15 a 24 anos sexualmente ativos, nos últimos doze meses, 
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30,7% usou preservativo em todas as relações sexuais com parceiro fixo e 49,6% com 

parceiro casual (Pascom, Arruda & Simão, 2011). 

No entanto, outras pesquisas apontam que o comportamento de risco com esse 

público ainda é significativo. Uma pesquisa com jovens das classes A e D de São Paulo e 

Santa Catarina, utilizando o grupo focal, identificou em todos sujeitos pesquisados a 

presença do pensamento mágico, da crença de que nada de ruim pode acontecer e um 

sentimento de imunidade frente à prática de sexo desprotegido, o que pode levar a um 

comportamento de risco (Benincasa, Rezende & Coniaric, 2008). Em João Pessoa-PB, 

apenas 54% dos estudantes sexualmente ativos relataram fazer uso do preservativo em 

todas as relações sexuais (Saldanha, Carvalho, Diniz, Freitas, Félix & Silva, 2008). Outra 

pesquisa realizada com jovens do primeiro ano do ensino médio em Cuiabá-MT apontou 

que 60% dos meninos e 29,4% das meninas utilizam preservativo em todas as relações 

sexuais, números que refletem uma vulnerabilidade à infecção do vírus da aids (Carleto, 

Faria, Martins, Souza & Matos, 2010). 

Em outros países, a situação não parece ser diferente da realidade brasileira. Um 

estudo realizado com 4.456 jovens de escolas públicas e privadas na Espanha apontou que 

a faixa etária de 17 e 18 anos de idade foi a que menos utilizou preservativo na última 

relação sexual (Teva, Bermúdez & Buela-Casal, 2009). No Peru, uma pesquisa realizada 

com 2.607 jovens mostrou que somente um terço dos pesquisados relatou ter utilizado 

preservativo na primeira relação sexual (García, Cotrina, Shah & Cárcamo, 2009). Fica 

evidente nesses dois estudos a vulnerabilidade devido à não utilização do preservativo. 

Outras pesquisas procuram correlacionar ou associar alguns fatores que levem os 

jovens a apresentarem um comportamento de risco. Um estudo realizado em três capitais 

brasileiras (Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador) mostrou que o uso de preservativo 

esteve associado ao pertencimento social (mães que possuíam uma escolaridade mais 
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elevada) e a idade da iniciação sexual (Teixeira, Knauth, Fachel & Leal, 2006). Outra 

pesquisa realizada em Pelotas com 960 jovens, entre 15 e 18 anos de idade, analisou dois 

aspectos caracterizados como comportamento sexual de risco: o número de parceiros 

sexuais nos últimos doze meses e o uso de preservativo nas últimas três relações sexuais. 

Com relação ao segundo aspecto, ocorreu uma associação com o sexo feminino e a 

escolaridade materna (Cruzeiro, Souza, Silva, Pinheiro, Rocha & Horta, 2010). Nota-se 

nos dois estudos uma associação entre o uso de preservativo e a escolaridade materna. 

Tanto a escolaridade como as relações familiares são fatores que podem facilitar a 

diminuição da vulnerabilidade individual (Ayres, Paiva & França Jr, 2012). 

Pensar a vulnerabilidade dos jovens ao HIV remete a uma reflexão de que essas 

pessoas apenas podem viver num mesmo período, mas que apresentam características 

cognitivas, psíquicas, de gênero, raça e classes muitas vezes diferentes e que vivenciaram a 

sexualidade de forma diferente (Villela & Doreto, 2006). As autoras ainda acrescentam a 

importância da escola como um espaço para aquisição de habilidades cognitivas e sociais 

que favorecem a diminuição da vulnerabilidade, uma vez que: 

Uma pessoa pode tornar-se menos vulnerável se for capaz de reinterpretar 

criticamente mensagens sociais que a colocam em situações de desvantagem ou 

desproteção, mas a sua vulnerabilidade pode aumentar se a mesma não tem oportunidades 

de ressignificar as mensagens emitidas no seu entorno (Villela & Doreto, 2006, p. 2469).  

O conceito de vulnerabilidade ao HIV/aids se desenvolveu como um esforço na 

produção e divulgação de conhecimento, debates e ações que busquem identificar as 

variáveis individuais, sociais e programáticas e avaliar a suscetibilidade de indivíduos e 

grupos à contaminação, adoecimento e morte pelo HIV (Ayres, Freitas, Santos, Saletti 

Filho & França Júnior, 2003). A vulnerabilidade: 
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Pode ser resumida justamente como esse movimento de considerar a chance de 

exposição das pessoas ao adoecimento como a resultante de um conjunto de 

aspectos não apenas individuais, mas também coletivos, contextuais, que acarretam 

maior suscetibilidade à infecção e ao adoecimento e, de modo inseparável, maior ou 

menor disponibilidade de recursos de todas as ordens para se proteger de ambos 

(Ayres, França Jr, Calazans & Saletti Filho, 2003, p. 122). 

É importante lembrar que, em países como o Brasil, com uma história de governos 

totalitários, onde boa parte da população vive níveis muito altos de pobreza, onde a 

distribuição de renda é lamentável, onde ocorre uma exploração econômica, que o esforço 

individual tem pouca força contra uma vulnerabilidade que é social e também programática 

(Paiva, 1996). 

Identificar os fatores relacionados à vulnerabilidade dos jovens contribui para se 

pensar nos riscos à infecção do vírus da aids e no desenvolvimento de programas de 

intervenção e prevenção.  

O presente artigo tem por objetivo correlacionar o uso de preservativo nas relações 

sexuais vaginais com parceiros regulares e casuais com outras variáveis, em jovens das 

escolas públicas da cidade de Curitiba-PR. A correlação foi realizada com variáveis, já 

descritas na literatura, como importantes para a prevenção: os motivos para não utilização 

do preservativo, o diálogo com pais/amigos/parceiros, opinião com relação ao 

preservativo, percepção de risco, apoio dos pares e negociação do uso do preservativo. 

 

Método 

 

Participantes 
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Participaram desta pesquisa 400 jovens estudantes do terceiro ano do ensino médio 

de ambos os sexos de 11 escolas estaduais da cidade Curitiba. Foi priorizada a escolha de 

jovens que estiveram cursando o terceiro ano do ensino médio por estarem numa faixa 

etária que, em geral, já teve a primeira experiência sexual. 

 

Instrumentos 

Os dados foram coletados por meio de um questionário. O instrumento foi utilizado 

por Antunes (1999) e é formado por questões de múltipla escolha que têm por objetivo 

investigar as variáveis relacionadas às práticas sexuais de risco. Foram estudados os 

seguintes aspectos: dados demográficos, percepção de risco, capacidade de comunicação 

sobre sexo/aids com amigos, apoio social para o uso de preservativo, crenças sobre o uso 

do preservativo, comportamento sexual, motivos para a não utilização do preservativo, 

capacidade de comunicação sobre sexo/aids com parceiro, capacidade de negociação. 

 

Procedimentos 

Inicialmente foi feito contato com a secretaria de Educação do Estado do Paraná, 

com o objetivo de apresentar o Projeto de Pesquisa e solicitar a assinatura da Carta de 

Autorização para realização da pesquisa. Em seguida, o projeto foi encaminhado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa. Foi realizada uma amostragem por conglomerado, nos oito 

setores da cidade, com um total de 11 escolas. 

Os objetivos da pesquisa foram explicitados aos dirigentes das escolas, e os alunos 

foram convidados para participarem do estudo.  Os estudantes foram previamente 

informados da metodologia utilizada, bem como da preservação do sigilo e anonimato. Os 

alunos maiores de 18 anos assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e, aos 

menores de 18 anos, foi solicitada a autorização dos pais ou responsáveis. Após a entrega 
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da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foi aplicado o questionário. 

A pesquisa não apresentou riscos físicos e nem psicológicos para os participantes. 

A principal dificuldade para a realização da pesquisa foi a assinatura do termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido por parte dos pais ou responsáveis. Todos os alunos 

maiores de idade mostraram interesse em participar do estudo, mas, com relação aos 

menores de idade, foi possível identificar interesse por parte de alguns e uma grande 

resistência por parte de outros. Como entender essa resistência? Esquecimento, já que nas 

palavras de uma pedagoga existem documentos que foram solicitados para os alunos no 

início do ano e, na metade do ano, eles ainda não os haviam apresentado; dificuldade de 

solicitar a assinatura para os pais, uma vez que se trata de uma pesquisa sobre uso de 

preservativo, sexualidade, aids; desinteresse, já que aceitaram levar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, mas não tinham interesse em participar da pesquisa. 

Esses fatores dificultaram a coleta de dado, uma vez que a maioria dos matriculados era 

menor de idade. 

 

Análise de dados 

Os dados foram analisados no software SPSS e foi utilizado o teste de correlação, a 

um nível de significância de 5%. 

 

Resultados 

 

Participaram da pesquisa 400 estudantes dos terceiros anos do ensino médio de 

onze escolas estaduais da cidade de Curitiba, Paraná. A média de idade da amostra foi de 

aproximadamente 18 anos, sendo a maioria da cor branca, 60%, seguido de morenos 

(mulatos), 29% (tabela 1).  
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Tabela 1. Perfil demográfico de estudantes de ensino médio em escolas públicas em 

Curitiba. (n=400) 

Variável Total (400) 

Idade média 17.8 

Cor 

          Branca 

          Mulata (Moreno) 

 Negra  

 Outras 

 

60% 

29% 

03% 

08% 

Estado Civil 

 Solteiro(a) 

 Casado(a) 

 Mora junto 

 

92% 

04% 

04% 

Religião  

 Católica 

 Evangélica/Protestante 

 Crente 

 Espírita 

 Umbanda 

 Outra 

 Ateu 

 

49% 

32% 

03% 

02% 

02% 

06% 

06% 

Importância da religião 

 Muito importante 

 Importante 

 Sem muita importância 

 Nada importante 

 

44% 

38% 

11% 

07% 

Trabalha 47% 

Média Salário Familiar Mensal R$3.099,00 

 

Observa-se que 92% dos estudantes são solteiros e quase metade da amostra, 49%, 

é formada por praticantes da religião católica, seguido de 32% de evangélicos. Nota-se que 

a religião é muito importante na vida de 44% dos jovens, seguido de importante para 38%. 

Relatam que trabalha pouco menos da metade dos estudantes, 47%, e a média salarial da 

família é de 3.099,00 R$ (tabela 1). 

De acordo com as práticas sexuais, 67% dos estudantes relataram já terem 

vivenciado relação sexual vaginal, 29% relataram relação sexual anal, 62% relataram 

relação sexual oral, e 25% relataram nunca terem vivenciado nenhuma prática sexual. 

Levando em conta os últimos seis meses: 61% dos estudantes tiveram apenas parceiro 
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regular, 9% apontaram apenas parceiro casual, e 30% relataram parceiro casual e regular 

(tabela 2). 

Nos últimos seis meses, com relação à prática sexual vaginal com parceiro regular, 

nota-se que 39% dos pesquisados usaram camisinha em todas as relações sexuais, e que 

61% apresentaram comportamento de risco. Observa-se que, na prática sexual anal com 

parceiros regulares nos últimos seis meses, apenas 28% usaram camisinha em todas as 

relações sexuais, e o comportamento de risco chegou a 72%. Com relação à prática sexual 

oral com parceiro regular nos últimos seis meses, pode-se observar que 85% dos estudantes 

que tiveram essa prática nunca utilizaram camisinha, e apenas 6% sempre fizeram uso de 

preservativo (tabela 2). 

 

Tabela 2. Porcentagem de uso de camisinha nas relações vaginais, anais e orais com 

parceiros regulares e casuais, nos últimos 6 meses entre estudantes do ensino médio em 

escolas públicas em Curitiba. 

             Freqüência 

 

Relação 

Nunca 

% 

Menos da 

Metade 

% 

Mais da Metade 

% 

Sempre 

% 

Vaginal (parc.regular) 28 17 16 39 

Anal (parc.regular) 54 09 09 28 

Oral (parc.regular) 85 05 04 06 

Vaginal (parc.casual) 17 06 16 61 

Anal (parc.casual) 40 05 15 40 

Oral (parc.casual) 80 06 05 09 
 

 

A prática sexual vaginal com parceiros casuais nos últimos seis meses mostrou que 

61% dos estudantes utilizaram camisinha em todas as relações vaginais, e que 39% 

apresentaram comportamento de risco. Com relação à prática sexual anal com parceiros 

casuais nos últimos seis meses, pode-se observar que 40% utilizaram camisinha em todas 

as relações sexuais anais, e 60% dos estudantes apresentaram comportamento de risco. Os 

dados mostram que 80% nunca utilizaram camisinha com relação à prática sexual oral nos 
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últimos seis meses com parceiros casuais, e apenas 9% sempre fizeram uso do preservativo 

(tabela 2). 

Na tabela 3, estão descritos os fatores correlacionados com o uso de preservativo no 

sexo vaginal com parceiros regulares. O uso de preservativo no sexo vaginal com parceiros 

regulares está positivamente correlacionado com o uso da camisinha na prática sexual anal 

e oral.  

Nota-se uma correlação positiva também em todas as práticas sexuais com 

parceiros casuais. No caso, quem mais utilizou preservativo nas relações sexuais vaginais 

com parceiros regulares também o fez em todas as práticas sexuais com seus parceiros 

casuais (tabela 3). 

Quanto aos motivos para não utilização do preservativo, nota-se que quem mais 

usou camisinha com parceiros regulares na relação sexual vaginal mais discordaram que 

não usaram camisinha porque conheciam o parceiro, porque não tinham camisinha na hora, 

porque não gostavam de usar, porque estavam apaixonados e porque nunca usaram antes 

(tabela 3). 

Quem mais conversou com o pai sobre assuntos ligados ao sexo, com amigos sobre 

uso da camisinha, como evitar aids e prazer no sexo e com parceiros sobre uso da 

camisinha mais usou preservativo nas relações sexuais vaginais. No entanto, ocorre uma 

inversão quando a conversa é com parceiros sobre quando ter filhos. Observa-se que quem 

mais acredita que o cuidado dos filhos é tarefa da mulher mais utilizou preservativo nas 

relações sexuais vaginais com parceiros regulares (tabela 3). 
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Tabela 3. Variáveis correlacionadas com o uso de preservativo no sexo vaginal com 

parceiros regulares, entre estudantes do ensino médio em escolas públicas em Curitiba. 

Questão n R p 

Camisinha sexo anal - parceiro regular 66 ,589 ,000 

Camisinha sexo oral - parceiro regular 187 ,273 ,000 

Camisinha sexo vaginal - parceiro casual 73 ,740 ,000 

Camisinha sexo anal - parceiro casual 28 ,764 ,000 

Camisinha sexo oral - parceiro casual 63 ,283 ,024 

Mulher deve cuidar da criança 228 ,138 ,037 

Conversa sobre sexo com pai 229 ,144 ,029 

Usou camisinha porque conhecia parceiro 155 ,211 ,008 

Não usou camisinha porque não tinha na hora 153 -,201 ,013 

Não usou camisinha porque não gosta de usar 151 -,216 ,008 

Não usou camisinha porque estava apaixonado 152 -,249 ,002 

Não usou camisinha porque nunca usou antes 153 -,474 ,000 

Conversa com amigos - uso camisinha 226 ,292 ,000 

Conversa com amigos - evitar AIDS 225 ,135 ,042 

Conversa com amigos - prazer no sexo 225 ,179 ,007 

Conversa com parceiros - uso camisinha 221 ,386 ,000 

Conversa com parceiros - quando ter filhos 219 -,186 ,006 

Sou capaz de me proteger contra a aids 225 ,207 ,002 

Sexo mesmo que parceiro recuse camisinha 227 -,283 ,000 

Meus amigos não usam camisinha com pessoas que conhecem 224 -,192 ,004 

Meus amigos me incentivam a usar camisinha 225 ,171 ,010 

Camisinha diminui o prazer 222 -,223 ,001 

Camisinha atrapalha a relação sexual 221 -,282 ,000 

Camisinha é fácil de colocar 221 ,149 ,027 

Camisinha pode ser usada com prazer 222 ,237 ,000 

Pessoas com as mesmas práticas sexuais que eu podem pegar 

aids 

224 -,198’’ ,003 

Me preocupo em me prevenir contra aids 223 ,246’’ ,000 

Usaria o mesmo banheiro usado por alguém que tem HIV 223 ,174’’ ,009 

* Correlação de Pearson, p<0.05 

 

 

Com relação às crenças sobre uso de preservativo, nota-se que quem mais usou 

preservativo nas relações sexuais vaginais mais concordou que a camisinha é fácil de 

colocar e pode ser usada com prazer e mais discordou que a camisinha diminui o prazer e 

atrapalha a relação sexual (tabela 3). 

O apoio social para o uso do preservativo mostra que os estudantes que mais se 

previnem na prática sexual vaginal mais concordam que seus amigos lhes incentivam a 

usar camisinha e mais discordam que seus amigos não usam camisinha com pessoas que 

eles conhecem bem (tabela 3).  
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Quanto à negociação do uso do preservativo, quem mais usa camisinha nas práticas 

sexuais vaginais mais discorda que faria sexo mesmo que o parceiro recusasse utilizar a 

camisinha (tabela 3). 

Com relação à percepção de risco, quem mais discorda que pessoas com as mesmas 

práticas sexuais que eles podem pegar aids e quem mais concorda que se preocupa em se 

prevenir contra a aids, mais faz uso de camisinha nas práticas sexuais vaginais (tabela 3). 

E por fim, quem mais usaria o mesmo banheiro usado por alguém que tem HIV 

mais utilizou preservativo nas relações sexuais vaginais com parceiros regulares (tabela 3). 

Os fatores correlacionados com o uso de preservativo no sexo vaginal com 

parceiros casuais mostraram que quem mais usou camisinha nessas relações mais usou 

também nas práticas sexuais anais e orais com parceiros casuais (tabela 4). 

Da mesma forma, o uso de preservativo em todas as práticas sexuais com parceiros 

regulares esteve correlacionado com o uso de preservativo nas práticas sexuais vaginais 

com parceiros casuais (tabela 4). 

Quanto aos motivos para não utilização do preservativo, quem mais discordou que 

não usou camisinha porque usava outro método contraceptivo, porque nunca usou antes e 

porque estava muito excitado, mais utilizou preservativo nas relações vaginais com 

parceiros casuais (tabela 4). 

Nota-se que quem mais conversou com amigos e com parceiro sobre uso do 

preservativo também utilizou mais camisinha nas práticas sexuais vaginais com parceiros 

casuais (tabela 4). 

Com relação às crenças sobre o uso do preservativo, observa-se que quem mais 

usou camisinha nas práticas sexuais vaginais com parceiros casuais mais concordou que 

ela pode ser usada com prazer, que não diminui o prazer e que não atrapalha a relação 

sexual (tabela 4). 



 52 

O apoio social para o uso do preservativo mostra que quem mais concorda que se 

os amigos têm relação sexual eles usam camisinha e quem mais discorda que os amigos 

dizem que pessoas como eles não podem pegar aids, mais faz uso de preservativo nas 

relações sexuais com parceiros casuais. 

A negociação do uso do preservativo aponta que quem mais discorda que teria 

relação sexual mesmo que o parceiro recusasse camisinha mais usa preservativo nas 

relações sexuais vaginais com parceiros casuais (tabela 4). 

 

Tabela 4. Variáveis correlacionadas com o uso de preservativo no sexo vaginal com 

parceiros casuais, entre estudantes do ensino médio em escolas públicas em Curitiba. 

Questão n r p 

Camisinha sexo vaginal - parceiro regular 73 ,740 ,000 

Camisinha sexo anal - parceiro regular 25 ,772 ,000 

Camisinha sexo oral - parceiro regular 69 ,255 ,034 

Camisinha sexo anal - parceiro casual 33 ,670 ,000 

Camisinha oral - parceiro casual 78 ,247 ,030 

Importância da religião 94 -,209 ,043 

Não usou camisinha porque usava outro método contraceptivo 57 -,271 ,041 

Não usou camisinha porque nunca usou antes 57 -,296 ,025 

Não usou porque estava com muito tesão 56 -,357 ,007 

Conversa com amigos - uso camisinha 94 ,231 ,025 

Conversa com parceiros - uso camisinha 92 ,414 ,000 

Sou capaz de me proteger contra aids 94 ,311 ,002 

Sexo mesmo que parceiro recuse camisinha 94 -,257 ,012 

Se meus amigos transam eles usam camisinha 93 ,218 ,036 

Amigos dizem que a gente não corre o risco de pegar aids 94 -,325 ,001 

Camisinha diminui o prazer 93 -,343 ,001 

Camisinha atrapalha a relação sexual 92 -,332 ,001 

Camisinha pode ser usada com prazer 93 ,374 ,000 

Pessoas com as mesmas práticas sexuais que eu podem pegar aids 93 -,350 ,001 

Mulher pode transmitir aids para o homem através de relação sexual 

sem camisinha 

93 ,225 ,030 

Me preocupo em me prevenir contra aids 93 ,442 ,000 

* Correlação de Pearson, p<0.05 

 

A percepção de risco mostra que os estudantes que mais usaram camisinha mais 

acreditam que são capazes de se proteger do vírus da aids e menos acreditam que pessoas 

com as mesmas práticas sexuais que eles podem pegar aids (tabela 4). 
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Nota-se que quem menos atribui importância à religião se previne mais nas relações 

sexuais vaginais com parceiros casuais (tabela 4). 

E quem mais concorda que a mulher pode transmitir aids para o homem através da 

relação sexual sem camisinha mais fez uso do preservativo nas relações sexuais vaginais 

casuais (tabela 4). 

 

 

Discussão 

 

 

Participaram da pesquisa 400 estudantes dos terceiros anos do ensino médio de 

onze escolas estaduais de Curitiba, com uma média de idade de 18 anos, sendo a maioria 

da cor branca seguido de mulatos. A maioria dos jovens é praticante da religião católica 

seguido de evangélicos e quase metade da amostra relatou que está trabalhando. 

Com relação à prática sexual vaginal, nota-se que a utilização do preservativo é 

mais frequente nas relações com parceiros casuais do que com parceiros regulares, o que se 

repete em outras pesquisas realizadas no Brasil (Antunes, 1999, Paiva, 2008; Pascom, et al. 

2011). Não é incomum os jovens abandonarem o uso do preservativo quando se encontram 

em um relacionamento estável, seja por confiarem no parceiro, seja por adotarem o uso da 

pílula anticoncepcional, o que representa uma vulnerabilidade às DST/aids (Oliveira, 

Pontes, Gomes & Ribeiro, 2009; Dias, Silva, Vieira, Pinheiro & Maia, 2010). Nota-se que 

quem mais usou preservativo nas práticas sexuais vaginais com parceiros regulares e 

casuais também o fez nas práticas sexuais anais e orais com parceiros regulares e casuais.  

A pesquisa mostra que o diálogo com o pai e com os amigos favorecem o uso de 

preservativo nas relações sexuais vaginais. Observa-se que quem mais conversou com pai 

sobre assuntos relacionados à sexualidade e com amigos sobre uso de camisinha, como 

evitar aids e prazer no sexo mais fez uso de preservativo nas práticas sexuais vaginais com 

parceiros regulares. Nas relações vaginais casuais também ocorre uma correlação na 
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conversa sobre uso da camisinha com amigos. Nota-se uma diminuição da vulnerabilidade 

individual pela qualidade de informação que os indivíduos dispõem, pela consciência de 

seus comportamentos e pelo acesso a essas informações com pai, amigos e parceiros 

(Ayres, Freitas, Santos, Saletti Filho & França Júnior, 2003). Outras pesquisas mostram 

que os principais interlocutores sobre o assunto sexualidade são os amigos e em seguida os 

pais (Borges, Nichiata & Schor, 2006; Camargo & Botelho, 2007).  

No diálogo com parceiros, quem mais conversou sobre uso de preservativo mais o 

utilizou tanto nas relações casuais como nas relações regulares, o que vai ao encontro de 

uma pesquisa realizada em Porto Alegre-RS, Rio de Janeiro-RJ e Salvador-BA, que 

apontou que o diálogo entre parceiros interfere de forma positiva na utilização do 

preservativo (Teixeira, Knauth, Fachel & Leal, 2006). No entanto, ocorre uma inversão no 

assunto quando ter filhos. Nesse caso, quem mais usou preservativo nas relações sexuais 

com parceiros regulares menos conversou sobre quando ter filhos. 

O apoio social para o uso do preservativo também parece significativo tanto nas 

relações com parceiros regulares quanto com parceiros casuais. Na relação sexual com 

parceiro regular, concordam que seus amigos os incentivam a usar camisinha e não 

acreditam que seus amigos não usam camisinha com pessoas que eles conhecem bem. Na 

relação sexual com parceiro casual, acreditam que, se os amigos têm relação sexual, eles 

usam camisinha e concordam que os amigos dizem que pessoas como eles podem pegar 

aids. As crenças, as redes de amizade e as redes de apoio social são componentes da 

vulnerabilidade individual (Ayres et al., 2012). Os dados mostram que o apoio recebido 

pelos pares e a crença de que os amigos utilizam preservativo e evitam situações de risco 

favorecem a utilização do preservativo.    

A dificuldade de negociar o uso do preservativo envolve aspectos ideológicos e 

culturais que influenciam consideravelmente no pensamento e nas atitudes frente à 
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vulnerabilidade a aids (Toledo, Takahashi & De-La-Torre-Ugarte-Guanilo, 2011). A 

negociação do uso de preservativo apresentou um aspecto positivo, pois quem mais usou 

preservativo, tanto nas relações sexuais vaginais com parceiros regulares quanto com 

parceiros casuais, mais apontou que não faria sexo se o parceiro recusasse o uso da 

camisinha, o que corrobora um estudo realizado em São Paulo que apontou que 84,2% dos 

estudantes não teriam relação sexual se o parceiro não quisesse usar camisinha (Martins, 

Costa-Paiva, Osis, Sousa, Pinto-Neto & Tadini, 2006). 

A correlação entre práticas sexuais vaginais e opinião que os jovens têm sobre a 

camisinha apresentou dados positivos. Quem mais usou camisinha com parceiros casuais 

mais discordou que a camisinha atrapalha a relação sexual e que diminui o prazer, além de 

mais concordarem que ela pode ser usada com prazer. No caso dos jovens com parceiros 

regulares, além das mesmas opiniões dos jovens com parceiros casuais, ainda ocorreu a 

concordância de que ela é fácil de colocar. Esses dados revelam que pelo menos nesse 

grupo estudado parece haver um significado positivo para o uso do preservativo, o que 

reforça a sua utilização. Um estudo realizado em São Paulo também mostrou uma atitude 

favorável dos estudantes com relação ao uso da camisinha masculina. Nota-se que 77,8% 

dos jovens discordam que a camisinha diminui o prazer na relação sexual (Martins, et al., 

2006). Por outro lado, um estudo realizado em Fortaleza mostrou que o principal motivo 

apontado pelos jovens para não utilização do preservativo é a interferência desse método 

no prazer sexual (Dias, et al., 2010).  

Com relação à percepção de risco, tanto nas relações sexuais com parceiros 

regulares como com parceiros casuais, quem mais usou camisinha mais acredita que é 

capaz de se prevenir do vírus da aids e menos acredita que pessoas com as mesmas práticas 

sexuais que ele pode pegar aids. A percepção de risco é um aspecto da vulnerabilidade 

individual, o que reforça que, especificamente para esse grupo, parece ocorrer uma 
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diminuição da vulnerabilidade. Um estudo realizado em um município de médio porte do 

estado de São Paulo mostrou que 68,4% dos jovens não acreditam que correm o risco de 

contrair alguma DST (Garbin, Lima, Dossi, Arcieri & Rovida, 2010).  Dos estudantes que 

acreditam que correm o risco, o principal motivo apontado foi por não utilizarem 

preservativo (88,4%) (Garbin, et. al., 2010). 

 

Considerações Finais 

 

O estudo procurou relacionar o uso de preservativo nas relações sexuais vaginais 

com parceiros regulares e parceiros casuais com outras práticas sexuais e com as crenças, 

atitudes e práticas de prevenção, além de analisar a vulnerabilidade dos jovens com relação 

à aids. 

Os dados mostram que o uso de preservativo é mais frequente nas relações com 

parceiros casuais do que com parceiros regulares. Pode-se notar uma correlação no uso de 

preservativo nas relações vaginais com as outras práticas sexuais, tanto com parceiros 

regulares quanto com parceiros casuais. O mesmo acontece no diálogo com amigos e 

parceiros sobre o uso da camisinha e no apoio social para o uso do preservativo. 

Os dados a respeito da opinião sobre o preservativo revelam que os jovens que mais 

usaram preservativo nas relações vaginais sexuais com parceiros regulares e casuais mais 

concordam que a camisinha pode ser usada com prazer e mais discordam que ela atrapalha 

a relação sexual. A negociação do uso do preservativo também apresentou correlação 

favorável com o uso de preservativo nas práticas vaginais, pois a maioria dos jovens não 

teria relação sexual se o parceiro recusasse utilizar o preservativo. Quem mais usou 

preservativo nessas relações também concordou que é mais capaz de se prevenir do vírus 

da aids, o que representa uma percepção de risco favorável. 
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Os dados encontrados confirmam alguns aspectos que favorecem a diminuição da 

vulnerabilidade entre os jovens. Pode-se perceber que os jovens que mais utilizaram 

preservativo nas relações sexuais vaginais com parceiros casuais e regulares possuem mais 

diálogo com parceiros e amigos sobre o uso do preservativo, têm uma opinião mais 

favorável ao uso da camisinha, percebem-se mais em risco e têm maior capacidade de 

negociar o sexo seguro. Todos esse aspectos indicam a importância de trabalhar a 

prevenção da aids ampliando o desenvolvimento de programas de prevenção nas escolas 

focando: o incentivo ao diálogo com pais, parceiros e amigos sobre aids e sexualidade; as 

crenças a respeito do uso do preservativo, procurando desmistificar as ideias errôneas que 

os jovens possam ter a respeito da camisinha, e  trabalhar a capacidade de negociação para 

práticas sexuais mais seguras e a percepção de risco. Vale ressaltar o cuidado na qualidade 

das informações que esses jovens recebem, na conscientização e na capacidade de colocar 

essas informações em prática, procurando reduzir a vulnerabilidade individual. 

Falar em sexualidade em algumas escolas ainda pode ser considerado um tabu, um 

assunto proibido. O mesmo acontece em algumas famílias. Os programas de prevenção 

devem ser mais amplos, buscando atingir os outros indivíduos que fazem parte da 

comunidade escolar como os pais e os professores. Além disso, o trabalho de intervenção e 

de prevenção deve ser continuado, buscando ampliar a conscientização da comunidade. A 

consciência implica desideologização, desalienação e desenvolvimento da crítica, da 

autocrítica, compreensão do caráter histórico e dos fenômenos comunitários, é a 

mobilização da consciência, ou seja, o processo de conscientização (Montero, 2004). Os 

sujeitos devem se apropriar das propostas, fazendo um movimento de desconstrução e 

reconstrução, devem compartilhar direitos e responsabilidades como indivíduos que se 

pensam fazendo parte de um contexto maior, onde exercem influência e se colocam como 

ativos em suas ações (Paiva, 2002). 
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Sugere-se o aprofundamento dessas informações por meio de outros estudos 

utilizando diferentes metodologias, como a realização de entrevistas e grupos focais. 
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ANEXO I 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

  

 Você está sendo convidado a participar de um estudo intitulado “Fatores que 

influenciam o uso de preservativo em adolescentes de escolas públicas de Curitiba”, que 

tem por objetivo investigar os aspectos individuais e sociais relacionados ao uso de 

preservativo entre jovens de escolas públicas da cidade de Curitiba de autoria de Cristian 

G. Valeski de Alencar.  A sua participação envolve responder um questionário que tem por 

objetivo investigar as variáveis relacionadas às práticas sexuais de risco. A aplicação do 

questionário será na sua própria escola.  

 Cristian G. Valeski de Alencar é aluno do Mestrado em Psicologia da Universidade 

Tuiuti do Paraná, responsável pela pesquisa e poderá ser encontrado no telefone (41) 9963-

5262. Sua supervisora é a professora Dra. Maria Cristina Antunes, docente do Mestrado 

em Psicologia da Universidade Tuiuti do Paraná. 

 Para podermos realizar a Pesquisa “Fatores que influenciam o uso de preservativo 

em adolescentes de escolas públicas de Curitiba”, precisamos de sua colaboração 

autorizando a coleta de dados.  

 Você poderá interromper a sua participação na pesquisa a qualquer momento, sem 

que isso lhe acarrete qualquer tipo de prejuízo. Garantimos que não haverá consequências 

danosas por sua participação na pesquisa.  

 Garantimos o total sigilo aos dados aqui obtidos, assegurando que o tratamento dos 

mesmos será realizado dentro dos princípios éticos que regem os procedimentos em 

pesquisa. As informações aqui obtidas serão utilizadas apenas para publicações científicas. 

Antecipadamente agradecemos a sua valorosa colaboração que contribuirá para o 

desenvolvimento do conhecimento nesta área e sem a qual este estudo não poderia ser 

realizado 

 

Eu, _____________________________________________________, autorizo a coleta de 

dados desta pesquisa e compreendo que poderei interromper a minha autorização a 

qualquer momento. 

Data: __________. 

Assinatura: ____________________. 
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ANEXO II 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido (pais) 

  

 O seu filho (a) está sendo convidado a participar de um estudo intitulado “Fatores 

que influenciam o uso de preservativo em adolescentes de escolas públicas de Curitiba”, 

que tem por objetivo investigar os aspectos individuais e sociais relacionados ao uso de 

preservativo entre jovens de escolas públicas da cidade de Curitiba de autoria de Cristian 

G. Valeski de Alencar.  A participação do seu filho (a) envolve responder um questionário 

que tem por objetivo investigar as variáveis relacionadas às práticas sexuais de risco. A 

aplicação do questionário será na sua própria escola.  

 Cristian G. Valeski de Alencar é aluno do Mestrado em Psicologia da Universidade 

Tuiuti do Paraná, responsável pela pesquisa e poderá ser encontrado no telefone (41) 9963-

5262. Sua supervisora é a professora Dra. Maria Cristina Antunes, docente do Mestrado 

em Psicologia da Universidade Tuiuti do Paraná. 

 Para podermos realizar a Pesquisa “Fatores que influenciam o uso de preservativo 

em adolescentes de escolas públicas de Curitiba”, precisamos de sua colaboração 

autorizando a coleta de dados.  

 O seu filho (a) poderá interromper a sua participação na pesquisa a qualquer 

momento, sem que isso lhe acarrete qualquer tipo de prejuízo. Garantimos que não haverá 

consequências danosas por sua participação na pesquisa.  

 Garantimos o total sigilo aos dados aqui obtidos, assegurando que o tratamento dos 

mesmos será realizado dentro dos princípios éticos que regem os procedimentos em 

pesquisa. As informações aqui obtidas serão utilizadas apenas para publicações científicas. 

Antecipadamente agradecemos a sua valorosa colaboração que contribuirá para o 

desenvolvimento do conhecimento nesta área e sem a qual este estudo não poderia ser 

realizado 

 

Eu, _____________________________________________________, autorizo a coleta de 

dados desta pesquisa e compreendo que meu filho poderá interromper a minha autorização 

a qualquer momento. 

Data: __________. 

Assinatura: _______________________. 
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ANEXO III 

  Universidade Tuiuti do Paraná 

                CURSO DE PSICOLOGIA 

Caro(a) colaborador(a): 

 Sua participação é muito importante neste estudo. Seja bem vindo! Nesse projeto vamos avaliar uma proposta 

de trabalho que ajudará outras pessoas a fazerem programas de prevenção em sexualidade mais eficientes, tratando 

questões sobre sexualidade, AIDS e abuso sexual, falando tanto de prazer como de responsabilidade, procurando 

trabalhar as dificuldades concretas que todos nós temos de nos prevenir. 

 Estamos muito preocupados, pois no ano de 2010 foram registrados 2,7 milhões de novos casos de AIDS no 

mundo. De todos os casos de AIDS no Brasil, foram notificados 32.273 casos no Paraná, sendo que somente em 

2011 ocorreram 937 novos casos. Portanto, com a sua ajuda nas etapas do nosso trabalho, estaremos participando 

de um esforço mundial para diminuir o número de pessoas que todos os dias se contaminam com o HIV, o vírus que 

causa a AIDS. Nós sabemos que muitas perguntas que fazemos são muito íntimas e podem deixar algumas pessoas 

com vergonha. Nós não estamos "pegando leve" ou usando meias palavras.  Mas é a única forma que temos de ter 

uma idéia das necessidades e hábitos de todos nós, brasileiros, nesses tempos de AIDS. Podemos então esclarecer 

melhor as pessoas, respeitando seus hábitos, gostos, necessidades, sua cultura e fé pessoal. 

 Lembre-se: as suas respostas serão mantidas como estritamente confidenciais. Haverá somente um número no 

questionário que o identificará, mas apenas o pesquisador, Cristian Alencar, e a coordenadora desta pesquisa, Maria 

Cristina Antunes, terão acesso. Portanto, não haverá nenhum nome grudado ao seu questionário. Como psicólogo e 

pesquisador, a lei nos permite guardar segredo mesmo sob requisição da justiça. Os dados obtidos, com a sua 

colaboração, serão usados apenas em porcentagens, números e comentários gerais. 

 A sua honestidade e sinceridade nas respostas é muito, muito importante! A nós não interessa julgar, 

dar qualquer opinião sobre o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Lembre-se: não se preocupe em dar a 

resposta socialmente correta. Procure responder sempre o que de fato você faz ou como faz, e não o que você 

acha certo fazer, deveria fazer ou gostaria de fazer. Seja verdadeiro, ok? 

 Muito obrigado mesmo ! 

Maria Cristina Antunes e Cristian Alencar 

OBS: Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional, mesmo depois de entregue esse questionário, por favor nos 

procure na Universidade Tuiuti do Paraná, no Curso de Psicologia, no telefone: 3331-7872. 
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Data: ____/____/____       Código: ______________ 

           Corte: ______________ 

 

1. Quantos anos você tem? _______ (escreva aqui a sua idade) 

 

2. Qual o seu sexo? (assinale no quadradinho) 

  1.□ Feminino  2.□ Masculino 

 

3. Qual o seu estado conjugal? 

  1. □ solteiro(a)   4. □ mora junto com parceiro(a) 

  2. □ casado(a)  5. □ viúvo 

  3. □ divorciado(a) 

   

4. Qual a sua religião? 

  1. □ Católica  5. □ Umbanda/Candomblé 

  2. □ Evangélica  6. □ Outras: ______________________ 

  3. □ Crente   7. □ Não tenho religião, sou ateu 

  4. □ Espírita 

   

5. Qual a importância da religião na sua vida? 

  1. □ Muito importante  3. □ Sem muita importância 

  2. □ Importante   4. □ Nada importante 

   

6. Atualmente, você está trabalhando? 

 

  1. □ Não.  (Se você assinalou essa, pule a próxima
 
questão e vá para a questão 8) 

  2. □ Sim.         
 

 

7. Quanto você ganha por mês ? ______________________ 

 

8. Quanto sua família ganha por mês ? ______________________ 

 

9. Como você descreveria você mesmo? (sua raça, etnia ou cor) 

  1. □ Sou de origem oriental 4. □ Sou moreno (a) ou mulato(a) 

  2. □ Sou da raça negra  5. □ Sou de origem indígena 

  3. □ Sou da raça branca  6. □ Outras: _______________________________ 
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10. Responda para todas as frases o quanto você CONCORDA ou DISCORDA de cada uma delas.  

         CONCORDO  CONCORDO MAIS  DISCORDO MAIS            DISCORDO 

     TOTALMENTE    QUE DISCORDO   QUE CONCORDO     TOTALMENTE 

_____ 1.O homem precisa tomar             1. □      2. □     3. □  4. □ 

 a iniciativa no namoro. 

 ___________________________________________________________________________________ 

_____ 2. O cuidado com os filhos            1. □      2. □     3. □  4. □                                   
é tarefa da mulher. 

 ___________________________________________________________________________________ 

_____ 3. O homem deve saber mais        1. □      2. □     3. □  4. □ 

 sobre sexo do que a mulher. 

 ___________________________________________________________________________________ 

____ 4. A responsabilidade de evitar       1. □      2. □     3. □  4. □ 

 filhos é da mulher. 

 ____________________________________________________________________________________        

_____5. O sustento da casa é tarefa         1. □      2. □     3. □  4. □       
do homem. 

 ___________________________________________________________________________________ 

_____ 6. A mulher que carrega          1. □      2. □     3. □  4. □ 
 camisinha na bolsa parece estar  

 disponível para qualquer um. 

 ___________________________________________________________________________________ 

_____ 7. Um homem não consegue         1. □      2. □     3. □  4. □  

 dizer não quando uma mulher  

  dá bola para ele. 

 ___________________________________________________________________________________ 

_____ 8. A mulher deve pensar         1. □      2. □     3. □  4. □ 

 mais nas consequências do sexo 

 do que o homem. 

 ___________________________________________________________________________________ 

_____ 9. Mulher que transa na                1. □      2. □     3. □  4. □ 

 primeira vez (primeiro encontro) 

 não serve para namorar. 

 

11. Para cada uma das afirmações abaixo assinale o quanto cada uma delas acontece com você. 

         CONCORDO  CONCORDO MAIS  DISCORDO MAIS            DISCORDO 

     TOTALMENTE    QUE DISCORDO   QUE CONCORDO     TOTALMENTE 

_____ 1. Eu aceito a opinião de minha       1. □         2. □   3. □  4. □                  
família nas minhas decisões. 

 ___________________________________________________________________________________ 

_____ 2. Eu preciso amar a pessoa        1. □   2. □   3. □  4. □ 
 para fazer sexo com ela. 

 ___________________________________________________________________________________ 

_____ 3.Eu converso sobre assuntos  1. □   2. □   3. □  4. □ 
 de sexo com meu pai ou padrasto. 

 ___________________________________________________________________________________ 

_____ 4. Eu converso sobre assuntos  1. □   2. □   3. □  4. □ 
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 de sexo com minha mãe ou madrasta. 

 ___________________________________________________________________________________  

_____ 5. Eu tenho dificuldade de         1. □   2. □   3. □  4. □ 
 conviver com pessoas que  

 tem preferências homossexuais. 

 

Agora vamos fazer algumas perguntas mais íntimas. Por favor, em caso de qualquer dúvida converse com o 

pesquisador. Para nossa pesquisa é muito importante que as suas respostas sejam verdadeiras e lembre-se 

que elas serão mantidas em segredo. 

 

12. Assinale quais dessas práticas você já fez numa relação sexual até hoje: (pode assinalar mais de uma) 

 

  1. □ Relação vaginal - penetração do pênis na vagina 

  2. □ Relação anal - penetração do pênis no ânus 

  3. □ Contato do pênis com a vagina, sem penetração 

  4. □ Sexo oral (boca/vagina, boca/pênis) 

  5. □ Penetração do dedo na vagina ou no ânus 

  6. □  Não fiz nenhuma dessas coisas. (Se você assinalou essa, pule as próximas questões  

            e vá direto para a questão 31, na página 8) 

 

As próximas questões são pra quem transou nos últimos 6 meses 
 

Para você responder as próximas perguntas estamos chamando de PARCEIRO (A) REGULAR: 

a pessoa com quem você transa regularmente; uma pessoas que faz parte da sua vida, por exemplo: 

 num namoro, num casamento, num caso.  

 

13. Você teve relações sexuais com um (a) parceiro (a) regular nos últimos 6 meses? 

  1. □ NÃO. ( Se você assinalou essa, vá para a questão 21 página 6) 

  2. □ SIM . ( Se você assinalou essa, continue na próxima questão.) 

 

14. O seu parceiro regular era: (assinale um X em uma das respostas)   

  1. □ Homem  2. □ Mulher 

 

15. Que tipo de relacionamento você teve com este parceiro(a) regular?  

  1. □ é um namoro  3. □ é um casamento 

  2. □ é um caso  4. □ moram juntos (são ajuntados) 

 

16. Pensando no(a) seu parceiro(a) regular, assinale uma das alternativas: 

  1. □ Ele(a) só transa comigo. 

  2. □ Ele(a) transa com mais gente além de mim 

  3. □ Não sei se ele(a) transa com mais gente além de mim. 
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Lembre-se: leia todas as alternativas antes de responder as perguntas. 
 

 

17. NOS ÚLTIMOS 6 MESES, com seu parceiro(a) regular, você usou CAMISINHA quando teve 

 relação sexual com penetração vaginal?  

 

  1. □ Não tivemos relação com penetração vaginal (pule para a próxima questão)  

  2. □ Tivemos relação com penetração vaginal (responda uma das alternativas abaixo) 

 

 

 

 

 

 

 

18. NOS ÚLTIMOS 6  MESES, com sua parceiro(a) regular, você usou CAMISINHA quando teve relação sexual 

com penetração anal? 

 

  1. □ Não tivemos relação com penetração anal (pule para a próxima questão) 

  2. □ Tivemos relação com penetração anal (responda uma das alternativas abaixo) 

 

 

 

 

 

 

 

19. NOS ÚLTIMOS 6 MESES, quando fizeram sexo oral vocês usaram CAMISINHA? 

 

  1. □ Não fizemos sexo oral (pule para a próxima questão ) 

  2. □ Fizemos sexo oral (responda uma das alternativas abaixo) 

   

 

 

 

 

 

 

20. NOS ÚLTIMOS 6 MESES, quantas vezes você teve relações sexuais com seu parceiro(a) regular: (tente 

 somar mais ou menos o número de vezes)     

    _________ (escreva aqui o número de vezes) 

 

 

  2a. □Não usamos camisinha nos últimos 6 meses nas relações vaginais 

  2b. □Menos da metade das vezes usamos camisinha nas relações vaginais 

  2c. □Mais da metade das vezes usamos camisinha nas relações vaginais 

  2d. □Usamos camisinha todas as vezes nas relações vaginais 

 

  2a. □Não usamos camisinha nos últimos 6 meses nas relações anais 

  2b. □Menos da metade das vezes usamos camisinha nas relações anais 

  2c. □Mais da metade das vezes usamos camisinha nas relações anais 

  2d. □Usamos camisinha todas as vezes nas relações anais 

 

  2a. □Não usamos camisinha nos últimos 6 meses quando fizemos sexo oral 

  2b. □Menos da metade das vezes usamos camisinha quando fizemos sexo oral 

  2c. □ Mais da metade das vezes usamos camisinha quando fizemos sexo oral 

  2d. □Usamos camisinha todas as vezes quando fizemos sexo oral 

 



 69 

Para você responder as próximas perguntas estamos chamando de PARCEIRO (A) CASUAL: 

 a pessoa com quem você "fica" e teve ou tem relação sexual SEM compromisso 

(não é namoro, nem casamento, nem caso) 

 

21. NOS ÚLTIMOS 6 MESES, você teve relações sexuais: (faça um X na alternativa que você escolher) 

 

 1.□ APENAS com parceiro(a) regular. (Se você assinalou essa, pule para a questão 26, página 6) 

 2.□ APENAS com parceiros(as) casuais (Se você assinalou essa, continue na próxima questão) 

         3.□ Com parceiros(as) regulares e parceiros casuais (Se você assinalou essa, continue 

              na próxima questão) 

 

22. NOS ÚLTIMOS 6 MESES, com quantos parceiros casuais você teve relações sexuais?  

 

1.HOMENS:_______    2.MULHERES:_______  

 

23. NOS ÚLTIMOS 6 MESES, com seus parceiros(as) casuais, você usou camisinha quando  teve relação 

sexual com penetração vaginal? 

 1. □Não tive relação vaginal com meus parceiros(as) casuais (pule para a próxima questão) 

 2. □Tive relação vaginal (responda uma das alternativas abaixo) 

 

 

 

 

 

 

 

24. NOS ÚLTIMOS 6 MESES, com seus parceiros casuais, você usou camisinha quando teve  

 relação sexual com penetração anal ? 

 1. □ Não tive relação anal com meus parceiros (as) casuais. (pule para a próxima questão) 

 2. □ Tive relação anal (responda uma das alternativas abaixo) 

 

 

 

 

 

 

 

25. NOS ÚLTIMOS 6 MESES, quando você fez sexo oral nos seus parceiros casuais 

  1. □ Não fizemos sexo oral ( pule para a próxima questão ) 

  2. □ Fizemos sexo oral (responda uma das alternativas abaixo) 

  2a. □Não usamos camisinha nos últimos 6 meses nas relações vaginais 

  2b. □Menos da metade das vezes usamos camisinha nas relações vaginais 

  2c. □Mais da metade das vezes usamos camisinha nas relações vaginais 

  2d. □Usamos camisinha todas as vezes nas relações vaginais 

 

  2a. □Não usamos camisinha nos últimos 6 meses nas relações vaginais 

  2b. □Menos da metade das vezes usamos camisinha nas relações vaginais 

  2c. □Mais da metade das vezes usamos camisinha nas relações vaginais 

  2d. □Usamos camisinha todas as vezes nas relações vaginais 
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26. NOS ÚLTIMOS 6 MESES você costumou dar dinheiro, pagar, dar presentes ou oferecer favores  em  troca 

de sexo ?  

  1. □ Sempre ofereço.    4. □ Raramente ofereço. 

  2. □ Já ofereci muitas vezes.   5. □ Nunca ofereci. 

  3. □ Ás vezes ofereço. 

     

27. NOS ÚLTIMOS 6 MESES, você aceitou dinheiro, presentes ou favores para fazer sexo com alguém ? 

  1. □ Sempre aceito.   4. □ As vezes aceito. 

  2. □ Aceito muitas vezes.              5. □ Nunca aceito. 

  3. □ Raramente aceito. 

  4. □ As vezes aceito. 

   

28. NOS ÚLTIMOS 6 MESES,  você usou CAMISINHA TODAS AS VEZES que transou? 

  1. □ SIM (se você assinalou essa, pule para a questão 30) 

  2. □ NÃO (se você assinalou essa, continue respondendo a próxima questão) 

 

29. NOS ÚLTIMOS 6 MESES, você acha que NÃO USOU CAMISINHA PORQUE... 

 

         CONCORDO  CONCORDO MAIS  DISCORDO MAIS            DISCORDO 

     TOTALMENTE    QUE DISCORDO   QUE CONCORDO     TOTALMENTE 

1.Conhecia o(a) parceiro(a).      1. □         2. □          3. □          4. □ 

Confiava nele (a). 

_________________________________________________________________________________________ 

2. Já usava outro método para       1. □         2. □          3. □          4. □ 

evitar filhos ou não tinha perigo 

de gravidez.  

_________________________________________________________________________________________ 

3. O (A) parceiro (a) não queria usar    1. □         2. □          3. □          4. □ 
e foi difícil convencê-lo(a). 

_________________________________________________________________________________________ 

4. Não tinha camisinha na hora.            1. □         2. □          3. □         4. □ 

_________________________________________________________________________________________ 

5. Não gosto de usar camisinha.            1. □         2. □          3. □         4. □ 

_________________________________________________________________________________________ 

6. Estava apaixonado (a) pela pessoa.   1. □         2. □         3. □        4.  □___
 ____________________________________________________________________________________ 

  2a. □Não usamos camisinha nos últimos 6 meses nas relações vaginais 

  2b. □Menos da metade das vezes usamos camisinha nas relações vaginais 

  2c. □Mais da metade das vezes usamos camisinha nas relações vaginais 

  2d. □Usamos camisinha todas as vezes nas relações vaginais 
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7. Faz perder a ereção               1. □         2. □          3. □         4. □ 

 ou o tesão. 

_________________________________________________________________________________________ 

8. Achei que ele/ela não tinha AIDS.    1. □         2. □          3. □         4. □ 

_________________________________________________________________________________________ 

9. Nós não usamos camisinha antes      1. □         2. □          3. □         4. □  
e não achamos que haja razão para 

usar agora. 

________________________________________________________________________________________ 

10. Estava com muito tesão, não            1. □         2. □          3. □         4. □ 

quis parar e colocar.   

_________________________________________________________________________________________ 

11. Tinha bebido e estava meio              1. □         2. □          3. □         4. □ 

chapado(a) 

_________________________________________________________________________________________ 

12. Fizemos o teste e não temos             1. □         2. □          3. □         4. □ 

o vírus da AIDS.    

 

30. Responda para todas as frases abaixo a frequência que isso acontece com você (para cada uma das frases, 

 marque um X num dos quadradinhos ao lado) 

         CONCORDO  CONCORDO MAIS  DISCORDO MAIS            DISCORDO 

     TOTALMENTE    QUE DISCORDO   QUE CONCORDO     TOTALMENTE 

1.Tenho vergonha de falar do que               1. □   2. □   3. □   4. □ 

eu gosto ou não gosto numa transa.  

 ___________________________________________________________________________________ 

2. Quando ele (a) pede para fazer certas     1. □   2. □   3. □   4. □             
coisas eu faço, mesmo não gostando muito. 

 ___________________________________________________________________________________ 

3. Quando tenho relações sexuais, eu         1. □   2. □   3. □   4. □  

sou a pessoa que decide o que fazemos e 

como fazemos. 

 ___________________________________________________________________________________ 

4. Fico mais excitado (a) quando a relação  1. □  2. □   3. □    4.□       
acontece de surpresa. 

 ___________________________________________________________________________________ 

5. Sempre que vou fazer sexo tem que       1. □   2. □   3. □    4.□               
haver algum tipo de penetração. 

 ___________________________________________________________________________________ 

6. Transo logo depois de ficar zonzo         1. □   2. □   3. □   4. □ 

(alto, ligado) por tomar bebida alcoólica. 

 ___________________________________________________________________________________ 

7. Transo logo depois de usar algum          1. □   2. □   3. □   4. □ 

tipo de droga (maconha, cocaína, 
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drogas injetáveis, etc) 

 

31. Assinale o quanto você tem conversado sobre esses assuntos com os seus amigos NOS ÚLTIMOS 6 MESES: 

(faça um X num dos quadradinhos ao lado de cada um dos assuntos) 

 

 Conversamos sobre:   NENHUMA  ALGUMAS  MUITAS  SEMPRE 

            VEZ      VEZES     VEZES     

_____ 1. Uso de camisinha.    1. □         2. □               3. □  4. □ 

_____________________________________________________________________________________________

_____2. Como evitar AIDS.   1. □    2. □         3. □  4. □ 

 ________________________________________________________________________________________ 

_____ 3. Prazer no sexo.              1. □         2. □               3. □        4. □
 ________________________________________________________________________________________ 

_____ 4. Como evitar filhos.     1. □    2. □         3. □  4. □ 

 ________________________________________________________________________________________ 

_____5. Quando ter filhos.    1. □    2. □         3. □  4. □
 ________________________________________________________________________________________

____ 6. Fazer o teste da AIDS.   1. □    2. □         3. □  4. □
 ________________________________________________________________________________________

____ 7. Fidelidade e infidelidade.   1. □    2. □         3. □  4. □ 

 

Atenção: a próxima questão é apenas para quem já teve relações sexuais.  
Se você nunca transou, faça um X no quadradinho abaixo e pule para a questão 33. 

 
 □ Nunca tive relação sexual. (se você assinalou aqui, pule para a questão 33) 

 
32. Responda o quanto você tem conversado sobre tais assuntos com seus parceiros (as) sexuais, NOS 

ÚLTIMOS 6 MESES:(faça um X num dos quadradinhos ao lado de cada um dos assuntos) 

 Conversamos sobre:   NENHUMA  ALGUMAS  MUITAS  SEMPRE 

            VEZ      VEZES     VEZES     

_____ 1. Uso de camisinha.     1. □  2. □        3. □  4. □ 

 ________________________________________________________________________________________

_____ 2. Como evitar AIDS.    1. □  2. □        3. □  4. □ 

 ________________________________________________________________________________________ 

_____ 3. Prazer no sexo.               1. □   2. □        3. □  4. □ 
 ________________________________________________________________________________________ 

_____ 4. Como e quando evitar filhos. 1. □   2. □        3. □  4. □ 

 ________________________________________________________________________________________ 

_____5. Como e quando ter filhos.    1. □  2. □        3. □  4. □ 
 ________________________________________________________________________________________ 

_____ 6. Fazer o teste da AIDS.    1. □  2. □        3. □  4. □
 ________________________________________________________________________________________ 

_____ 7. Fidelidade e infidelidade.    1. □  2. □        3. □  4. □ 
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33. Responda para todas as frases o quanto você CONCORDA ou DISCORDA de cada uma delas. (Para cada 

frase faça um X num dos quadradinhos ao lado; mesmo que você nunca tenha transado, tente imaginar o que 

aconteceria) 

                         CONCORDO             CONCORDO MAIS   DISCORDO MAIS               DISCORDO 

                        TOTALMENTE        QUE DISCORDO    QUE CONCORDO      TOTALMENTE 

_____ 1. Eu sou capaz de me proteger do     1. □  2. □        3. □  4. □ 

 vírus da AIDS. 

 ________________________________________________________________________________________ 

_____ 2. Se meu parceiro não quiser usar      1. □  2. □        3. □  4. □    

 camisinha, eu transo assim mesmo. 

 ________________________________________________________________________________________ 

_____3. Eu sou capaz de sempre usar       1. □  2. □        3. □  4. □ 

 camisinha com todos os meus  

 parceiros sexuais. 

 ________________________________________________________________________________________ 

_____ 4. As camisinhas não são seguras      1. □  2. □        3. □  4. □    

 pois estouram com facilidade. 

 ________________________________________________________________________________________

_____ 5. Usando sempre camisinha, eu não    1. □  2. □        3. □  4. □ 

 vou pegar AIDS pela relação sexual. 

 ________________________________________________________________________________________ 

_____ 6. Se o meu destino for pegar AIDS     1. □  2. □        3. □  4. □ 

 não adianta fazer nada, eu pego. 

 ________________________________________________________________________________________ 

_____ 7. Se algum pedaço de camisinha ficar    1. □  2. □        3. □  4. □      

 dentro da mulher, pode causar câncer. 

 

34. Responda para todas as frases o quanto você CONCORDA ou DISCORDA com cada uma delas. 

Dê sua opinião, mesmo que você não tenha certeza, tente imaginar o que acontece. 

 

                         CONCORDO             CONCORDO MAIS   DISCORDO MAIS               DISCORDO 

                        TOTALMENTE        QUE DISCORDO    QUE CONCORDO      TOTALMENTE 

_____ 1. Se meus amigos transam,   1. □     2. □        3. □  4. □ 

 eles usam camisinha. 

 ___________________________________________________________________________________ 

_____ 2. A maioria de meus amigos   1. □     2. □        3. □  4. □ 

 se previnem contra a AIDS. 

 ___________________________________________________________________________________ 

_____ 3. Os meus amigos não usam  1. □     2. □        3. □  4. □ 

 camisinha com pessoas que 

 eles conhecem bem. 

 ___________________________________________________________________________________ 
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_____ 4. Meus amigos me dão incentivo    1. □     2. □        3. □  4. □ 

 para usar camisinha. 

 ___________________________________________________________________________________ 

_____ 5. Meus amigos dizem que pessoas  1. □     2. □        3. □  4. □ 

 como nós não precisam usar camisinha 

 pois não correm risco de pegar AIDS. 

 

35. Responda para todas as frases o quanto você CONCORDA ou DISCORDA com cada uma delas: (responda 

com um X ao lado de cada frase) 

 

                         CONCORDO             CONCORDO MAIS   DISCORDO MAIS               DISCORDO 

                        TOTALMENTE        QUE DISCORDO    QUE CONCORDO      TOTALMENTE 

_____ 1. Eu poderia pegar o vírus da AIDS         1. □  2. □        3. □  4. □  
         usando uma seringa que foi usada  

 por outra pessoa.

 ___________________________________________________________________________________ 

_____ 2. Eu iria a um dentista que tem       1. □  2. □        3. □  4. □  

         o vírus da AIDS. 

 ___________________________________________________________________________________ 

_____3. Hoje eu tenho chance de já ter o      1. □  2. □        3. □  4. □     

 vírus da AIDS. 

 ___________________________________________________________________________________ 

_____4. No futuro, o risco de eu pegar       1. □  2. □        3. □  4. □     

 o vírus da AIDS é pequeno. 

 

36. Agora dê sua opinião sobre a camisinha. Mesmo que você nunca tenha transado, tente imaginar que 

acontece: (faça um X ao lado de cada frase respondendo o quanto você CONCORDA ou DISCORDA de cada 

uma delas) 

 

 EU ACHO QUE:                    CONCORDO            CONCORDO MAIS            DISCORDO MAIS            DISCORDO 

                                  TOTALMENTE           QUE DISCORDO    QUE CONCORDO         TOTALMENTE 

_____ 1. A camsisinha diminui o prazer.            1. □           2. □        3. □         4. □
      

 ________________________________________________________________________________________      

_____ 2. A camisinha é barato, dá pra comprar.    1. □           2. □        3. □         4. □
     

 ________________________________________________________________________________________ 

_____ 3. A camisinha atrapalha a transa.             1. □           2. □        3. □         4. □
             

 ________________________________________________________________________________________

_____ 4. A camisinha é nojenta.              1. □           2. □        3. □         4. □
     

 ________________________________________________________________________________________ 
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_____ 5. A camisinha é fácil de colocar.             1. □           2. □        3. □         4. □
      

 ________________________________________________________________________________________ 

_____ 6. A camisinha pode ser usada com prazer. 1. □           2. □        3. □         4. □
     

 ________________________________________________________________________________________ 

_____ 7. A camisinha é difícil de comprar pois eu 1. □           2. □        3. □         4. □
 tenho vergonha. 

 ________________________________________________________________________________________

_____8. A camisinha não precisa ser usada com a 1. □           2. □        3. □         4. □
 pessoa que eu amo para evitar doenças. 

 ________________________________________________________________________________________

_____ 9. A camisinha pode ser usada para  1. □           2. □        3. □         4. □ 

 evitar filho. 

 

37. Agora dê a sua opinião. Quando eu for fazer sexo, eu vou usar camisinha... 

  

  1. □ Só com parceiros(as) que eu não conheço. 

  2. □ Sempre, com todos meus parceiros(as) 

  3. □ Nunca, com ninguém. 

 

38. Responda para todas as frases o quanto você CONCORDA ou DISCORDA com cada uma  delas: 

 (responda com um X  ao lado de cada frase) 

                         CONCORDO             CONCORDO MAIS   DISCORDO MAIS               DISCORDO 

                        TOTALMENTE        QUE DISCORDO    QUE CONCORDO      TOTALMENTE 

_____ 1. Pessoas como eu podem pegar     1. □      2. □      3. □  4. □ 

 o vírus da AIDS. 

 ________________________________________________________________________________________ 

_____ 2. O vírus da AIDS pode ser           1. □      2. □      3. □  4. □ 

 transmitido por sexo anal sem camisinha. 

 ________________________________________________________________________________________ 

_____ 3. Pessoas que tem as mesmas     1. □      2. □      3. □  4. □ 

 práticas sexuais que eu tenho, podem 

 pegar o vírus da AIDS. 

 ________________________________________________________________________________________ 

_____ 4. Uma mulher pode transmitir o vírus 1. □      2. □      3. □  4. □ 

 da AIDS para um homem numa  

 relação vaginal sem camisinha. 

 ________________________________________________________________________________________ 

_____ 5. AIDS só pega com homossexuais     1. □      2. □      3. □  4. □ 

  

 ________________________________________________________________________________________

_____ 6. Eu daria um abraço numa         1. □      2. □      3. □  4. □ 



 76 

         pessoa que tem o vírus da AIDS. 

 ________________________________________________________________________________________

____ 7. Um homem pode transmitir o vírus    1. □      2. □      3. □  4. □ 

       da AIDS para uma mulher numa  

 relação vaginal sem camisinha. 

 ________________________________________________________________________________________ 

_____ 8. Somente prostitutas podem pegar    1. □      2. □      3. □  4. □  

 o vírus da AIDS. 

 ________________________________________________________________________________________ 

_____ 9. Eu trabalharia com alguém               1. □      2. □      3. □  4. □ 

 que tem o vírus da AIDS. 

 ________________________________________________________________________________________ 

_____10. Uma pessoa pode transmitir o      1. □      2. □      3. □  4. □ 

          vírus da AIDS apesar de estar com saúde. 

 ________________________________________________________________________________________ 

_____ 11. Eu me preocupo em me prevenir     1. □      2. □      3. □  4. □ 

        do vírus da AIDS 

 ________________________________________________________________________________________ 

_____ 12. Eu usaria o mesmo banheiro             1. □      2. □      3. □  4. □  

 usado por pessoas que tem o vírus da AIDS. 

 

39. Já fez o teste da AIDS: (faça um X na alternativa) 

  1. □ sim 

  2. □ não 

 

40.  Qual foi o resultado? (faça um X na alternativa) 

  1. □ positivo 

  2. □ negativo 

 

41. Você já sofreu algum desses tipos de abuso sexual? 

1. □ Fui acariciado (a) em meus órgãos sexuais contra minha vontade 

2. □ Fui obrigado (a) a assistir filmes pornôs contra minha vontade 

3. □ Fui obrigado (a) a observar relações sexuais contra minha vontade 

4. □ Fui obrigado (a) ou coagido (a) a praticar sexo anal contra minha vontade 

5. □ Fui obrigado (a) ou coagido (a) a praticar sexo oral contra minha vontade 

6. □ Fui obrigado (a) ou coagido (a) a praticar sexo vaginal contra minha vontade 

 

Abuso sexual é qualquer contato sexual, com ou sem o uso de violência, onde o abusador (a) seduz ou força 

uma pessoa a ter contatos sexuais. O abuso sexual caracteriza-se por: contato sexual com ou sem penetração, 

passar a mão, abusador (a) pede para tocar nos seus órgãos sexuais ou exibe seus órgãos sexuais, esfregar os 

órgão sexuais, mostrar material pornográfico para a criança ou adolescente. O abuso sexual também pode 

ocorrer entre colegas, crianças ou adolescentes de uma mesma idade, mas só é abuso quando uma das 

crianças/adolescentes é forçado a alguma dessas práticas descritas acima. 
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42. Considera já ter sofrido algum tipo de abuso sexual? 

                  1.  □ Sim           2.  □ Não    

 

 

43.  Com que idade sofreu abuso sexual?_________________ 

  

44.  A pessoa que o abusou era seu: 

1. □ Pai 

2. □ Mãe  

3. □ Parente  

4. □ Amigo da família  

5. □ Professor 

6. □ Chefe  

7. □ Outro: ________________ 

 

45. Por quanto tempo durou o abuso: __________________ 
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ANEXO IV 

 

 

 
 

OBS: Após a Banca de Qualificação o título da Dissertação foi alterado para “Atitudes e 

práticas relacionadas à prevenção da AIDS em jovens de escolas públicas da cidade de 

Curitiba-PR”. 


