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RESUMO 
 

Estudo transversal realizado entre agosto/novembro de 2011 com adolescentes 
escolares com idade de 12 e 18 estratificados em dois grupos etários, fase inicial - 
12 a 14 anos (G1) e fases média e tardia – 15 a 18 anos (G2), matriculados em sete 
instituições da rede básica de ensino estadual e municipal da Região Leste de 
Goiânia-Go, com a finalidade de investigar o comportamento e o conhecimento de 
adolescentes em sexualidade, bem como as situações de vulnerabilidade que estão 
expostos. Os participantes responderam a um questionário padronizado e os dados 
foram analisados pelo programa SPSS versão 13. Dos 2449 adolescentes, 1158 
pertencia ao sexo masculino e 1291 feminino. A maioria se autodenominou de cor 
parda, matriculados na rede estadual, residem com os pais, e possuem renda 
familiar de até 1 salário mínimo. O método contraceptivo mais conhecido foi o 
preservativo masculino (G1: 92,4%; G2: 94,1%), a Aids a DST mais conhecida (G1: 
91,6%; G2: 97,4%) e o uso do preservativo em todas as relações sexuais citado 
como forma de prevenção (G1: 90,1%; G2: 91,8%). Sobre os comportamentos em 
sexualidade, a sexarca sobressaiu no grupo (G2: 60,4%); a média de idade da 
primeira relação sexual foi de:13,77 anos Dp:(1,84); mais da metade citou usar 
preservativo masculino no relacionamento sexual atual(G1: 60,1%; G2: 61,2%). O 
álcool foi a droga mais consumida (G1: 33,0%; G2: 47,9%). Os amigos e a mãe 
foram citados como as pessoas com quem mais conversaram sobre sexualidade e a 
escola como fonte de informação formal (G1: 67,7%; G2: 76,1%). Em relação ao 
apoio dos serviços de saúde aos adolescentes, mais da metade informou ser usuário 
(G1: 64,7%; G2: 66,6%); procuraram por consultas médicas e imunização. Uma 
parcela pequena teve acesso ao preservativo (G1: 11,1%; G2: 15,0%), fazendo com 
que a maioria comprasse na farmácia (G1: 82,6%; G2: 89,6%). O tema mais 
trabalhado na escola foi DST, seguido de gravidez e como metodologia aulas e 
palestras. Foram identificados como vulnerabilidades, baixas condições 
socioeconômicas, pouco acesso aos serviços de saúde para informações em 
sexualidade, sexarca precoce, sexo desprotegido e baixo conhecimento em 
sexualidade pelo sexo masculino. Os dados do presente estudo sugerem a 
necessidade do trabalho intersetorial, segmentos da saúde e educação como rede 
social de apoio às instituições da rede básica de ensino, fundamental e médio. Além 
de efetivar os programas e projetos governamentais como Programa Saúde na 
Escola (PSE) e Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), para minimizar as 
vulnerabilidades a que os adolescentes estão expostos.  

 
 
Palavras-chave: Adolescente; Sexualidade; Conhecimentos, Atitudes e Práticas em 
Saúde; Vulnerabilidade em Saúde 
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ABSTRACT 
 

This cross-sectional study conducted between August / November 2011 was done 
with adolescent students aged from 12 to 18 divided in two age groups, early stage - 
12 to 14 years (G1) and middle and late stages - 15 to 18 years (G2) enrolled in 
seven institutions from primary state and municipal education Eastern Region in 
Goiânia - Go, with the aim of investigating the behavior and knowledge of adolescent 
sexuality, as well as vulnerability situations they are exposed to. The participants 
answered a standardized questionnaire and it was analyzed using SPSS version 13. 
Among these 2449 adolescents, 1158 were male and 1291 female. Most of them 
self-declared brown colored, enrolled in state school, living with their parents, and 
having a family income of up to 1 minimum wage. The best known contraceptive 
method was the condom (G1: 92.4%; G2: 94.1%), STD and AIDS the best known 
(G1: 91.6%; G2: 97.4%) and the condom use in all sexual relations was cited as a 
form of prevention (G1: 90.1%; G2: 91.8%). About the behavior in sexuality, the first 
sexual intercourse was higher in G2: 60.4%, the average age of first intercourse was: 
13.77 Dp: (1.84), more than a half mentioned the condom use in their current 
relationship (G1: 60.1%; G2: 61.2%). Alcohol was the most commonly used drug 
(G1: 33.0%; G2: 47.9%). Friends and mother were mentioned as the people they 
most talk to about sexuality and the school as a formal source of information (G1: 
67.7%; G2: 76.1%). Regarding the health services to adolescents, more than a half 
reported being user (G1: 64.7%; G2: 66.6%); look for medical consultation and 
immunization. A small portion had access to condoms (G1: 11.1%; G2: 15.0%), what 
made most of them to buy at a drugstore (G1: 82.6%; G2: 89.6%). STD was the most 
spoken subject in school followed by pregnancy, classes and lectures were used as 
methodology. Poor socioeconomic conditions, poor access to health services 
information about sexuality, early first sexual intercourse, unprotected sex and little 
male knowledge on sexuality were identified as vulnerabilities. Data from this study 
suggest that it is necessary an intersectional work, health and education sectors as 
social support network institutions to primary education in primary and secondary 
levels. Besides effecting the government programs and projects such as School 
Health Program (SHP) and Health and Prevention in Schools (HPS) to minimize the 
vulnerabilities that adolescents are exposed. 
 
 
Keywords:Adolescent; Sexuality; Knowledge, Attitudes and Practices in Health; 
Health Vulnerability  
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RESUMEM 

Estudio transversal realizado entre agosto/noviembre de 2011 con estudiantes 
adolescentes con edades entre 12 y 18 años, divididos en dos grupos, fase inicial de 
12 a 14 años (G1) y fases media y tardía 15 a 18 años (G2), matriculados en siete 
centros educativos de la red básica de enseñanza estadual y municipal de la Región 
Este de Goiânia-Go, con la finalidad de investigar el comportamiento  y el 
conocimiento de sexualidade así  como las situaciones de vulnerabilidad que están 
expuestos. Los participantes respondieron a un cuestionario normalizado y lós datos 
analizados por el programa SPSS versión 13. De los 2449 adolescentes, 1158 
pertenecían al sexo masculino y  1291 del sexo femenino. La mayoría se auto 
denominó de color parda, matriculados en la red estadual, viven con sus padres y 
tienem un ingreso familiar de hasta uno salario mínimo. El método contraceptivo más 
conocido fue el preservativo masculino (G1:  92,4%; G2: 94,1%), el Sida fue la 
enfermedad sexualmente transmisible más conocida (G1: 91,6%; G2:  97,4%) y el 
uso de preservativo en todas las relaciones sexuales mencionado como forma de 
prevención (G1: 90,1%; G2: 91,8%). Sobre los comportamentos en sexualidad, la 
primera relación sexual sobresalió en el grupo (G2:  60,4%) el promedio de edad de 
la primera relación sexual fue de: 13,77 Dp: (1,84); más de la mitad (G1:  60,1%;G2:  
61,2%) dijo que usa el preservativo masculino en su relacionamiento actual. El 
alcohol fue la droga más consumida (G1: 33,0%; G2:  47,9%). Los amigos y la 
madre fueron citados como las personas conquien más conversan sobre sexualidad 
y la escuela como fuente de información formal (G1:  67,7%; G2:  76,1%). 
Relacionado al apoyo de los servicios de salud con los adolescentes, más de la 
mitad dijo que usa (G1:  64,7%; G2:  66,6%); van por consultas médicas e 
inmunización. Una pequeña parte recibió el preservativo (G1:  11,1%; G2:  15,0%), 
haciendo con que la mayoría lo comprasse em la farmacia (G1:  11,1%; G2:  89,6%). 
El asunto más trabajado en la escuela fue Enfermedades Sexualmente 
Transmisibles seguido de embarazo y como metodologia clases y charlas. Fue 
identificado como vulnerabilidades, bajas condiciones socioeconómicas, pocas 
chances de los servicios de salud para recibir informaciones de sexualidad, primera 
relación sexual precoz, sexo desprotegido y bajo conocimiento de sexualidad por el 
sexo masculino, los datos del presente estúdio sugieren la necessida del trabajo 
intersectorial, segmentos de la salud y educación como red social de apoyo a las 
instituciones de la red básica de enseñanza, niveles primario y secundario. Además 
de hace refectivos los programas y proyectos gubernamentales como Programa 
Salud en la Escuela (PSE) y Salud y Prevención en las escuelas (SPE) para 
disminuir las vulnerabilidades a la que los adolescentes están expuestos. 

 

Palabras Clave: Adolescente; Sexualidad; Conocimientos, Actitudes y Práctica en 
Salud; Vulnerabilidad en Salud 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Adolescência 

A palavra adolescência possui dupla origem, do latim - ad (a, para), olescer 

(crescer); e da palavra "adoecer". A primeira origem etimológica traz o conceito de 

um indivíduo que alcançou um estágio de desenvolvimento que o permite crescer ou 

que já se encontra em crescimento. Em "adoecer", trata-se de um indivíduo que 

"adoece" pelas transformações e enfrentamentos característicos desse período 

(OUTEIRAL, 2003). 

A origem social do constructo “adolescência” é historicamente recente e teve 

início no fim do século XIX, incitada pelas mudanças sociais provocadas pela 

revolução industrial. Foi considerada no passado como um rápido período entre a 

infância e as responsabilidades da vida adulta. Entre os povos antigos, o período 

que representa a atual adolescência era cheio de significados e valores religiosos e 

sociais, demonstrados pelos ritos de passagem, como o “cinto de virilidade” na 

Pérsia, o início do serviço militar na Grécia e pelas etapas que sucediam o cavaleiro 

em formação na Idade Média. Após o Renascimento, a idade de transição perdeu o 

valor social, o que observamos até a atualidade (FERREIRA, NELAS, 2006). 

O conceito de adolescência se solidificou no início do século XX, momento 

em que se tornou objeto de estudo de profissionais da saúde e educadores. O 

primeiro teórico do estudo científico da adolescência foi o psicólogo Granville Stanley 

Hall, pioneiro ao defender a fase evolutiva da adolescência (FERREIRA, NELAS, 

2006). No Brasil, a discussão e o estudo da adolescência ganharam força após a 

década de 1980 por estudiosos e profissionais da saúde, influenciados pelas 

intensas mudanças culturais e sociais, pós-ditadura (SILVA, LOPES, 2009). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a adolescência é o 

período compreendido entre os 10 e os 19 anos, já o Estatuto da Criança e do 

Adolescente do Brasil (ECA - Lei 8.069/90) define a adolescência entre os 12 e 18 

anos, e o Ministério da Saúde (1996) a classifica entre os 10 e os 19 anos. Apesar 

das discordâncias entre o início e o fim da adolescência, todas essas referências 

seguem o preceito de que se trata de uma fase de transformações dinâmicas 

biopsicossociais, com transformações corporais e de ajustamento às novas 

construções sociais e psicobiologias entre a infância e idade adulta.  
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Os conceitos assumidos pela OMS, pelo ECA e pelo Ministério da Saúde 

brasileiro são aceitos por diversos autores como Eisenstein (2005) que trata a 

adolescência como um período de mudanças físicas, mentais, sociais, emocionais, 

sexuais que preparam o indivíduo ora infantil para a vida adulta. Período que se 

inicia com os primeiros sinais do amadurecimento dos órgãos sexuais e finaliza-se 

por volta dos vinte anos com a total inserção social do indivíduo (TANNER, 1962), 

representado por sua independência e integração social sugerindo que nessa fase 

as mudanças sociais e físicas ocorrem concomitantes (FERREIRA, NELAS, 2006).  

Para melhor compreensão, a adolescência foi dividida em três fases de 

acordo com a Organização Mundial de Saúde: a primeira adolescência, dos 10 aos 

14 anos; a adolescência média dos 14 aos 17 anos e a adolescência tardia dos 17 

aos 20 anos incompletos.  A idade entre os 20 e os 24 anos é nomeada como jovens 

adultos pela OMS (WHO, 1986) 

Por todo o período da adolescência também ocorrem mudanças neuronais, 

advindas das maturações cerebrais e neuroendócrinas, por meio de exames de 

ressonância, tem sido demonstrado que nesse período ocorrem transformações no 

funcionamento cerebral, como a remodelação das massas branca e cinzenta e o 

desenvolvimento de áreas específicas como o córtex pré-frontal, responsável pelo 

planejamento, raciocínio e controle comportamental. Tais transformações cumprem 

um importante papel nos aspectos cognitivos e emocionais demonstrados pelos 

adolescentes e podem estar intimamente relacionadas aos comportamentos 

assumidos por eles (YURGELUN-TODD, 2007). 

A associação entre a maturidade neuronal entre as fases da adolescência 

são descritas por Shulman, Davila e Shachar-Shapira (2011) que relatam no estudo 

com adolescentes israelenses as diferenças nos relacionamentos amorosos entre 

adolescentes da fase inicial, que apresentam maior dificuldade de gerenciar e 

interiorizar com sucesso as experiências amorosas sexuais, e da adolescência 

tardia, que apresenta maior maturidade cognitiva e social para os relacionamentos.  

A puberdade ou maturação sexual dá início à adolescência. É nessa fase 

que ocorrerão as principais transformações físicas, morfológicas e fisiológicas, 

advindas da reativação do eixo neuro-hormonal-gonadal. Esse processo de 

amadurecimento se inicia ainda em fase fetal e se completa com o fim do 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shulman%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20817236
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Davila%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20817236
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shachar-Shapira%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20817236
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crescimento, com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. É 

evidenciada pela menarca e pela espermarca, caracterizando a capacidade 

reprodutiva de ambos os sexos (EISENSTEIN, 2005).  

A maturação sexual na adolescência pode ser avaliada pela conhecida 

Prancha de Tanner que baseada em uma escala secundária de características 

sexuais, como o crescimento dos seios, desenvolvimento testicular e peniano e 

crescimento dos cabelos púbicos, permite aos profissionais de saúde avaliar o grau 

de maturação púbere, independente de idade cronológica do indivíduo (STANG, 

STORY, 2005).  

As transformações sociais da adolescência caracterizam-se primeiramente 

pelos conflitos individuais com a família e a sociedade, com o início das 

responsabilidades como no mundo do trabalho e finalizam pela completa inserção 

profissional e pela formação familiar (FUNDO DE POPULAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2010).  Os conflitos vivenciados na adolescência podem ser 

potencializados por alguns condicionantes como violência, uso de drogas, pobreza e 

marginalização, deixando-os em situação de vulnerabilidade (CAMPO-ARIAS, 

CEBALLO, HERAZO, 2010). 

Para Capanema e Vorcaro (2012), os conflitos e as características 

indisciplinares e de rebeldia identificados nessa fase podem ser explicados como 

apelo adolescente à sociedade e à família, para a prestação do cuidado e apoio 

necessário à sua carência de identidade e ainda como uma transferência de suas 

angústias. Entretanto, esses comportamentos observados a partir das últimas 

décadas do século XXI, levaram a adolescência a ser considerada conflituosa e 

desafiante para pais e educadores. Portanto, há de se evidenciar que a 

adolescência trata-se de um fenômeno social, passível de influências do momento 

histórico e da cultura em que o indivíduo ou grupo está inserido (AQUINO, 

HEILBORN, KNOUTH, 2003; FARIA, LEÃO, 2008).   

Esses conflitos característicos da adolescência são descritos por Knobel e 

Aberastury (1991) como características da adolescência, descrevendo-as como 

contradições, confusões e enfrentamentos dolorosos, conhecidas como a “crise 

essencial da adolescência”. Para os autores a identidade do indivíduo é construída 
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nessa fase da vida e é composta por assimilações do meio social e que por vezes 

entram em confronto com suas próprias características.  

Adolescentes necessitam, portanto, de atenção por parte de pais, 

educadores, profissionais de saúde e estado, para que esse período crítico 

associados à iniciação sexual, à falta de informações, ao despreparo social e 

psicológico, não coloquem os em condições de vulnerabilidades, levando-os a 

agravos ou danos, como a aquisição de Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DST), seja por fatores individuais, sociais ou programáticas (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, 1998; OUTEIRAL, 2003). 

Assim, é fundamental que sejam disponibilizadas ações assistencialistas, de 

promoção e prevenção para esse grupo específico, sendo a saúde e a educação 

apontadas como referência para que, em trabalho conjunto, abordem esse público 

visando ao desenvolvimento de estratégias de combate aos efeitos das 

vulnerabilidades sobre o comportamento sexual dos adolescentes e jovens.  Para 

Chaveiro (2011), a população jovem encontra-se propensa à vulnerabilidades que 

associadas ao fenômeno da sexualidade e às DST e à gravidez podem mudar a vida 

desses indivíduos.  

Dessa forma a compreensão dos fenômenos sexuais deve ser estendida 

para o ambiente escolar que é considerado um dos locais mais aptos para trabalhar 

a educação sexual e reprodutiva com os jovens, por ser ele responsável pelo 

repasse de informações e ocorrer nele a socialização e a troca de experiências. No 

que tange à Estratégia de Saúde da Família (ESF), tal compreensão deve ser 

refletida no aumento da acessibilidade aos jovens, além do acompanhamento, 

sensibilização livre de preconceitos e argumentações não fundamentadas que 

dificultam o diálogo e o ensino (ALTMANN, 2007).  

Enfim, para o entendimento da adolescência é fundamental que 

responsáveis, sociedade, estado e pesquisadores compreendam que não existe 

uma única adolescência, engessada para os indivíduos que adentram nesse período 

temporal, mas várias adolescências diferentes, pois há de se considerar os 

estímulos sociopolíticos, culturais e os aspectos individuais. Assim, para que as 

intervenções com esse público sejam eficientes e eficazes para a promoção da 

saúde e prevenção de agravos, é fundamental que essas valorizem as 

singularidades individuais e sociais, pois é possível identificar variações 
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comportamentais e cognitivas, de acordo com os períodos etários correspondentes à 

adolescência e também devido às interferências socioculturais, econômicas, 

espaciais, étnicas e de sexo (OUTEIRAL, 2003; FERREIRA, NELAS, 2006). 

1.2 Sexualidade e Educação sexual 

Para a compreensão da sexualidade é fundamental o entendimento dos 

aspectos biológicos e históricos que enredam seu entendimento atual 

(NASCIMENTO, 2005). Por isso, é necessário uma descrição breve sobre como foi 

consolidada, no decorrer da história, as concepções de sexualidade, como essas 

mediações afetam atualmente a sociedade na vivência da sexualidade, assim como 

na educação sexual propagada nas instituições de saúde e ensino.  

Para Nunes (2004), a compreensão do cotidiano e da cultura de cada 

período da história, é um método para descobrir as contradições da sexualidade, 

pois trata-se de uma das expressões mais ricas da condição humana.   

Entende-se sexualidade como um fenômeno intrínseco do desenvolvimento 

humano, pois se constitui da fusão de elementos fisiológicos, históricos, culturais, 

religiosos, políticos e principalmente familiares (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a). É 

expressa pelo afeto, emoção, prazer, razão e solidariedade; assim é capaz de 

influenciar a vida de todos, seja por motivo de satisfação e realização pessoal ou por 

repressão e discriminação (CASTRO, ABRAMOVAY, SILVA 2004;HOFFMANN, 

ZAMPIERI, 2009). 

Segundo Taquete (2008), a sexualidade é uma das dimensões mais 

importantes do homem, e pode ser percebida desde o período fetal, na primeira 

infância, que demonstra o potencial fisiológico do desenvolvimento infantil. Contudo, 

será na puberdade que a sexualidade será intensificada e o corpo desenvolvido 

estará apto para o ato sexual que irá permitir o prazer erótico, assim como a 

reprodução.  

Parte estruturante da sexualidade, o sexo refere-se às "capacidades 

exógenas e às funções genitais do corpo humano", ou seja, é ato natural e, por 

conseguinte, foco de estudos das ciências biológicas. Já a sexualidade traduz-se, na 

cultura, na interpretação das regiões erógenas e das capacidades eróticas do corpo, 

nas práticas aceitas e nas próprias definições do erotismo. Portanto, a sexualidade 

não pode ser entendida, apenas, como ato sexual e prazer (BARBO, 2011) e deve 
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ser reconhecida como um fenômeno amplo, abrangente que se manifesta em todas 

as fases da vida humana (QUEIROS, 2012), e ainda ser explorada, superando o 

enfoque reprodutivo, instituído historicamente, contemplando os aspectos sociais e 

culturais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006b; SOUZA, MUNARI, SOUZA et al., 2010). 

Breve histórico da sexualidade humana 

O homem faz sexo, não somente pela reprodução, mas principalmente como 

uma forma de relacionamento social, sendo os órgãos sexuais, verdadeiros órgãos 

sociais. Desde comunidades da pré-história à antiguidade, o sexo era praticado com 

cunho sagrado (BLANC, 2010; FOUCAULT, 2012).  

A sexualidade na antiguidade foge aos moldes da ciência ocidental 

contemporânea. Como exemplo, na Grécia Antiga que não havia uma concepção de 

sexualidade, os homens eram compreendidos como seres individualizados, 

determinados pelo nível de sua expressão sexual e isso os diferiram e os 

enquadravam em classes de virtudes. Em Atenas, as experiências eróticas eram 

estruturadas nas relações de poder, e determinavam as posições na sociedade e na 

política, a partir de representações sociais como a "masculinidade" e a "feminilidade" 

(BARBO, 2011). 

Com o desenvolvimento da sociedade patriarcal, no ocidente, durante a 

Idade média e na era vitoriana, instituições, principalmente a Igreja, visaram 

controlar as práticas sexuais dos indivíduos, utilizando de tabus, regras e discursos 

falaciosos, além do importante mecanismo da confissão (BLANC, 2010). O sexo 

tornou-se então objeto de dominação, nas dimensões do conhecimento e do prazer 

sexual, o que o levou à normatização entre o permitido ou não, permitindo a 

dominação das alianças entre as famílias, e concomitantemente aos bens e títulos 

(NASCIMENTO, 2005; FOUCAULT, 2012). 

É importante compreender que Foucault em seus estudos, aponta o poder 

como a prática da "interdição e incitação", em uma relação entre forças relacionadas 

ao que se falava sobre o sexo ou o que se praticava sexualmente. Esse poder foi 

praticado pela Igreja, Estado, Instituições de Ensino e Ciência ao longo da história e 

justificavam-se no controle de natalidade, na imposição de regras moralmente 

aceitas à sociedade. Esse entendimento é fundamental para a compreensão da 

história da sexualidade dos últimos séculos (FOUCAULT, 2012). 
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Já no século XVIII, enquanto a medicina preocupava-se com o sanitarismo 

das cidades, a igreja continuava a manter o domínio e manutenção das “regras” das 

práticas sexuais da população; utilizando da confissão, mantinha controle sobre a 

vida sexual, pensamentos e fantasias das pessoas (GILDDENS, 1993). 

O século XIX foi marcado pela condenação do adultério, dos "hábitos 

solitários" (masturbação), pelo repúdio à sexualidade infantil e feminina, essa última 

considerada “anormal” e patológica; atitude que durou até o fim do século XIX e 

início do XX.  Nesse período, as famílias eram monogâmicas e heterossexuais e os 

preceitos médicos perpetuados pelas instituições escolares e psiquiátricas.  

(GILDDENS, 1993; NASCIMENTO, 2005; BLANC, 2010). 

Também nesse período, conhecido com Vitoriano (século XIX - início XX) se 

propôs avaliar a sexualidade pautada nas práticas sexuais, surgindo a “tecnologia do 

corpo ou do sexo”, que teve seu discurso atrelado às instituições médicas com 

enfoque biopatológico à normalidade sexual e às diferenças entre os corpos 

(FOUCAULT, 2012). Os médicos tratavam o sexo como uma força perigosa e 

destrutiva que deveria ser dominada pelo intelecto (RAGO, 2006), com foco apenas 

na reprodução, estimulando ciclos de gestações, pois a contracepção era 

desencorajada (RIBEIRO, 2009). 

A transição da teoria da carne para a teoria do sexo permitiu a diferenciação 

da medicina geral para a sexual (especialização), o que levou ao entendimento do 

instinto sexual, às anomalias constitutivas e aos desvios adquiridos (NASCIMENTO, 

2005).   

No século XX, a psicanálise de Freud permitiu tratar a sexualidade humana 

de forma mais isenta dos vieses que sempre a envolveram, e abriu as portas para o 

estudo da sexualidade e, por conseguinte, a aceitação pela população representada 

na mudança da cultura sexual no decorrer do século XX e refletida na 

permissividade nas expressões da sexualidade. Contudo, o principal referencial 

desse século ainda foi a Teoria do sexo que refletiu na educação sexual das 

instituições de ensino, a visão reducionista, biologicista e falha. Os profissionais 

considerados aptos para o ensino da sexualidade foram os que detinham saber 

científico, com o objetivo camuflado de controlar as práticas sexuais, justificadas 

pelo controle de doenças, ditando o que era bom ou não (FOUCAULT, 2012; 

STEARNS, 2009). 
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A partir da década de 1960, ocorreram movimentos sociais que visavam à 

liberdade sexual, dando conotação não só de relacionamento social, mas político 

também. Tais movimentos, como o “hippie” e o feminista, determinaram tendências 

comportamentais, e de então o sexo passou a ser representado na TV, em revistas e 

propagandas (BLANC, 2010).   

O último marco do século XX no que tange à sexualidade foi o surgimento 

da aids, doença que impactou e aterrorizou no fim do século XX, principalmente a 

partir da década de 80,  mudando toda a conotação de sexualidade, reordenou a 

cultura sexual e os padrões de moral, fazendo emergir "grupos de risco" apontados 

por estudos médicos. A partir dessa data, estudos se intensificaram no sentido de 

controlar a epidemia instalada nos grupos populacionais, chamados até então de 

grupos de risco, como homossexuais, usuários de drogas e prostitutas (MIRANDA, 

2011). Após duas décadas surgiram fenômenos importantes como a aids em outros 

diferentes grupos populacionais, caracterizando a feminilização, pauperização, 

interiorização e juvenilização da epidemia (PARKER, CAMARGO JUNIOR, 2000).  

 

História da sexualidade no Brasil 

 

Na história do Brasil, a sexualidade se faz presente desde o período colonial, 

com a intensa miscigenação racial e o início da construção da imagem do país 

tropical erotizado nos comportamentos do povo, nas roupas, nas músicas, na 

literatura, nos ambientes públicos e ainda na violência. Uma cultura que foi realçada 

pelas indústrias turísticas que exportaram a imagem do "país das maravilhas", para 

o mundo e esse responsável pela construção da imagem nacional (RAGO, 2006). 

Nos séculos XVI a XVIII, o Brasil segue as tendências observadas no 

restante do mundo ocidental, com controle da Igreja e da medicina sobre as práticas 

sexuais e com o sexo voltado apenas para a procriação. A medicina e a Igreja 

consideravam as paixões, o homossexualismo, histerismo e ninfomania maléficos. O 

século XIX foi marcado por hipocrisias e dicotomias nas práticas sexuais e 

discursos. O sexo era reprimido e a nudez vigiada, enquanto os desejos masculinos 

eram saciados nos bordeis e na literatura pornográfica que era censurada para as 

mulheres. (PRIORE, 2011).   

A sexualidade no século XX teve uma grande interferência da medicina 

pelas tecnologias voltadas para reprodução e pelo crescente interesse sobre o tema. 
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Nesse século, há uma grande dicotomia, de um lado o controle social sobre o sexo e 

a reprodução, além da valorização do matrimônio; por outro lado, aspectos como a 

incitação dos prazeres, a valorização do desejo e das sensações, marcantes no final 

desse período. Intensifica-se também a dualidade entre homossexuais e 

heterossexuais, oriundas do século XIX. No século XX, ainda há extensão da 

sexualidade para além do casamento e o prazer aceito para mulheres, 

homossexuais, jovens e pessoas idosas (LOYOLA, 2003). 

Contudo, uma importante mudança no que se refere a sexualidade no Brasil 

ocorreu na área educacional, com o reconhecimento da necessidade da temática 

para a prevenção com os escolares jovens (LOYOLA, 2003). 

 

A educação em saúde sexual no Brasil 

 

No Brasil, a instituição pedagógica encarregou-se da educação sexual de 

crianças, codificou conteúdos e qualificou os locutores encarregados pela educação 

sexual (NASCIMENTO, 2005). A educação sexual no Brasil pode ser dividida na 

história em momentos. O primeiro momento trata-se das características sexuais e 

afetivas no período colonial, em que os homens gozavam de liberdade sexual com 

as nativas e negras, enquanto as mulheres brancas tinham toda a sua sexualidade 

resguardada pelos homens, primeiramente por seu pai e depois de casada por seu 

marido (BEZERRA, SEIFERT, 2010).   

O segundo momento iniciou no século XIX. Nesse período, a sexualidade 

ganhou a literatura e o contexto educacional e estava voltada para preceitos 

higienistas, pois devido às mudanças políticas e sociais pela quais o país passava 

nesse contexto, o Estado aliou-se à medicina a fim de propagar as ideias higienistas 

como enfrentamento às enfermidades (BEZERRA, SEIFERT, 2010). Nesse mesmo 

século, foi o início da preocupação acerca da sexualidade dos escolares, em que as 

regras, rotinas e os aspectos estruturais das escolas eram regidos, partindo das 

diferenças entre os gêneros e seus corpos (CÉSAR, 2009).   

No início do século XX, a sexualidade começou a ser estudada no Brasil, por 

médicos, educadores e religiosos - pioneiros da educação sexual, que fizeram 

emergir publicações sobre educação sexual. Contudo, o ensino da sexualidade 

esteve ligado a preceitos “higiênicos e eugênicos”, que visavam ter a educação 

sexual como ferramenta para ensinar a sociedade sobre a função da sexualidade, 
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com foco na reprodução, considerando o desenvolvimento saudável da mente e 

corpo (CÉSAR, 2009; RIBEIRO, 2009). 

Como exemplo dessa literatura que emergia no fim do século XIX e início do 

XX, podemos tomar a série americana “Self and sex series”, livros da igreja 

Metodista, traduzidos para língua portuguesa. O principal autor dessa série foi 

Sylavanus Stall, puritanista americano, que, com literatura prescritiva, teve como 

objetivo oferecer a meninos e meninas ou homens e mulheres e aos pais, 

orientações, principalmente, sobre religião, moral, saúde, higiene e sexualidade, 

como um manual para o preparo para a vida e defesa da castidade, exercendo uma 

regulação sobre as práticas sexuais e afetivas da população (STEPHANOU, 2011). 

Alguns aspectos interessantes dessa série é que os autores apontavam os 

pais como os primeiros responsáveis da educação sexual, seguidos pelos 

educadores, religiosos e médicos, e defendiam que a educação sexual fosse 

verdadeira, sem falsas afirmações e ainda realizada na infância: fase de formação 

psicológica e de condutas (STEPHANOU, 2011). 

No Brasil, um dos principais precursores da educação sexual no início do 

século XX foi Fernando Azevedo, que apontou a temática sexualidade, como 

importante para o “interesse moral e higiênico do escolar”.  Essa preocupação deu 

início ao Círculo Brasileiro de Educação Sexual, responsável pela publicação de um 

periódico de 1933 a 1939 (MARQUES, 1994). Esse foi o terceiro momento da 

sexualidade no Brasil segundo Bezerra e Seifert (2010) e vai até o final da década 

de 1950. 

Foi a partir da década de 1960 que a educação sexual foi retomada nas 

instituições escolares e influenciada pela segunda onda de revolução nas práticas 

pedagógicas, fortalecida pelos diversos movimentos sociais que emergiram no início 

dos anos sessenta. As escolas pioneiras foram as da Região Sudeste que incluíram 

conteúdos de educação sexual em seus currículos. Porém, todos os movimentos e 

expressões de sexualidade assim como a educação sexual foram reprimidos após o 

golpe militar de 1964 e só foi retomada na década de 1980, com o investimento de 

profissionais, organizações e da pesquisa acadêmica sobre a temática, aumentando 

gradativamente desde então  (BENITES, 2006; CÉSAR, 2009; BEZERRA, SEIFERT, 

2010).  

A preocupação com a sexualidade foi fortalecida pelo advento da aids, 

(Acquired Immune Deficiency Syndrome), causada pelo vírus da imunodeficiência 
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humana (HIV) e pelo reconhecimento da problemática da gestação em jovens 

escolares. A temática foi reassumida em ambiente escolar e inserida nas pautas de 

discussão na área da educação (CÉSAR, 2009; RIBEIRO, 2009), não só no Brasil 

como no mundo, sendo fortemente recomendada, e com grande relevância para a 

prevenção da infecção pelo HIV, mostrando-se uma importante ferramenta para o 

estimulo da responsabilidade social, individual e comunitária no combate à epidemia 

(AGGLETON, YAKAH, CREWE, 2011; UNAIDS, 2009) 

Segundo Bezerra e Seifert (2010), a escola continuou como ferramenta de 

controle sobre a população e, no contexto social que emergiu na década de 1980 e 

1990, foi levada a espalhar campanhas preventivas e educativas sobre as DST/aids, 

dando ao discurso preventivo um enfoque biologicista e falho à educação sexual.  

Vários projetos foram executados na década de 80 pela Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo, incluindo os “Aspectos do Crescimento e 

Desenvolvimento Humanos Relativos à Sexualidade”. Surgiram também outras 

propostas, mas o principal marco para a educação sexual nas escolas foi sua 

inclusão como tema transversal nos Parâmetros Curriculares Nacionais, editado em 

1997 (RIBEIRO, 2009).  

Todavia, para Bezerra e Seifert (2010), o último momento aconteceu na 

década de 1990, em que a Educação Sexual foi regulamentada pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei n° 9.394/96) e logo após pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN); documento que recomenda a inserção  

da temática nos Projetos Políticos Pedagógicos e assume a educação sexual como 

tema transversal a ser ministrado em todas as instituições públicas de ensino do 

País (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, 1998). 

Contudo, faz-se necessário pontuar que, na primeira década do século XXI, 

foram observados grandes avanços no que se refere à educação sexual no País, 

como a criação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) no ano de 2003, 

apresentado pelos Ministérios da Saúde e da Educação, com o apoio da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). O objetivo desse projeto 

foi subsidiar estados e municípios na implantação de ações educativas na área da 

sexualidade, além de discutir sobre as diversas vulnerabilidades que a população 

jovem está propensa, dentre elas a questão das DST/HIV/Aids presente no cotidiano 
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dos adolescentes, envolvendo toda a comunidade escolar com a parceira do setor 

saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a,b; 2009). 

As principais conquistas reconhecidas pelo Projeto SPE a serem alcançadas 

foram a ampliação das ações por toda rede de ensino, preparo dos serviços da 

atenção básica, principalmente, a ESF (Estratégia Saúde da Família), apontada pela 

cartilha Saúde Integral de Adolescentes e Jovens (2005) como importante estratégia 

de atendimento às famílias e a aceitabilidade da educação sexual e reprodutiva por 

parte da comunidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a,b). 

Em 2007, como política intersetorial entre os Ministérios da Saúde e da 

Educação, foi instituído pelo Decreto Presidencial Nº 6.286, o Programa de Saúde 

nas Escolas (PSE). O programa tem como objetivo principal a atenção integral à 

saúde de crianças, adolescentes e jovens da rede básica de ensino que, com ações 

integradas entre a saúde e a educação, propõe reforçar a prevenção à saúde dos 

escolares e promover a cultura de paz (MINISTERIO DA SAÚDE, 2009; 2012a).  

O PSE é composto pelos seguintes componentes: avaliação clínica e 

psicossocial; ações de promoção da saúde e prevenção das doenças e agravos; 

educação permanente e capacitação de profissionais da Educação e Saúde e de 

jovens para o PSE, monitoramento e avaliação da saúde dos estudantes. A proposta 

de ações de promoção da saúde e prevenção de DST/HIV/Aids direcionada aos 

escolares encontra-se inserida no segundo componente do PSE (MINISTERIO DA 

SAÚDE, 2009; 2012a).  

Já no ano de 2009, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

em colaboração com o Ministério da Saúde realizaram a Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar (PeNSE) que apresentou um perfil dos fatores de risco e de 

proteção à saúde de escolares de todas as capitais e do Distrito Federal. Dentre os 

resultados importantes da pesquisa, foi apresentado um recorte de dados sobre 

sexualidade e iniciação precoce da atividade sexual. Suscitando discussões na área 

comportamental dos jovens brasileiros (IBGE, 2009).  

Atualmente são observadas diversas pesquisas com foco na saúde sexual e 

reprodutiva dos adolescentes e jovens, incentivadas pela grande preocupação das 

DST/Aids, evidenciadas pelos dados epidemiológicos divulgados por organismos 

internacionais e nacionais (BORGES, SCHOR, 2005; BARBOSA, GARCIA, 

MANZATO, 2006; AJUWON, BRIEGER, 2007; ANDRADE, MELLO, SOUSA et al., 

2012; CDC, 2012b; LAUSZUS, NIELSEN, BOELSKIFTE, et al. 2012).  
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Para Bezerra e Seifert (2010) todo o processo histórico da sexualidade 

assim como da educação sexual, não refletiram o significado essencial da 

sexualidade humana, fazendo do discurso a respeito da temática com falta de critica 

e reflexão. E ainda afirmam que, em âmbito escolar, a discussão da temática deve 

ser mediada por ponderações entre professores e escolares, isentos de discursos 

normativos e prescritivos e livres da exploração do tema de modo vulgar e distorcida, 

como pode ser observado nos meios de comunicação social.  

É fundamental que discussões sobre sexualidade sejam articuladas entre 

todas as organizações sociais, educação, saúde e família, considerando que a 

família é a principal referência na formação da identidade sexual dos jovens. No 

entanto, o que observamos atualmente é uma família cada vez mais distante da 

escola, delegando sua função, fato que aumenta a responsabilidade dessa 

instituição em fornecer informações, sanar dúvidas e auxiliar os adolescentes em 

suas discussões e escolhas (SUPLICY, 2004; JARDIM, BRETAS, 2006; SILVA, 

2008, ALMEIDA, CENTA, 2009). 

Cabe à escola, pautar a educação sexual em preceitos de liberdade de 

expressão, igualdade, reciprocidade nas relações sexuais e afetivas, para que os 

indivíduos se compreendam como seres livres e eróticos. Assim, a sexualidade e a 

educação sexual devem livrar-se do senso comum e da noção de domínio sobre 

suas formas de expressão, pois devem ser entendidas como uma necessidade 

humana e uma dimensão humana integrante e não dissociada dos aspectos 

psicológicos e sociais (BEZERRA, SEIFERT, 2010).  

A partir da década de 1930, com o crescimento de doenças sexuais e 

gestações indesejadas, surgiram os primeiros livros de educação sexual, contudo 

com preceitos higiênicos e eugênicos da educação sexual. Esses manuais 

distinguiam as orientações para meninos e meninas, pois o sexo era ainda focado 

para procriação envolta pelo matrimônio (CÉSAR, 2009; PRIORE, 2011).  

 

1.3 Risco e Vulnerabilidades 

O conceito de Risco na Epidemiologia  

O conceito de risco evoluiu historicamente nas sociedades, tomando 

sentidos de ameaças, incertezas inerentes à existência humana. Com o processo de 

modernização, principalmente a partir do século XVII, o risco passou a ser 
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relacionado à probabilidade de eventos e à noção de prováveis perigos futuros 

(MOTTA, 2009). 

"Risco" foi tratado a partir do século XIV com uma conotação de 

possibilidade de ocorrência de algum evento, danoso ou prejudicial, passível de 

controle ou de intervenção que visasse minimizar e reparar os danos. Para a 

epidemiologia, risco liga-se à identificação de fatores que colocam os indivíduos ou 

grupos sob a provável exposição a eventos que podem comprometer a saúde seja 

física, psíquica e/ou social (ROUQUAYROL, 1994; WEBER, 2006; BERTOLOZZI, 

NICHIATA, TAKAHASHI et al., 2009).   

Dentro da história da epidemiologia, é possível encontrar dois raciocínios 

controversos sobre o conceito de risco. Por um lado, o risco é atribuído a estudo 

pragmático e probabilístico que permite investigações acerca das relações causais 

de um evento de interesse para a saúde. Nessa vertente, o risco permitiu a 

epidemiologia se tornar essencial para a saúde, adentrando a pesquisa, à gestão, ao 

planejamento de ações e sustentando as práticas de prevenção e promoção à 

saúde. E por outro olhar, o risco vinculou-se à positividade biomédica e aos cálculos 

matemáticos, e suas metodologias criaram limitações à investigação do processo 

saúde - doença (AYRES et al., 2006). 

 

Vulnerabilidade 

 

A terminologia "vulnerabilidade" surgiu no fim do século XX, no contexto 

europeu de desestruturação socioeconômica. Então, pesquisadores passaram a 

estuda-la em várias ciências, como a economia, antropologia, psicologia, engenharia 

e saúde pública, discutindo e aplicando-a em seus contextos.  Entretanto, sua 

origem sobreveio nas áreas das ciências sociais, com a teoria de vulnerabilidade 

social, proveniente da teoria da exclusão social (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO, 2005; ADGER, 2006).   

A teoria da exclusão social surgiu após profundas mudanças sociais e 

econômicas que abalaram o estado de bem estar social da Europa. Para Castel 

(1997), a exclusão representa a completa ruptura dos vínculos entre o indivíduo e a 

sociedade.  Para esse autor a vulnerabilidade seria uma zona instável que 

antecederia a condição de exclusão. Assim, a partir da compreensão da 
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vulnerabilidade, seria possível identificar as fragilidades econômicas e sociais, entre 

o indivíduo e a sociedade (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2005). 

Logo, esse conceito ganhou força nos estudos, pois permitiu a compreensão 

e a descrição das condições de fragilidade, sejam elas físicas, sociais, individuais, 

biológicas ou programáticas, da sensibilidade e da capacidade de adaptação, 

orientando as análises dos estudiosos e governos sobre as relações de bem-estar 

social, a partir da redução de riscos (ADGER, 2006).    

A diversidade de campos de estudo do conceito é observado, por exemplo, 

na geografia. O termo foi utilizado por Wisner (1998) para designar a capacidade de 

recuperação dos indivíduos e da população na ocorrência de exposição a grandes 

acidentes naturais. Entretanto, Watts e Bohle (1993) foram além e relacionaram a 

vulnerabilidade com a intersecção de três fatores, nomeados como "entitlement" 

(direito das pessoas), "empowerment" (empoderamento das pessoas) e na 

conjuntura política e econômica da sociedade e suas implicações.  

Na área da saúde as conceituações sobre vulnerabilidade surgiram na 

década de 1980 com o advento da epidemia da aids (SÁNCHEZ, BERTOLOZZI, 

2007). No livro "Aids no Mundo" Mann, Tarantola e Netter(1993) apresentaram um 

método para a avaliação da vulnerabilidade. Esse método era composto por um 

sistema de escore que classificava a vulnerabilidade em baixa, média e alta. Para 

esses autores, a vulnerabilidade estava fortemente associada aos fatores 

individuais.  

Ainda nas ciências médicas, Paris (1999) refere à vulnerabilidade dentro de 

uma perspectiva psicossocial quando a relaciona aos aspectos sociais como 

desigualdade social, déficit educacional e acesso aos serviços, aos aspectos 

fisiológicos e às relações de gênero. Delor e Hubert (2000), partindo de pesquisas 

com pessoas infectadas com o HIV, analisaram os resultados pautados na trajetória 

social, ou seja, as etapas da vida das pessoas, interação com o meio social e 

contexto social.  

No Brasil para Ayres, França-Junior, Calazans et al., (2003) a 

vulnerabilidade em HIV/aids trata-se da chance que um indivíduo tem de se infectar 

pelo Vírus da Imunodeficiência Humana  influenciada pela relação do indivíduo com 

a comunidade e dessa com o mesmo. Para esses autores, a vulnerabilidade deve 

ser estudada partindo de três dimensões: individual, social e programática.  
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A vulnerabilidade individual refere-se ao grau e à qualidade das informações 

disponíveis aos indivíduos acerca dos agravos de saúde, além da elaboração e da 

aplicação dessas informações na prática; a vulnerabilidade social avalia o acesso às 

informações, à possibilidade de desenvolvimento cognitivo partindo do acesso aos 

recursos e materiais e também à possibilidade de poder contribuir em decisões 

políticas e institucionais; e por fim a vulnerabilidade programática que estaria ligada 

à avaliação da funcionalidade dos programas de resposta às enfermidades, do 

compromisso das instituições, dos recursos financeiros, da gestão e do 

acompanhamento dos programas nos distintos níveis de atenção (AYRES, FRANÇA 

JUNIOR, CALAZANS et al.,2003). 

 

Vulnerabilidade Individual 

 

Dentro dessa dimensão, alguns aspectos influenciam fortemente a 

exposição ou a fragilidade e o enfrentamento aos agravos em saúde. Aspectos 

como os valores pessoais, os interesses, as crenças, os credos, os desejos, os 

conhecimentos, as atitudes, os comportamentos, as relações familiares, relações de 

amizade, relações afetivo-sexuais, relações profissionais, situação material, situação 

psicoemocional, condição física e redes de suporte sociais (AYRES, CALANZAS, 

SALETTI FILHO et al., 2006).   

Dentre esses aspectos, o conhecimento afeta, por exemplo, a consciência 

que o indivíduo tem acerca do meio social, a respeito de determinada doença, como 

o HIV/Aids e de como esses agravos podem modificar o estado de saúde e os 

vínculos sociais (MANN, TARANTOLA, NETTER, 1993; SALDANHA, CARVALHO, 

DINIZ et al.,2008). 

Esse conhecimento sofre influência de condições cognitivas, como a 

capacidade de assimilação da informação e do próprio reconhecimento da 

vulnerabilidade. Além do conhecimento, a vulnerabilidade individual é composta por 

fatores comportamentais como a habilidade de adaptação e os comportamentos de 

proteção. Portanto, o conhecimento acerca do agravo é primordial, pois é a partir da 

capacidade de congregar os conhecimentos aos comportamentos que o predispõe 

ao dano que será possível ao indivíduo, evitar a exposição ao agravo. 

(BERTOLOZZI, NICHIATA, TAKAHASHI et al., 2009). 
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Os comportamentos indesejáveis como uso de drogas, violência, abandono 

escolar, sexo desprotegido, representam grande vulnerabilidade, principalmente 

quando relacionados ao público adolescente. Portanto, é importante valorizar a 

dimensão subjetiva que se traduz nos valores que os indivíduos conferem aos fatos 

e à vida, e que refletem nos comportamentos das pessoas (SÁNCHEZ, 

BERTOLOZZI, 2007).  

Essa compreensão é fundamental para o estudo e para a formulação de 

propostas de intervenção que visem a melhoria dos conhecimentos e 

comportamentos dos jovens, proporcionando o desenvolvimento de habilidades. 

 

Vulnerabilidade Social 

A dimensão social da vulnerabilidade foi a primeira a surgir nas ciências 

sociais. Está relacionada a aspectos da conjuntura da comunidade em que o 

indivíduo está inserido e da sociedade em si. Sofre influencia da estrutura jurídico-

política, das diretrizes governamentais, das relações de gênero, de raça, e entre 

gerações, das expressões da sexualidade, da religião, da pobreza, do acesso à 

informação, da disponibilidade de recursos materiais, do acesso às instituições de 

saúde e de educação, do poder de influência da população nas decisões políticas, 

das possibilidades de quebrar barreiras culturais e de liberdade de coerções de 

qualquer ordem. Esses aspectos permitem a compreensão dos fatores que expõe os 

indivíduos aos agravos à saúde (AYRES, CALANZAS, SALETTI FILHO et al., 2006; 

SALDANHA, CARVALHO, DINIZ et al,2008). 

Palma e Mattos (2001) relacionam a vulnerabilidade social com exclusão, 

discriminação ou enfraquecimento da sociedade ou de grupos e de habilidade de 

reação. A vulnerabilidade social pode ser evidenciada em um ambiente comunitário 

e familiar violento e/ou com baixa condição socioeconômica.  

 

Vulnerabilidade Programática 

A esfera programática ou institucional da vulnerabilidade refere-se ao acesso 

aos serviços básicos de saúde educação, assistência social, cultura e ao modo que 

esses serviços se organizam e atendem a população, executando seu papel social. 

É influenciada ainda pelo vínculo que a população estabelece com esses serviços e 

com os profissionais e principalmente interliga-se a eficácia e eficiência das ações 
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planejadas para a prevenção e o controle dos agravos (NICHIATA, BERTOLOZZI, 

TAKAHASHI et al., 2008). 

Na identificação das vulnerabilidades, deve-se sempre considerar o vinculo 

entre os sujeitos e o contexto social, principalmente para a elaboração de 

estratégias de enfrentamento aos agravos. Tais estratégias dependem dos serviços 

e da qualidade dos mesmos, de recursos financeiros, do monitoramento e avaliação, 

assim como de demais competências gerenciais e ainda sua acessibilidade à 

participação comunitária no planejamento das ações de enfrentamento a 

determinado agravo, o que representa a dimensão programática (AYRES, 

CALANZAS, SALETTI FILHO et al., 2006). 

Pode-se dizer que a vulnerabilidade trata-se de um risco “biofísico” ou social 

que pode ser atribuída a uma determinada área geográfica com pessoas vulneráveis 

ou um espaço social (SÁNCHEZ, BERTOLOZZI, 2007). No que se refere às 

doenças, abrange de modo diferente cada individuo, grupo social e região, 

relacionando-se diretamente com as condições de pobreza, marginalização, 

características econômicas e com o nível de acesso a serviços de saúde e educação 

formal (NICHIATA, BERTOLOZZI, TAKAHASHI et al., 2008).  

A vulnerabilidade, ainda pode ser reconhecida nas práticas desenvolvidas na 

sociedade, no âmbito político-institucional e comportamental, relacionada por vezes 

às fragilidades que os indivíduos e as comunidades possuem aos agravos e à morte, 

traduzidas por seus comportamentos de risco (SALDANHA, CARVALHO, DINIZ et 

al.,2008). 

Dessa forma, a teoria da vulnerabilidade pode ser aplicada a outras doenças 

e agravos, não só o HIV/Aids. As reflexões que surgem dessa teoria contribuem para 

a formulação de políticas de saúde pautadas nas necessidades da população. 

Nessa perspectiva a vulnerabilidade não nega o modelo biológico utilizado na 

Epidemiologia Clássica, mas reconhecendo-o, tem o objetivo de superá-lo 

(SÁNCHEZ, BERTOLOZZI, 2007). 

Para Sánchez e Bertolozzi (2007), a vulnerabilidade supera o conceito 

epidemiológico de "risco", pois a vulnerabilidade relaciona-se a aspectos que 

ultrapassam a dimensão individual e englobam a conjuntura social que condicionam 

as pessoas ou grupos às doenças e aos agravos, além de valorizar a influência que 

as ações governamentais e institucionais exercem no controle e combate das 

doenças e agravos.  
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Logo, pode-se inferir que o risco tratada probabilidade do processo de 

saúde-doença de um indivíduo ou população e a vulnerabilidade reconhece fatores 

de várias dimensões, como inerentes ao processo saúde e doença. Representando 

um indicador de desigualdade social. Por isso, para intervir em situações de 

vulnerabilidade, são necessários projetos que envolvam a resposta social 

(BERTOLOZZI, NICHIATA, TAKAHASHI et al., 2009). 

 

1.4 Doenças Sexualmente Transmissíveis e o adolescente 

As Doenças Sexualmente Transmissíveis são consideradas um grave 

problema de saúde pública mundial. Por um lado, devido às mudanças no perfil 

epidemiológico nas últimas décadas, com o advento da aids que estimulou a 

notificação e o acompanhamento dos casos de aids e outras DST e por outro lado, 

pelas repercussões sociais, psicológicas e econômicas nos indivíduos acometidos 

(FERNANDES, ANTONIO, BAHAMONDES, 2000).   

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as DST são agravos 

transmitidos principalmente pelo contato sexual, causadas por diversos patógenos 

bacterianos, protozoários, fúngicos e vírais, como o HIV. Segundo o CDC (2010), 

adolescentes e adultos jovens são responsáveis pelas mais altas taxas de infeção 

por DST, maior que qualquer grupo etário.  

Com diversos tipos de manifestação, agudas ou crônicas, essas infecções 

podem, por vezes, ser assintomáticas, como as infecções gonocócicas e por 

clamídia, contudo podem evoluir com graves complicações, como a gravidez 

ectópica, infertilidade, câncer de colo do útero e mortes prematuras de crianças e 

adultos, além de que as DST ulceratívas como a sífilis, cancro mole e herpes 

aumentam o risco de infecção pelo HIV (WHO, 2007).  

Doenças sexualmente transmissíveis (DST) estão entre as primeiras dez 

causas de doenças desagradáveis em homens jovensnos países em 

desenvolvimento e a segunda maior causa de doenças desagradáveis em mulheres 

jovens (ROS, SCHMIT, 2008). Em todo o mundo há mais de 340 milhões de casos 

novos de DST curaveis como as causadas por Treponema pallidum, Neisseria 

gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis e Trichomonas vaginalis entre indivíduos com 

15 à 49 anos, o que justifica a necessidade de ações específicas e direcionadas 

para a prevenção e controle desses agravos (WHO, 2007).   
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O adolescente e jovem buscam satisfação em suas relações e interações 

com a sociedade e o sexo torna-se uma das formas de bem estar (BESERRA, 

PINHEIRO, ALVES et al. 2008). Embora a adolescência seja uma etapa da vida 

humana considerada saudável, devido aos comportamentos indesejáveis, esses 

agravos à saúde têm sido diagnosticados nesse período, afetando o exercício da 

sexualidade e da reprodução (WHO, 2007; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).  

A principal DST transmitida por via sexual nesse público é o HIV/Aids, 

tornando-se uma  tendência da epidemia, nomeada como juvenilização, 

acompanhada da heterossexualização e feminilização que acometem principalmente 

entre pessoas de baixa renda e na faixa etária de 13 a 19 anos.  (TAQUETTE, 

MATOS, RODRIGUES et al., 2011; TAQUETTE, MEIRELLES, 2012).  

Essa tendência na mudança dos padrões da epidemia, intitulados no Brasil 

por juvenilização, heterossexualização e feminilização, ainda não foi observada nos 

países do leste europeu. Nessa região da Europa não houve evolução nos 

programas de prevenção às DST e ao HIV. As iniciativas não possuem apoio 

governamental e muitas vezes são barradas pelo preconceito aos grupos mais 

vulneráveis, considerados os homossexuais, usuários de drogas, profissionais do 

sexo, homens que fazem sexo com homens, e mulheres que fazem sexo com 

mulheres, dificultando o acesso desses grupos aos cuidados de saúde e prevenção, 

acompanhados de falta de infraestrutura, oposição política e religiosa 

(AMIRKHANIAN, 2012).  

Estima-se que 2.500 jovens se infectam diariamente com o HIV no mundo, o 

que representa anualmente cerca de 40% das novas infecções. No total, estima-se 

que existam cinco milhões de adolescentes e jovens infectados pelo vírus, 

aproximadamente, 15% de todos os casos notificados (UNICEF, 2011). 

Na América Latina e Caribe existem aproximadamente 38 milhões de 

pessoas infectadas por alguma DST. No Brasil a OMS estima que existam 640. 900 

casos de herpes genital, 685.400 do Vírus Papiloma Humano (HPV), 1.967.200 de 

clamídia, 1.541.800 gonorreia e 937.000 de sífilis que ocorrem principalmente em 

jovens associados a determinantes socioculturais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011a; 

UNAIDS, 2010).  
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Em relação aos casos de aids em jovens no Brasil, desde o início da 

epidemia nos anos 80 até junho de 2011 foram notificados 66.698 casos, com taxa 

de incidência em jovens entre 15 e 24 anos em 2010 de 9,5/100.000 habitantes, 

sendo a transmissão sexual a principal via, responsável por 68% dos casos.  No 

Centro Oeste o número de casos notificados foi de 4.306 e em Goiás foram 

notificados 1.672 casos. A epidemia e a mortalidade de aids em jovens na região 

centro-oeste apresentam-se com perfil de estabilização. A razão de sexo diminuiu 

desde 1985 a 2010, de 27 para 1,4 casos de homens para mulheres jovens 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011b). 

Em Goiás, de acordo com o Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), desde o início da epidemia de aids até outubro/2009, foram 

registrados 11.918 casos em indivíduos maiores de 13 anos e desses, 3.501 em 

adolescentes - 12 a 19 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Em relação às DST 

gerais, foram notificadas 14.063 casos na faixa etária de 10 a 24 anos (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2008). O perfil da epidemia de aids em jovens no Estado de Goiás 

mostrou predominância entre os heterossexuais numa série histórica do ano 2000 a 

2012, após 2003 houve um significativo aumento, três vezes mais, de casos em 

jovens homossexuais (SPAIS, 2012).  

Esses dados apontam para o impacto que a juvelização da epidemia pode 

causar sobre a sociedade e a economia do país e que pode ainda ser agravada pela 

vulnerabilidade que os adolescentes e adultos jovens se encontram, evidenciado 

pelo estudo de Thurman, Holden, Shainet al. (2008), no qual os adolescentes 

apresentaram maiores taxas de reinfecção de DST que os adultos participantes do 

estudo. 

 Isso aponta a necessidade do enfrentamento da epidemia em adolescentes 

e jovens, com ações intersetoriais entre a saúde e a educação e com os 

equipamentos sociais como a ESF, ONG e o ensino superior, como o apoio das 

Universidades. Tais estratégias devem visar reduzir a vulnerabilidade à 

contaminação pelo HIV e a outras DST que são traduzidas na iniciação sexual 

precoce, no não uso constante de preservativo, na gravidez não planejada, aborto e 

consequentemente abandono escolar (SPAIS, 2010).  
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Nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, foi encontrado pelo CDC, uma 

incidência de clamídia em 68% e 63% de gonorreia em estudantes de 10 a 24 anos, 

dessas a maioria foi assintomática, a mais alta taxa de infecção por essas DST em 

pessoas de 15 a 24 anos e estima-se que 18% dos novos casos de HIV são em 

jovens de 13 a 24 anos (CDC, 2010; 2011a).   

Na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar foi investigado sobre o uso do 

preservativo, principal método de prevenção de DST/Aids. Os resultados 

demonstraram que dentre os adolescentes sexualmente ativos (30,5%), 75,9% 

relataram ter usado preservativo masculino na última relação. A pesquisa também 

investigou sobre o acesso à informação em ambiente escolar em que 87,5% dos 

escolares da rede pública e 89,4% dos escolares da rede privada relataram já ter 

recebido informações sobre DST/Aids,  82,1% dos escolares das escolas privadas e 

81,1% dos escolares das escolas públicas informaram ter recebido informações 

sobre prevenção de gravidez (IBGE, 2009). 

Portanto, é fundamental o entendimento que as taxas de infecção por DST 

em cada faixa etária são influenciados por comportamentos específicos, e essa 

compreensão deve auxiliar os profissionais de saúde a focar estratégias de 

prevenção adequadas para cada idade (THURMAN, HOLDEN, SHAIN et al., 2008) 

 

1.5 Justificativa 

 A relevância de explorar a temática sexualidade com o público adolescente 

se justifica por ser uma população de difícil acesso aos meios assistenciais e ao 

atendimento dos serviços públicos de saúde, devido à escassez de rede 

ambulatorial e aos programas oficializados de atendimento à população 

adolescente. O público objeto desse estudo sofre com baixas condições 

socioeconômicas e culturais, características de grandes conglomerados urbanos, de 

pobreza, violência, marginalização e exploração sexual, aumentando bastante a 

vulnerabilidade dos adolescentes às DST, especialmente ao HIV (CAMARGO, 

BOTELHO, 2007). 

Estudos têm mostrado que as condições socioeconômicas e culturais são 

fortes determinantes nas práticas sexuais assumidas pelos adolescentes e que por 

vezes se traduzem em vulnerabilidade individual à exposição às DST e à AIDS 

(ROCHA, DINIZ, ARAÚJO et al., 2008; DIAS, SILVA, VIEIRA et al., 2010; 

TAQUETE, MEIRELES, 2012) 
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Seja pelas vulnerabilidades sociais, individuais ou institucionais, os 

adolescentes estão em risco elevado para as DST. Isto tem sido impulsionado pelas 

mudanças nos padrões culturais relativos à sexualidade e às relações de gênero.  

Assim, ações governamentais, por meio de mecanismos interinstitucionais 

entre a saúde e a educação, têm proposto estratégias de prevenção e promoção da 

sexualidade saudável, por meio da educação em saúde no ambiente escolar, 

adotado como propício para sua execução (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO 

DESPORTO, 1998; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a, b; BEZERRA, SEIFERT, 

2010).  

No âmbito da saúde, a profissão historicamente envolvida com a educação 

sexual é a enfermagem que com suas teorias e sua aplicação na saúde pública, 

ajudam os profissionais na aproximação da cultura da comunidade e de suas 

famílias, facilitando o diálogo e a comunicação que são relevantes para a promoção 

à saúde, e para prevenção de doenças.  Assim, justifica-se o papel fundamental do 

profissional enfermeiro na prática da educação em saúde sexual inserida nas 

instituições de ensino e aliada Estratégia de Saúde da Família - ESF (CANO, 

FERRIANI, 2000; BOEHS, MONTICELLI, WOSNY et al., 2007; HOFFMANN, 

ZAMPIERI, 2009). 

Contudo, apesar da prática da enfermagem na educação em saúde, as 

pesquisas apontam a necessidade de estratégias urgentes no controle e combate às 

DST e à aids. Caracterizadas pelas falhas do ensino nas instituições públicas de 

educação, pelo frágil vínculo entre a escola e as Unidades Básicas de Saúde, 

evidenciadas pelo déficit de informações, conhecimentos dos adolescentes e ainda 

por suas práticas de vulnerabilidade.  

No Estado de Goiás têm sido desenvolvidas pesquisas e ações referentes à 

educação sexual, prevenção e promoção da saúde sexual dos adolescentes, em 

especial no município de Goiânia. Resultados desses estudos tem mostrado que 

grande partes dos professores apresentaram despreparo técnico, dificuldades na 

abordagem dessa temática, seja por vergonha, tabu e falta de recursos didáticos na 

abordagem dos conteúdos (SOUZA, DEL-RIOS, MUNARI et al., 2008). Também 

Chaveiro (2011) mostrou que conteúdos que abordam o tema sexualidade não 

estavam explícitos no Projeto Político Pedagógico das escolas como temática 

transversal, conforme preconizado nos Parâmetros Curriculares Nacionais 



 40 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, 1998) e que as disciplinas de 

ciências biológicas são as mais apontadas para o ensino da temática.   

Então, faz-se necessário explorar os resultados da educação sexual 

realizados nessas instituições que são evidenciadas nas concepções, atitudes e 

práticas sexuais dos adolescentes. Pois, apenas a partir de um diagnóstico preciso 

dos comportamentos e dos conhecimentos dos adolescentes, assim como das 

práticas educacionais encontradas, será possível a formulação de estratégias 

educacionais alcançáveis e aplicáveis. Estratégias que proponham minimizar o 

déficit na prática da educação sexual, preparar o adolescente para a vida sexual 

saudável, fortalecer o vinculo entre os profissionais de saúde e educação e a 

sociedade civil, o que terá como resultado a redução das vulnerabilidades. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Investigar os comportamentos e conhecimentos sobre sexualidade entre 

adolescentes da rede básica de ensino de uma região de Goiânia-Goiás. 

2.2 Objetivos Específicos 

– Conhecer o perfil sociodemográfico e institucional dos adolescentes, 

segundo sexo e estratificação etária; 

– Analisar conhecimentos e comportamentos sexuais dos adolescentes, 

segundo sexo e estratificação etária; 

– Investigar as situações de vulnerabilidades da dimensão individual de 

adolescentes escolares segundo sexo. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Delineamento do estudo 

Estudo descritivo de corte transversal. O estudo transversal abarca como 

sujeito as pessoas de uma determinada população ou uma amostra dessa 

população, fazendo um recorte temporal, o que permite realizar associações entre 

as variáveis (ROTHMAN, GREENLAND, LASH, 2008). 

3.2 Local e população do estudo e critérios de inclusão 

Estudo realizado na região leste do município de Goiânia, capital do Estado 

de Goiás, situado na Região Centro - Oeste do Brasil. O município de Goiânia possui 

uma população residente de 1.302.001 habitantes segundo dados do (IBGE, 2010). 

A zona urbana do município é subdividida em sete regiões geográficas e também em 

nove Distritos Sanitários de saúde (Sul/sudeste, Sudoeste, Oeste, Norte, Noroeste, 

Mendanha, Leste, Central e Meia Ponte). Os Distritos Sanitários são órgãos 

executivos integrantes da composição do sistema municipal de saúde que possuem 

a finalidade de executar as políticas municipais de saúde nas regiões da cidade, por 

meio da descentralização das ações da Secretária Municipal de Saúde (SMS) 

(GOIÂNIA, 2012). 

 
Figura 1: Regiões administrativas do município de Goiânia. Goiânia, 2013 

               Fonte IBGE, 2011 
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A região Leste possui 14 Instituições Públicas Básicas de Ensino (IPBE) 

estaduais1 e 17 municipais1, totalizando 15.3271 matriculas/ano/2011 e ainda conta 

com ampla cobertura da Estratégia de Saúde da Família - ESF. As residências da 

região são de alvenaria, com rede elétrica, abastecimento de água tratada, coleta de 

lixo e rede de esgoto sanitário, além de ser servida da rede de transporte coletivo 

metropolitano (IBGE, 2010).  A região leste foi selecionada por englobar o Distrito 

Sanitário Leste - DSL, campo de atuação da Universidade Federal de Goiás, com 

diversos cursos da área da saúde, como medicina, enfermagem, nutrição, 

odontologia, farmácia e biomedicina. A UFG tem acordo firmado por convênio entre 

as Secretarias de Estado da Saúde e de Educação.   

O DSL possui uma população de aproximadamente 120 mil habitantes 

(Silveira, Peixoto, Sousa, 2007) e se apresenta geograficamente entre os Distritos 

Campinas Centro e Norte. A rede assistencial do DSL é composta por três Centros 

de Assistência Integral à Saúde (CAIS), dois Centros de Saúde, um Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS), uma Residência Terapêutica, nove Unidades Básicas 

de Saúde (UBS), e 26 equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) (Secretaria 

Municipal de Saúde, 2012).   

Dentro do Distrito Leste existem ainda, 18 IPBE, sendo cinco estaduais e 

treze municipais. As IPBE de natureza municipal são responsáveis pelo ensino 

fundamental e as estaduais responsáveis pelo ensino médio (Lei 10.172/ 2001). 

Foram incluídas IPBE atendidas pela ESF, e que possuíam alunos na faixa etária de 

12 a 18 anos. Assim sete escolas apresentaram essas características. Em relação 

aos adolescentes os critérios de inclusão foram ter idade entre 12 a 18 anos, estar 

matriculados nas referidas instituições de ensino, estadual e municipal e que 

consentiram em participar do estudo mediante a devolução do TCLE assinado pelos 

pais e ou responsáveis. 

O fluxograma de seleção e recrutamento das escolas e dos escolares está 

descrito no Fluxograma 1:  

 

__________________ 
1
Dados obtidos pela pesquisadora por meio de ofício no Sistema de Informações Gerenciais da  

Secretaria de Estado da Educação de Goiás e Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. 
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  Fluxograma 1: Seleção e Recrutamento dos escolares. Goiânia, 2013 

 

 

 O número de escolares matriculados no ano de 2011 nas sete escolas 

totalizaram 5522, destes 2875 estavam na faixa etária de 12 a 18 anos. Foram 

convidados para participar da pesquisa 2620 escolares que estavam presentes na 

escola no momento do estudo, e 2553 concordaram em participar mediante a 

devolução do TCLE assinado pelos pais e/ou responsáveis. 

__________________ 
1
Dados obtidos pela pesquisadora por meio de ofício no Sistema de Informações Gerenciais da  

Secretaria de Estado da Educação de Goiás e Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. 
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Após análise dos questionários verificou-se que 4 apresentaram muitas 

respostas invalidas, sendo excluídos do estudo. Assim, um total de 2449 

questionários foram inseridos, o que representa aproximadamente 85% da 

população inicial.  As instituições e os números de matriculados estão descritas no 

quadro a seguir. 

Quadro 1: Número de matriculados nas instituições selecionadas na rede básica de 
ensino - Distrito Sanitário Leste de Goiânia - GO, 20131 

Instituições Públicas Básicas de Ensino        Nº de matriculados 

 Total 12 a 18 anos Recrutados 

Escola Estadual Juvenal José Pedroso 1292 1041 904 

Escola Estadual Dom Fernando I 554 158 123 

Escola Municipal José Décio Filho 693 126 118 

Escola Municipal Madre Francisca 780 432 415 

Escola Municipal Virginia Gomes 494 324 306 

Escola Municipal Senador Darcí Ribeiro 737 308 301 

Escola Municipal Miriam Benchimol 972 486 453 

 

3.3 Período de coleta dos dados 

Os dados foram coletados entre agosto e novembro de 2011.  

3.4 Etapas da pesquisa 

Para o desenvolvimento da pesquisa e da coleta de dados, foram 

obedecidas etapas logísticas que visaram preparar o campo de coleta para a 

aplicação dos questionários com os escolares no ambiente escolar.   

As etapas estão apresentadas no Fluxograma 1. 

 

 

 
 
 
_________________ 
1
Dados obtidos pela pesquisadora por meio de ofício no Sistema de Informações Gerenciais da 

Secretaria de Estado da Educação de Goiás e Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. 
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   Fluxograma 2: Etapas de desenvolvimento da pesquisa. Goiânia, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Instrumento, teste Piloto e recrutamento 

O instrumento para a coleta de dados com perguntas fechadas foi validado 

por teste piloto que verificou sua objetividade, clareza e pertinência em relação aos 

objetivos propostos (Apêndice 1), totalizando 10 questionários, respondidos por 

adolescentes de outra região geográfica do município.  

Foi realizado o recrutamento nas salas de aula com a presença dos 

professores, em que foi explicado a temática, o objetivo da pesquisa e a natureza do 

instrumento. O instrumento foi entregue após o consentimento de pais ou 

responsáveis, ratificado após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), (Apêndice 2).  

A coleta foi realizada nas escolas em que os aplicadores treinados entravam 

nas salas de aula simultaneamente. O questionário era de natureza autoaplicável, 

entregue após a explicação dos objetivos da pesquisa, para garantir a confiabilidade 

e sigilo das respostas. O questionário foi aplicado no próprio ambiente escolar, no 

horário cedido pelos professores, com participação voluntária, sendo assistido por 

um dos pesquisadores para possíveis esclarecimentos de dúvidas e auxílio no 

DEFINIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 
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INSTITUIÇÕES PARA A COLETA DOS DADOS 
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PROJETO  
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preenchimento das questões. Os participantes utilizaram cerca de 30 minutos para 

responder ao questionário. Ressalta-se que foram utilizadas salas amplas com 

cadeiras individuais para garantir privacidade dos escolares.   

3.6 Variáveis do estudo  

Variáveis relacionadas à categorização do perfil sociodemográfico dos 

adolescentes: (natureza da instituição de ensino, série, idade, sexo, cor, trabalho, 

familiares com que reside, renda familiar). 

Variáveis relacionadas aos conhecimentos: métodos contraceptivos 

conhecidos; doenças sexualmente transmissíveis (DST) conhecidas; métodos 

preventivos de DST;  

Variáveis comportamentais: sexarca, uso do preservativo masculino, motivos 

do não uso; relacionamento afetivo e tipo de relacionamento afetivo; uso de métodos 

contraceptivos no relacionamento afetivo; ocorrência de gravidez; situação de risco 

em que o adolescente teria relação sexual sem preservativo; uso de drogas.  

Variáveis de comunicação em sexualidade: pessoas com quem conversa 

sobre a vida sexual; fontes de informação sobre sexualidade. 

Variáveis do acesso aos serviços de saúde: procura da unidade básica de 

saúde; onde e como adquirir métodos contraceptivos.  

Variáveis de educação sexual em âmbito escolar: temas abordados por 

professores em sala de aula; metodologias usadas (Apêndice 1) 

3.7 Processamento e análise dos dados  

Os dados foram digitados no programa estatístico Epi-info versão 3.5.1 for 

Windows, desenvolvido pelo “Centers for Diseases Control and Prevention”, Estados 

Unidos da América. A análise foi realizada através de distribuição de frequências, 

cálculo de médias e medianas, utilizando o software Statistical Package Social 

Science (SPSS) versão 13 para Windows. As diferenças entre as proporções foram 

analisadas pelos testes de 2aceitando como nível de significância (p<0,05). 

Para as análises, optou-se por estratificar a população em dois grupos 

etários. A referência para essa divisão foi a categorização da OMS que subdivide o 
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período da adolescência em três fases, devido às características comportamentais 

distintas. São elas: adolescência inicial 10 aos 14 anos; a adolescência média dos 

14 aos 17 anos e a adolescência tardia dos 17 aos 20 anos incompletos. Portanto, 

para que a análise dos resultados fosse aprofundada e permitisse a comparação dos 

comportamentos e conhecimentos, adaptamos a estratificação entre 12 e 14 anos 

(abarcando características da fase inicial) e dos 15 aos 18 anos (que abrange 

características da adolescência média e início da tardia), (WHO, 1986). 

3.8 Viabilidade do estudo  

Esse projeto recebeu financiamento da FAPEG - Fundação de Apoio a 

Pesquisa Goiana, e integra a “Rede Goiana de Pesquisa em Agravos 

Transmissíveis com Ênfase nos Aspectos Epidemiológicos, Preventivos e 

Diagnósticos” (Chamada Nº 001/2008 – Pesquisas em Áreas Estratégicas). 

O projeto teve apoio do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

(PET-Saúde). O PET-Saúde é regulamentado pela Portaria Interministerial nº 

421/2010, parte integrante do Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE) que visa o fortalecimento de áreas 

estratégicas do SUS. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012b) 

3.9 Aspectos éticos legais 

Essa pesquisa teve aprovação do Comitê de Pesquisa Médica Humana e 

Animal do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, sob o protocolo 

n° 058/2009 (Anexo I). 

 

 



 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________RESULTADOS 

 



 52 

4. RESULTADOS 

4.1 Perfil Sociodemográfico  

A tabela 1 apresenta o perfil sociodemográfico de 2449 adolescentes 

escolares participantes da pesquisa, sendo 1158 do sexo masculino e 1291 do sexo 

feminino. No extrato de 12 a 14 anos, do total de escolares, 609 (52,2%) eram do 

sexo feminino e 558 (47,8%), do sexo masculino. Já no extrato de 15 a 18 anos, do 

total dos escolares, 682 (53,2%) eram do sexo feminino e 600 (46,8%), do sexo 

masculino. Em relação à cor autodeclarada, predominou a parda seguida da branca 

e preta. Contudo, observou-se que os meninos se autodeclaravam de cor preta mais 

que as meninas. A maioria dos alunos do primeiro grupo era da rede municipal 

(58,8%) e G2 (88,8%) da rede estadual, e residia com os pais (G1: 55,9% e G2: 

56,5%). A renda familiar da maioria concentrou-se em até um salário mínimo (G1: 

59,0%e G2: 52,9%). 
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Tabela 1. Perfil sociodemográfico de adolescentes escolares da rede básica de ensino  
- Distrito Sanitário Leste de Goiânia-GO, segundo faixa etária e sexo, 2013 
Características  

 
n (%) 

12-14 anos   
 

n (%) 

15-18 anos 

Fem. Masc. Fem. Masc. 

f (%) 609 f (%) 558 f (%) 682 f (%) 600 

Cor       

Preto  159(13,9) 9,9 18,3*  198 (15,9) 12,8 19,3* 

Pardo  690(60,4) 65,1 55,2  730 (58,5) 65,5 50,7 

Branco  293(25,6) 24,8 26,5  315 (25,2) 21,3 29,7 

Outros  --- 0,2 ---  5 (0,4) 0,5 0,3 

Instituição de ensino         

Estadual  481 (41,2) 44,8 37,3*  1139 
(88,8) 

93,4 83,7* 

Municipal  686 (58,8) 55,2 62,7  143(11,2) 6,6 16,3 

Trabalha 161 (14,0) 9,8 18,6*  420(33,0) 24,6 42,7* 

Reside         

Com pai e mãe 639 (55,9) 56,9 54,7  708 (56,5) 57,0 55,8 

Pai  70 (6,0) 4,9 7,2  66 (5,1) 3,5 7,0* 

Mãe  377 (37,3) 37,8 36,7  443 (34,6) 34,6 34,5 

Com outros familiares  92 (7,9) 9,4 6,3#  143 (11,2) 13,2 8,8** 

Renda familiar         

<=1 salário mínimo  689 (59,0) 60,3 57,7  678 (52,9) 53,2 52,5* 

1-3 salários mínimos  314 (26,9) 27,9 25,8  420 (32,8) 33,7 31,7 

> 3 salários mínimos  164 (14,1) 11,8 16,5  184 (14,4) 13,0 15,8 

        

*p< 0,01; ** p< 0,05; # p≤0,05 
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4.2 Conhecimentos em sexualidade 

A tabela 2 apresenta dados referentes a conhecimentos dos adolescentes, 

sobre métodos contraceptivos e DST conhecidas e formas de prevenção de DST. O 

preservativo masculino foi o método contraceptivo mais referido pelos adolescentes 

em ambas as faixas etárias. Contudo, entre os adolescentes de 12 a 14 anos, a 

proporção dos que conheciam foi maior entre os meninos do que as meninas. 

Considerando os outros métodos, “pílula”, preservativo feminino, contraceptivo 

injetável, dispositivo intrauterino, “tabelinha” e contraceptivo de emergência, em 

ambas as faixas etárias, as meninas possuíam mais conhecimento do que os 

meninos, sendo as diferenças estatisticamente significativas. As DST mais citadas 

foram a aids, seguida da hepatite B. Sobre as formas de prevenção de DST, a 

maioria citou o uso do preservativo em todas as relações sexuais. 
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Tabela 2: Conhecimento em sexualidade de adolescentes escolares da rede básica 
de ensino - Distrito Sanitário Leste de Goiânia-GO, segundo faixa etária e sexo, 
2013 
Características  

 
n (%)  

12-14 anos   
 

     n (%)  

15- 18 anos 

Fem. Masc. Fem. Masc. 

f (%) 609 f (%) 558 f (%) 682 f (%) 600 

Métodos contraceptivos conhecidos 

“Pílula”  669 (64,8) 77,5 50,3*  939 (80,8) 90,7 69,1* 

Preservativo masculino  954 (92,4) 90,4 94,6*  1094 (94,1) 94,3 94,0 

Preservativo feminino  631 (61,1) 69,8 51,1*  782 (67,3) 72,9 60,6* 

Contraceptivo injetável  388 (37,6) 47,6 26,1*  616 (53,0) 66,1 37,4* 

Coito interrompido  71     (6,9) 7,3 6,4  174 (15,0) 16,0 13,8 

Dispositivo intrauterino  195 (18,9) 23,3 13,9*  336 (28,9) 93,5 23,4* 

“Tabelinha”  221 (21,4) 28,0 13,9*  387 (33,3) 40,7 24,5* 

Contraceptivo de 
emergência  

414 (40,1) 49,8 29,0*  747 (64,3) 71,4 55,8* 

DST
a
 conhecidas         

Hepatite B  622 (54,9) 59,5 49,6*  814 (64,8) 70,0 58,9* 

Aids 1039 (91,6) 93,8 89,2*  1223 (97,4) 98,1 96,6 

Sífiis 336 (29,6) 33,8 25,0*  710 (56,5) 61,3 51,1* 

Herpes  358 (31,6) 34,8 28,0**  684 (54,4) 59,6 48,6* 

HPV
b
 296 (26,1) 29,1 22,8**  446 (35,5) 40,5 29,8* 

Cancro  134(11,8) 11,9 11,8  271 (21,6) 21,2 22,0 

Donovanose 64(5,6) 5,4      6,0  82(6,5) 6,1 7   7,0 

Nenhuma  54 (4,8) 3,5   6,2**  1,3 1,0 1,5 

Formas de prevenção de DST   

Não ter relações 

sexuais  

140(12,3) 12,8 11,9  126 (10,1) 10,5 9,6 

Uso consistente do 

preservativo  

1022 (90,1) 90,1 90,2  1146 (91,8) 91,7 91,9 

Evitar relações 

homossexuais  

122 (10,8) 9,1    12,6#  124(9,9) 7,4 12,9** 

Ter apenas um 

parceiro  

301 (26,1) 32,8    19,7*  429(34,4) 45,1 22,1* 

*p< 0,01; **p< 0,05; #p= 0,05; ªDST: doença sexualmente transmissível; bHPV:papilomavirus 
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4.3 Características comportamentais em sexualidade 

A tabela 3 apresenta os comportamentos em sexualidade e o consumo de 

drogas. A sexarca que teve média de idade de 13,77 Dp (1,84) sobressaiu no segundo 

extrato, contudo o maior percentual de sexarca desprotegida foi na primeira 

estratificação etária, em que a principal justificativa foi relação sexual inesperada ou 

não planejada. Apesar do percentual significativo de sexarca desprotegida, no 

relacionamento atual, o preservativo masculino foi apontado por mais da metade dos 

adolescentes pesquisados. Entre os adolescentes a droga mais consumida foi o 

álcool, seguido do tabaco e da maconha, com significância estatística no segundo 

extrato. 
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Tabela 3: Comportamentos sexuais em adolescentes escolares da rede básica de 
ensino - Distrito Sanitário Leste de Goiânia-GO, segundo faixa etária e sexo, 2013; 
Características  

n (%) 
12-14 anos   

      n (%) 
15-18 anos 

Fem. Masc. Fem. Masc. 

f (%) 609 f (%) 558 f (%) 682 f (%) 600 

Sexarca 357 (30,9) 21,4 41,1*  772(60,4) 51,9 70,1* 

Sexarca desprotegida 86 (41,5) 23,6 48,0*  183 (29,2) 24,7 32,5* 

Motivos para sexarca desprotegida 

“Não esperava ter relação 
 

54 (43,5) 50,0 41,5  37(57,6) 50,0 62,0 

“Não me preocupei com isto” 17 (15,3) 10,7 16,7  29 (12,2) 4,5 16,7* 

“Confiava no parceiro" 16 (12,9) 14,3 12,5  53 (22,3) 38,6 12,7* 

“Nada poderia acontecer” 35 (28,2) 25,0 29,2  19 (8,0) 6,8 8,7 

Relacionamento afetivo        

Namoro 370 (43,5) 47,5 39,4**  601 (58,9) 66,6 50,2* 

Fica 481 (56,5) 52,5 60,8**  419 (41,1) 33,4 49,8* 

Métodos utilizados no relacionamento 
 

“Pílula” 34 (10,6) 10,9 10,4  139 (20,0) 26,9 14,2* 

Preservativo masculino 193 (60,1) 69,7 54,4*  424 (61,2) 59,7 62,5 

Preservativo feminino 38 (11,8) 15,1 9,9  44 (6,3) 5,6 7,0 

Hormônio injetável 10 (3,1) 5,0 2,0  44 (6,3) 7,2 5,6 

Coito interrompido 10 (3,1) 1,7 4,0  27 (3,9) 4,1 3,7 

Dispositivo intrauterino 4 (1,2) 0,8 1,5  3 (0,4) 0,3 0,5 

“Tabelinha” 3 (0,9) 2,5 -  10 (1,4) 1,9 1,1 

Anticonceptivo de emergência 21(6,5) 10,1 4,5#  63 (9,1) 10,3 8,0 

Nenhum 98 (30,5) 19,3 37,1*  180 (26,0) 24,0 27,6 

Experiência de gravidez 12 (4,7) 3,9 5,1  48 (7,5) 11,2 4,5* 

Namorado/marido/parceiro 249 (23,7) 20,1 27,8*  414 (35,6) 30,0 42,5* 

Após segundo encontro 33 (3,1) 0,2 6,4*  29 (2,5) 1,1 4,1* 

Se não tivesse preservativo 105 (10,0) 4,0 16,7*  89 (7,6) 2,9 13,3* 

Se o parceiro for conhecido 42 (4,0) 2,5 5,6**  39 (3,4) 1,0 6,2* 

Sempre usa preservativo 664 (63,2) 75,2 49,9*  638(54,8) 66,0 41,1* 

Consumo de drogas psicoativas 

Álcool 292 (33,0) 34,3 31,6     513 (47,9) 43,1 53,4* 

Maconha 26 (2,9) 1,7 4,3**  77 (7,2) 3,3 11,6* 

Cocaína 17(1,9) 1,7 2,1  65 (6,1) 2,6 10,0* 

Crack 9 (1,0) 0,6 1,4  26 (2,4) 1,0 4,0* 

Cola 12 (1,4) 1,1 1,7  20 (1,9) 0,7 3,2* 

Tabaco 109 (12,3) 10,4 14,5#  202 (18,9) 14,5 23,9** 

Não usa 566 (64,0) 63,3 64,8  536 (50,0) 55,7 43,6* 

*p< 0,01; ** p< 0,05;# p = 0,05 
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4.4 Comunicação sobre sexualidade e fontes de informação  

A tabela 4 apresenta dados sobre as fontes de informação em sexualidade. Os 

amigos foram citados para troca de informações sobre sexo nos dois grupos seguido 

da mãe, e a escola como a fonte de obtenção de informações formais.   

Tabela 4. Fontes de informação sobre sexualidade de adolescentes escolares da rede 
básica de ensino - Distrito Sanitário Leste de Goiânia-GO, segundo faixa etária e sexo, 
2013 
Características  

n (%) 

 

12-14 anos   15-18 anos 

Fem. Masc.  n (%) 

 

Fem. Masc. 

f (%) f (%)  f (%) 682 f (%) 600 

Escola  750 (67,7) 75,8 58,6*  930 (76,1) 81,8 69,3* 

Serviço de saúde 270 (24,4) 29,9 18,5*  408 (33,4) 37,7 28,3* 

Mídia (revista/TV) 650 (58,7) 61,8 55,2**  818 (66,9) 71,0 62,2* 

Internet  405 (36,6) 31,9 41,8*  583 (47,7) 42,2 54,2* 

Pai  120 (11,1) 4,1 18,5*  162 (13,3) 22,2 77,8* 

Mãe 343 (31,6) 40,5 22,2*  400 (42,1) 67,8 32,3* 

Irmão 116 (10,7) 9,4 12,0  155 (12,7) 49,7 50,3 

Amigos  419 (38,7) 38,7 38,6  592 (48,6) 53,7 46,3 

Nenhum 329 (28,2) 28,7 32,1  282 (22,0) 21,5 25,0 

*p< 0,01; ** p< 0,05  
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4.5 Aspectos da participação dos serviços de saúde como apoio à sexualidade 

dos adolescentes e fatores de vulnerabilidade programática. 

 Os resultados descritos na tabela 5 apresentam informações sobre o acesso 

dos adolescentes aos serviços de saúde, nas quais mais da metade informou ser 

usuária. Os serviços mais procurados foram as consultas médicas, seguidas das 

vacinas. Entretanto uma parcela pequena teve acesso ao preservativo nos serviços de 

saúde. As formas de acesso aos métodos contraceptivos mais relatados foram a 

farmácia seguida da unidade de saúde.   

 
Tabela 5: Acesso aos serviços de saúde de adolescentes escolares da rede básica de 
ensino - Distrito Sanitário Leste de Goiânia-GO, segundo faixa etária e sexo, 2013 
Características  

 
n (%) 

 

12-14 anos   

n (%) 

 

15-18 anos 

Fem Masc Fem Masc 

f(%) 609 f (%)558 f (%) 682 f (%) 600 

Usuário de serviço de 
saúde  

  701 (64,7) 70,4 58,3*  784 (66,6) 71,3 61,2* 

Serviços de saúde utilizados 

Imunização 533 (73,9) 76,6 70,5  504 (62,4) 63,7 60,7 

Consultas médicas 502 (69,6) 76,4 61,1*  568 (70,3) 80,8 56,8* 

Consultas de enfermagem  83 (11,5) 10,9 12,2  97 (12,0) 13,0 10,7 

Pré-natal  14(1,9) 1,7 2,2  23(2,8) 4,2 1,1** 

Acesso a preservativos  80(11,1) 4,5 19,4*  121 (15,0) 3,1 30,2* 

Orientação sexual  32(4,4) 3,7 5,3  48(5,9) 7,7 3,7** 

Forma de aquisição de métodos contraceptivos 

Farmácia  846 (82,6) 88,1 76,5*  1004 (89,6) 90,5 88,5 

Posto de saúde  635 (62,0) 67,3 56,2*  704 (62,8) 68,7 56,1* 

Com namorado(a)  76(7,4) 9,7 4,9*  119 (10,6) 14,4 6,3* 

Com amigos(as)  76(7,4) 6,1 8,8  97(8,7) 5,5 12,2* 

Pais  116 (11,3) 11,3 11,3  140 (12,5) 11,9 13,2 

*p< 0,01; **p< 0,05 
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A figura 2 apresenta os temas mais trabalhados em sala de aula. As DST 

(25%), a gravidez (21%) e os métodos contraceptivos (20%) foram os mais citados. 

 

Figura 2: Percentual das principais temáticas desenvolvidas pelos professores em sala de 
aula, na rede básica de ensino - Distrito Sanitário Leste de Goiânia-GO, 2013 
 

 
 

A figura 3 apresenta as formas pelas quais as informações em sexualidade foram 
repassadas dentro do ambiente escolar segundo os pesquisados.   

 

 
Figura 3: Fontes de informação em sexualidade nos ambientes escolares - Distrito Sanitário 
Leste de Goiânia - GO, 2013 
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4.6 Vulnerabilidades individuais identificadas na população estudada 
 

O quadro 2 descreve os aspectos da dimensão individual da vulnerabilidade, 

identificados no estudo, baseados no modelo conceitual de Ayres et al. (2006).  

Quadro 2. Aspectos das vulnerabilidades individuais às DST/Aids apresentados pelos 
escolares da rede básica de ensino - Distrito Sanitário Leste, Goiânia - GO, 2013 

 

Dimensão Individual 

Aspectos Perfil dos pesquisados 

Conhecimentos Pouco conhecimento de métodos contraceptivos 

pelos indivíduos do sexo masculino 

Pouco conhecimento de DST e de formas de 

prevenção pelos indivíduos do sexo masculino 

Comportamentos Sexarca precoce 

Pouca adesão aos preservativos na primeira 

relação sexual pelos adolescentes do G1 

Abandono do uso do preservativo em 

relacionamento estável 

Abandono do uso do preservativo em relações 

eventuais pelos indivíduos do sexo masculino de 

ambos grupos 

Consumo de drogas lícitas e ilícitas 

Atitudes Pouca procura de informações sobre sexualidade 

pelos indivíduos do sexo masculino 

Pouca procura pelos serviços da UBS 

Pouca preocupação com o uso do preservativo na 

primeira relação sexual 
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Os dados, nesse item, foram apresentados sob a forma de tópicos conforme 

os resultados obtidos. Para atender os objetivos propostos, foi necessário conhecer o 

perfil sociodemográfico da população em estudo, investigar sobre os conhecimentos 

em sexualidade, as características comportamentais, a comunicação sobre 

sexualidade e as fontes de informação, os aspectos da participação dos serviços de 

saúde e a educação como apoio à sexualidade dos adolescentes e os fatores de 

vulnerabilidades da população estudada. 

Participaram do estudo 2449 adolescentes, sendo 1158 do sexo masculino e 

1291, feminino, matriculados em 7 instituições da rede básica de ensino da região 

leste de Goiânia-Goiás.    

Perfil sociodemográfico 

Verificou-se que, como observado na população brasileira e na população 

goiana, houve um predomínio de pardos, seguidos de brancos e negros (IBGE, 2010).  

Os escolares da faixa etária de 12 a 14 anos se concentraram nas instituições 

municipais, enquanto que os de faixa etária de 15 a 18 anos nas estaduais, como já 

esperado, em concordância com a LDB (Lei 9.394/96) e o Plano Nacional da 

Educação (PNE- Lei 10.172/01). 

Dos escolares pesquisados, 18,6% e 42,7% do sexo masculino de ambas as 

estratificações etárias afirmaram exercer alguma atividade remunerada. Para a faixa 

etária inferior a 14 anos, o trabalho é definido como ilegal pelo ECA (Lei 8.069/90) 

exceto em condições de aprendiz, o que os pesquisadores desse estudo leva  a  

questionar a legalidade dessas atividades, que potencialmente dificultam o 

desenvolvimento e a continuidade dos estudos. Segundo Gonçalves et al., (2008) e 

Watarai e Romanelli (2010), é possível que muitos jovens procurem o trabalho 

precocemente como meio para complementar a renda familiar.  

A inserção no mercado de trabalho torna-se um rito de passagem para os 

adolescentes, caracterizado pelo abandono da infância e o início das 

responsabilidades da vida adulta, provoca mudanças na identidade social e pessoal 

dos adolescentes, favorece a independência financeira e, concomitantemente, a 

independência de normas e regras familiares. 
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A estrutura familiar predominante no presente estudo foi a biparental ou 

nuclear, formada por pais e filhos com 55,9% e 56,5% do primeiro e segundo grupo 

etário respectivamente. Observou-se ainda no estudo a tendência de estrutura familiar 

mono parental, formada por um dos pais e seus descendentes, evidenciando a mãe 

como principal provedora da família (G1: 37,3% e G2: 34,6%). Essa tendência é 

denominada por Therborn (2006) como um processo de "despatriarcalização", em que 

é dado à mãe o poder de prover a família (GONZALES, 2011). 

A família, principal agente de socialização, é o meio de intermediação entre o 

indivíduo e a sociedade. Primeiro grupo, ao qual o ser humano pertence, a família é 

responsável por refletir os padrões culturais da sociedade em hábitos e padrões 

morais e torna-se parte fundamental para a formação emocional de seus membros. O 

adolescente torna-se então resultado da relação sociedade-família (NEPOMUCENO, 

WITTER, 2010).   

Segundo o IBGE (2010), no município de Goiânia, 46% das famílias têm renda 

per capita mensal de até um salário mínimo. De fato, no presente estudo, 

aproximadamente a metade dos adolescentes referiu essa renda mensal e ainda 

somente 14% afirmaram renda mensal superior a três salários mínimos.  

Conhecimentos em sexualidade 

Foram investigados os conhecimentos dos adolescentes acerca dos métodos 

contraceptivos, DST e formas de prevenção. A relevância dessa investigação 

possibilita aos profissionais de saúde e educação ter um diagnóstico das informações 

desse grupo, para, a partir daí, proporem intervenções focadas nas necessidades 

apresentadas.   

Em ambos os grupos etários, o método mais conhecido foi o preservativo 

masculino seguido do contraceptivo oral. Contudo, as adolescentes de ambas as 

faixas etárias demonstraram melhor nível de conhecimento acerca dos métodos 

preventivos que os meninos sendo que eles tiveram percentagem maior, apenas, 

referente ao preservativo masculino.  

Esses dados já eram esperados devido à grande divulgação dos meios de 

comunicação e programas governamentais que citam o uso do preservativo como 
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principal método de barreira para prevenção de DST, sendo oferecido gratuitamente 

para essa população nas UBS. Os resultados desse estudo corroboram com o estudo 

de Belo e Silva (2004) em que as adolescentes afirmaram conhecer mais o 

preservativo masculino e o anticoncepcional oral o que, segundo alguns estudos, esse 

conhecimento pode ser um fator benéfico à adesão aos métodos (BELO, SILVA, 2004; 

PAIVA, ARANHA, BASTOS, 2008).  

Na faixa etária de 12 a 14 anos, a variável que chama a atenção é o 

contraceptivo de emergência que apresentou um aumento do primeiro grupo para o 

segundo de mais de 20% nas respostas dos adolescentes de ambos os sexos. Já no 

segundo grupo as adolescentes informaram conhecer pelo menos dois métodos 

hormonais e um de barreira, superior aos meninos, o que remete a ideia de proteção 

tanto para as DST quanto gestações indesejadas.  

Os resultados confirmaram o estudo de Brêtas, Ohara, Jardim et al., (2011) 

em que os adolescentes pesquisados apresentaram conhecimentos sobre sexualidade 

suficientes, sendo que o sexo feminino teve melhor nível de conhecimento. Contudo, 

apesar dos adolescentes terem apresentado conhecimentos satisfatórios, é necessário 

que associem os conhecimentos às práticas sexuais seguras, ou seja, o uso constante 

e ininterrupto dos métodos, principalmente, os de barreira, assim como aponta 

Lauszus, Nielsen, Boelskifteet al.,(2012) apontaram a necessidade de investigação de 

outros aspectos como a negociação do uso de preservativos e o diálogo com o 

parceiro sexual. 

Entretanto, se aplicados os parâmetros usados por Lauszus, Nielsen, 

Boelskifteet al., (2012) para qualificar os conhecimentos de adolescentes sobre 

métodos contraceptivos teríamos 28% ruim, 32,3% médio e 32,7% bom. Dessa forma 

é possível observar um fraco conhecimento sobre os métodos contraceptivos, 

necessitando, portanto de investimentos na educação sexual. 

Dentre as DST pesquisadas o HIV/Aids foi a doença mais informada em 

ambos os grupos, seguida da Hepatite B, Herpes e sífilis. Comparando o 

conhecimento entre os sexos, as meninas se destacaram nas duas estratificações 

etárias. Apenas no G1 os meninos superaram o conhecimento das meninas na opção 

"hepatite B". Chama a atenção a frequência de adolescentes do sexo masculino que 

informaram não conhecer nenhuma DST (G1: 6,2%), evidenciando a vulnerabilidade 
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individual desses adolescentes, nossos resultados confrontam os encontrados por  

(BARBOSA, GARCIA, MANZATO et al., 2006). 

Em relação às formas de prevenção, as opções "ter apenas um parceiro" e 

“evitar parceiro do mesmo sexo" apresentaram significância estatística. Apesar da 

opção “usar preservativos em todas as relações sexuais" não ter apresentado 

significância, os resultados apresentados (G1: 90,1% e G2: 91,8%) demonstraram que 

os adolescentes sabem qual a principal atitude para prevenir gestações indesejadas 

assim como as DST. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Conhecimentos Atitudes e Práticas 

da população brasileira do Ministério da Saúde (2011), apesar dos adolescentes 

possuírem um bom conhecimento sobre as formas de infecção do HIV e que 97% 

apontaram o preservativo masculino como principal método de prevenção, os 

comportamentos de vulnerabilidade, como ter múltiplos parceiros apontam para a 

necessidade de novas estratégias de prevenção (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011b). 

Na comparação feita entre os dois grupos etários, observou-se tendência de 

aumento do conhecimento sobre os métodos preventivos e DST no segundo grupo, o 

que pode ser devido à maturidade psicossocial apresentada pelos adolescentes mais 

velhos, fato já esperado, pois os adolescentes da adolescência média e tardia 

apresentam maior acesso à informação, maior interesse e vivência de sua sexualidade 

(WHO, 1986).  

No estudo de Martins, Costa-Paiva, Osis et al., (2006), o bom nível de 

conhecimento acerca de DST/Aids correlacionou-se à maior escolaridade, ser do sexo 

feminino, estudar na escola privada, ser branco(a) e ser solteiro(a), demonstrando que 

as iniciativas do governo de busca pela promoção e prevenção sexual nas escolas 

públicas, realizadas pelos PSE e SPE no país, ainda, devem ser aprimoradas e 

resolutivas.  

Apesar de alguns estudos mostrarem que os conhecimentos dos jovens são 

favoráveis ao uso do preservativo para prevenção das DST, os autores Belo e Silva 

(2004) e Brêtas, Ohara, Jardim et al., (2011) apontaram a necessidade de maior 

investimento em pesquisas e trabalhos com o público adolescente associando o 

conhecimento às práticas atribuídas à sexualidade, à prevenção e ao combate às 

vulnerabilidades, pois, como se pode verificar, a idade média da primeira relação 

sexual foi de 13,7 anos, período de imaturidade psicossocial que, possivelmente, 
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contribui para a não adesão ou adesão inadequada às práticas de prevenção, 

deixando os adolescentes em situações de alta vulnerabilidade às infecções.   

 

 

Comportamentos em sexualidade 

 

A iniciação sexual (sexarca) no presente estudo foi confirmada por 30,9% e 

60,4% dos adolescentes do primeiro e segundo grupos etários respectivamente. Pode-

se observar que os adolescentes do sexo masculino foram mais sexualmente ativos 

que as meninas. Desses 41,5% do G1 e 29,2% do G2 informaram não ter feito uso do 

preservativo na primeira relação sexual.  Fenômeno atribuído ao rito de passagem 

para a vida adulta que para as meninas está relacionado à curiosidade, à vontade de 

deixar de ser criança, aos namoros e para os meninos é a reafirmação de sua 

masculinidade (REBELLO e GOMES, 2009; TAQUETE, MEIRELLES, 2012).  

A relação sexual para os adolescentes configura-se como um evento inusitado 

e imprevisível. Apesar dos adolescentes apresentarem, nesse estudo, um bom 

conhecimento sobre métodos contraceptivos (especialmente o masculino) e as 

principais DST, percebe-se que a informação não está associada à prática sexual 

segura, evidenciada pelo uso inconsistente do preservativo.  

Os dados, também, validam os resultados da Pesquisa PeNSE (IBGE, 2009) 

em que foi observado que, aos 16 anos aproximadamente, 60% dos adolescentes já 

tinham iniciado a vida sexual. No estudo de Paiva, Calazans, Venturi et al. (2008), a 

média de iniciação sexual foi de 14,9 anos.  Na pesquisa de Conhecimentos Atitudes e 

Práticas da população Brasileira (Ministério da Saúde, 2011b), 35% dos jovens entre 

15 e 24 anos tiveram relação sexual antes dos 15 anos.   

Essa tendência de iniciação sexual precoce tem sido observada ao longo dos 

anos (PASCOM; SZWARCWALD, 2010). Uma pesquisa realizada em 2005 e 2006 

pela OMS (2008) revelou que 22% de adolescentes já haviam realizado relação sexual 

antes de 15 anos, variando proporcionalmente de 5% na Macedônia, a 61% na 

Groelândia, configurando diferenças culturais importantes.  

O início da atividade sexual precoce associada à falta de informações, à 

imaturidade cronológica e ao não uso e/ou ao abandono do preservativo pode ter 

repercussões na vida adulta, como dificuldades com a maternidade e a paternidade, 
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desenvolvimento anormal dos aspectos psicossocial (depressão), possibilidade de 

aquisição de DST, gravidez precoce e suas consequências maternas e perinatais e 

aborto (MARIUTTI, ALMEIDA, PABOBIANCO, 2007; BENINCASA, REZENDE, 

CONIARIC, 2008; JAMIESON, WADE, 2010; STULHOFER, BACAK, AJDUKOVIC et 

al., 2010, MALTA, MASCARENHAS, PORTO et al., 2011; HUGO, MAIER, JANSEN et 

al., 2011), além do abandono e evasão escolar (BRETAS, OHARA, JARDIM, 2008; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

No G1, 48% dos meninos informaram ter feito sexo sem preservativo, já no G2 

essa frequência caiu para 32,5%, demonstrando que a maior vulnerabilidade dos 

adolescentes se encontra no primeiro grupo etário, exatamente quando estão iniciando 

a vida sexual (BORGES, SCHOR, 2005).  

A provável explicação, para esses comportamentos que os tornam vulneráveis 

ao sexo desprotegido, foi apontada por Benincasa, Rezende e Coniaric (2008). Esses 

autores encontraram alguns fatores, como características do próprio período do 

desenvolvimento, inconsequência, imediatismo e informações dissociadas da prática.  

Os resultados obtidos confirmaram outras pesquisas. Camargo e Botelho 

(2007) mostraram uma proporção de 63,2% e 43%; Araújo e Costa (2009), 70% e 25% 

e Paiva et al. (2008), 60% e 55%; Brêtas, Ohara, Jardim et al. (2011), 39% e 17% para 

meninos e meninas respectivamente. Sendo que Paiva, Calazans, Venturi et al. 

(2008), também, encontraram 14,7 anos como média de idade da sexarca.  A iniciação 

precoce da vida sexual, influenciada pela imaturidade, colabora para o não uso do 

preservativo. Em relação ao uso de métodos no relacionamento, esse estudo mostrou 

que a maioria dos adolescentes tinha a intenção de usar o preservativo ou já fazia uso, 

contudo, apenas, 3% e 16% (masculino e feminino) faziam uso do contraceptivo oral. 

Nos EUA, os Centers for Disease Control and Prevention - CDC (2012a) 

investigaram os comportamentos de risco dos adolescentes. Dos 49,2% que tiveram 

relação sexual, 6,2% iniciaram relações sexuais antes dos 13 anos de idade. Ainda, 

33,7% eram sexualmente ativos no momento da pesquisa e desses 60,2% fizeram uso 

do preservativo na última relação sexual, apenas 18,0% usaram a pílula 

anticoncepcional, 84% já tinham recebido informações sobre aids ou infecção pelo HIV 

na escola. Da mesma forma que no presente estudo, os jovens do sexo masculino 

tiveram a sexarca mais precoce que as meninas.  
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Dados que chamaram a atenção foram a proporção de adolescentes do sexo 

masculino que informaram não ter feito uso do preservativo “não esperava ter relação” 

(G1: 43,5% e G2: 57,6%), enquanto que as meninas afirmaram não ter usado o 

preservativo por confiarem no parceiro. O que demonstra a eventualidade das 

relações e, ainda, que os mesmos negligenciaram a possibilidade de infecção por 

DST/Aids, assim como de uma gestação não planejada. 

Alguns estudos relacionam a confiança no parceiro sexual com a prática da 

negociação que parte normalmente das garotas e está relacionada, na maioria dos 

casos, ao uso do preservativo e de contraceptivos, fundamentais para uma relação 

saudável e segura.  Portanto, a prevenção também deve enfocar normas de gêneros e 

a corresponsabilidade na relação afetiva, “empoderando” as jovens para a negociação 

e o diálogo (MARTINS, COSTA-PAIVA, OSIS et al., 2006).  

Para o comportamento sexual responsável, é necessário vencer as lacunas 

entre o conhecimento e o comportamento. Para isso programas de intervenção com 

fundamentação téorica e acompanhamento de profissionais preparados são indicados, 

pois possuem efetividade na promoção da saúde sexual e reprodutiva. Andrade, Mello, 

Sousa et al. (2009) aplicaram um programa de intervenção que, apesar de não ter 

reduzido a proporção de adolescentes em atividades sexuais, não aumentou, 

evidenciando que a educação sexual voltada para o comportamento sexual precisa de 

maiores investimentos. 

Os participantes foram questionados se tinham algum tipo de relacionamento 

afetivo e como consideravam o relacionamento entre namoro ou um relacionamento 

eventual, nomeado como "ficar". No primeiro grupo, a maioria dos adolescentes referiu 

"ficar", atitude inversa no segundo grupo etário em que foi o namoro o mais 

prevalente.  

O ato de "ficar" para os adolescentes é referenciado como uma ação casual, 

sem valores sentimentais e sem vínculos, podendo, porem, envolver o prazer 

momentâneo e, normalmente não envolve relações sexuais. A duração do ato de ficar 

não é determinada, pode ser uma única vez, ou perpetuar-se por um período maior, 

chegando até o namoro que envolve sentimentos, estabilidade, monogamia e relações 

familiares (TAQUETE, MEIRELLES, 2012). Seja no namoro seja no "ficar", o ato 

sexual pode ocorrer e os adolescentes devem adotar o uso do preservativo e os 

métodos contraceptivos mais adequados. 
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O preservativo masculino foi o mais relatado pela maioria dos adolescentes 

em ambos os grupos etários (G1: 60,1% e G2: 61,2%), sendo que, no primeiro grupo, 

o uso foi mais relatado pelas meninas (69,7%), e ressalta-se que 37,1% dos meninos 

relataram não fazer uso de nenhum método contraceptivo. Já, no segundo grupo, a 

pílula foi mais relatada pelas meninas (26,9%) comparando com o relato dos meninos 

(14,2%).  Portanto, ainda, é preocupante, porque aproximadamente 40% deles 

abandonaram o uso do preservativo no relacionamento estável, corroborando com 

Benincasa, Rezende e Coniaric (2008). 

Estudos de Teixeira, Knauth, Fachel et al., (2006), Doreto e Vieira (2007), 

Benincasa, Rezende e Coniaric (2008), Lauszus, Nielsen, Boelskifte et al. (2012), 

investigaram uma relação direta entre o tempo de relacionamento e a substituição do 

preservativo pelo contraceptivo oral, demonstrando que o uso do preservativo esteve 

relacionado à escolha de parceiros, essencial apenas no início da relação e esquecido 

quando a intimidade da relação cresceu.  

Miranda, Gadelha, Szwarcwald (2005) verificaram que 23% dos adolescentes 

estudados usaram o preservativo em todas as relações sexuais e 34,7% relataram, 

raramente o uso, ou nunca fazer uso desse método, o que corrobora com o achado de 

Camargo e Botelho (2007) que também relatou que 21,6% dos adolescentes não 

fizeram uso contínuo do preservativo. O estudo de Lauszus, Nielsen, Boelskifte et al. 

(2012) constatou que a grande maioria dos adolescentes fazia uso de preservativos 

(81%) para prevenção de DST e 56% das entrevistadas adotaram a pílula como 

método mais eficaz para prevenção de gravidez.   

Há uma tendência de adesão ao preservativo pela população adolescente 

entre os anos 1990 e 2000. O uso do preservativo em relações estáveis teve um 

aumento de 16% na primeira relação sexual entre os jovens de 16 a 19 anos, 

representando um avanço para os programas dedicados ao controle da epidemia de 

aids no Brasil (PAIVA, ARANHA, BASTOS, 2008; MALTA, MASCARENHAS, PORTO 

et al., 2011). 

O uso correto dos métodos contraceptivos relaciona-se ao conhecimento dos 

indivíduos, à acessibilidade dos métodos, às atitudes e aos comportamentos 

desejáveis, aos níveis educacionais e socioeconômicos do adolescente, ou seja, estão 

atrelados a fatores tanto “individuais, situacionais e temporais” que mudam com a 

variação dos padrões de relacionamento (MARTINS, COSTA-PAIVA, OSIS et al., 

2006; TEIXEIRA, KNAUTH, FACHEL et al., 2006). 
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Os determinantes do comportamento sexual e reprodutivo de adolescentes 

foram avaliados em duas regiões do país, a Região Sudeste e a Nordeste quanto 

maior a idade, melhor a adesão a algum método contraceptivo na primeira relação 

sexual. Contudo, houve um aumento do risco de gestação com o aumento da idade 

(LEITE, RODRIGUES, FONSECA, 2004). 

Nesse estudo houve 60 casos de gestação, sendo 12 casos no G1 e 48 casos 

no G2 (dados não apresentados nas tabelas). Isso remete a ideia de intensificar 

discussões sobre relações afetivo-sexuais nas fases da adolescência, dados que 

validaram resultados encontrados por Benincasa, Rezende e Coniaric (2008).     

Ainda os resultados do estudo demonstraram que os pesquisados possuem 

autopercepção para o risco de contaminação por DST e gestação precoce, por vezes, 

equivocada, pois, quando questionados em qual situação teriam relação sexual sem 

preservativo, os indivíduos do sexo masculino referiram, com maior frequência, “ter 

relações sexuais com parceiros fixos”, “após um segundo encontro”, “sem o 

preservativo no momento” e “se o parceiro fosse conhecido”, tais variáveis foram 

significativas comparando os sexos, corroborando com o resultado de Benincasa, 

Rezende e Coniaric (2008).  

Enquanto os adolescentes apresentaram perfil de vulnerabilidade maior que 

as adolescentes, as mesmas responderam que sempre usavam o preservativo, 

demonstrando melhores atitudes de proteção. Esse resultado confirmou o encontrado 

por Cruzeiro, Souza, Silva et al. (2010) em que o sexo feminino foi um fator de 

proteção em relação ao sexo desprotegido.  

Sobre o uso de drogas, o álcool foi a droga mais utilizada pelos adolescentes 

(G1: 33,0% e G2: 47,9%), com significância entre os sexos no segundo grupo. Dado 

interessante foi que as adolescentes do G1 apresentaram frequência de uso do álcool 

superior aos meninos (F: 34,3% vs M: 31,6%), percentual inferior ao encontrado pelo 

CDC (2012a).  

Os resultados supõem que ambos os sexos começam o uso de drogas, 

principalmente o álcool, na primeira fase da adolescência, período que coincide com o 

início das atividades sexuais (MADKOUR, FARHAT, HALPERN et al., 2010; 

CRUZEIRO, SOUZA, SILVA et al., 2008), o que corrobora com os resultados do CDC 

(2012a). 

No segundo grupo etário, todas as variáveis apresentaram significância, e o 

uso relatado das demais drogas foi maior nos meninos, sejam lícitas sejam ilícitas, o 
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que corrobora com resultados do CDC (2012a) em que adolescentes do sexo 

masculino fizeram mais uso de drogas ilícitas e abuso de álcool que as meninas 

pesquisadas. 

O uso de drogas é considerado um fator de vulnerabilidade juvenil e está 

fortemente associado ao sexo desprotegido e à promiscuidade, afeta o 

comportamento do adolescente (CRUZEIRO, SOUZA, SILVA et al., 2010), além de 

agravar a imaturidade do pensamento abstrato (SAMPAIO FILHO, SOUSA, VIEIRA et 

al., 2010).  

Comunicação e fontes de informação 

Apesar do maior percentual em ambos os grupos ter referenciado os amigos 

(G1: 38,7% e G2: 53,7%) como pessoas que conversam sobre sexualidade, a 

significância foi observada nas variáveis "mãe" e "pai" em que as meninas conversam 

mais com as mães e os meninos com seus pais. 

Estudos mostram que a comunicação sobre sexualidade ocorre com os 

amigos (VILLELA, DORETO, 2006; CAMARGO, BOTELHO, 2007), com os pais 

(BARBOSA, GARCIA, MANZATO et al., 2008, ALMEIDA, CENTA, 2009; BRÊTAS, 

OHARA, JARDIM et al., 2011; LAUSZUS, NIELSEN, BOELSKIFTE et al., 2012), 

professores (CAMARGO, BOTELHO, 2007; SOUZA, MUNARI, SOUZA et al., 2010; 

MOIZÉS, BUENO, 2010; CHAVEIRO, 2011) e profissionais de saúde (LOPES, 

ANJOS, PINHEIRO, 2009; COSTA, QUEIROZ, ZEITOUNE, 2012). 

Todas as fontes de informação formal pesquisadas apresentaram forte 

significância estatística. A "escola", "serviço de saúde" e "mídia (revistas/TV)", em 

ambos os grupos, essas fontes foram mais apontadas pelas meninas, enquanto os 

adolescentes referiram acessar mais a internet. Ressalta-se que, nessa pesquisa, a 

escola sobressaiu como a fonte de informação formal sobre sexualidade. Entretanto, 

ressalta-se que a educação sexual deve ser realizada entre família, escola, sociedade 

e instituições formadoras. 

No estudo de Ramiro, Reis, Matos et al. (2011), os resultados encontrados, 

para fontes de informação sobre HIV e outras DST, foram  os programas de televisão, 

os folhetos informativos e a Internet, sendo essa última meio de informação sobre 

sexualidade crescente  (RAMIRO, REIS, MATOS et al., 2011). Na pesquisa de Araújo, 
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Vieira, Araújo et al. (2010), a televisão também foi a mais citada como de informação, 

seguida dos professores da escola dos amigos e das revistas, respectivamente. Os 

resultados, também, corroboraram com Camargo e Botelho (2007).   

As fontes de informação sobre sexo e sexualidade tratam-se de um importante 

fator a ser estudado, pois são os meios pelos quais os adolescentes recorrem para 

sanar suas dúvidas e curiosidades e podem influenciar as decisões e os 

comportamentos sexuais. Portanto, cabe aos profissionais de saúde orientar a família, 

que não oferecem informações suficientes sobre o assunto (BESERRA, PINHEIRO, 

ALVES et al. 2008; SILVA, ISIDORO, MAIA et al., 2009). 

Participação dos serviços de saúde como apoio aos adolescentes 

Os serviços de saúde foram frequentados por 64,7% e G2: 66,6% dos 

adolescentes, no G1 e G2 respectivamente, com destaque ao grupo de meninas. O 

serviço de saúde mais utilizado nas UBS foram, imunização, seguida de consultas 

médicas. Resultado considerado positivo, pois a imunização trata-se de uma 

tecnologia de saúde de extremo valor, age contra os agentes agressores rompendo 

com a cadeia de transmissão de muitas doenças, dentre elas duas DST, a hepatite B e 

o HPV (CARVALHO, ARAÚJO, 2010).   

A vacina contra a hepatite B é distribuída pelo Ministério da Saúde para 

indivíduos de até 29 anos, portanto cobrindo toda a fase da adolescência e do início 

da vida adulta, períodos de grande susceptibilidade, porém, ainda, observa-se baixa 

cobertura vacinal em adolescentes para esse agravo e ainda um baixo nível de 

conhecimento sobre a mesma (CARVALHO, ARAÚJO, 2010).  

O estudo corrobora com o de Oliveira, Paggoto, Matos et al. (2007) em que os 

autores encontraram uma aceitabilidade da vacina em 64%, próximo do percentual 

encontrado para imunização na presente pesquisa e ainda evidenciou-se a 

importância do envolvimento da instituição de ensino na estratégia de imunização, 

garantindo a completude do esquema vacinal (OLIVEIRA, PAGGOTO, MATOS et al., 

2007).   

Os resultados demonstraram que um número reduzido de adolescentes tem 

acesso ao preservativo e/ou busca por orientação sexual. Esses dados remetem a 
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ideia de que os serviços de saúde não representam uma referência ou mesmo estão 

preparados para o atendimento ao público jovem na sua integralidade.  

Verificou-se que as adolescentes procuraram mais por consultas médicas 

enquanto que os adolescentes buscaram mais o preservativo na unidade de saúde. 

Esses dados representam as diferenças comportamentais observadas nas relações de 

gênero que ocorrem com o evoluir da adolescência, possivelmente devido às 

adolescentes serem mais preocupadas com a prevenção da gestação, buscam a 

orientação sexual, enquanto os meninos, sexualmente mais ativos, buscarem o 

preservativo nas unidades, livres de preconceitos socialmente impostos (CARVACHO, 

MELLO, MORAIS et al., 2008). 

As formas de aquisição de métodos contraceptivos mais citados foram a 

farmácia em ambos os grupos, seguido dos serviços de saúde, com destaque para os 

adolescentes do sexo masculino do segundo grupo (56,1%). Os dados demonstraram 

a dificuldade de acesso aos métodos pelas adolescentes, porque esse 

comportamento, possivelmente, são barreiras psicossociais, como vergonha, tabu e 

discriminação (CARVACHO, MELLO, MORAIS et al., 2008). 

Educação em sexualidade no ambiente escolar 

Os temas mais trabalhados no ambiente escolar, segundo os adolescentes, 

foram DST (25%), gravidez (21%) e métodos contraceptivos (20%). As formas de 

transmissão de informações em sexualidade, na maioria das instituições, foram 

aulas/palestras seguidos dos amigos e professores. 

Os resultados mostraram que a maior fonte de informação em sexualidade no 

ambiente escolar ainda são as aulas formais e palestras pontuais, metodologias 

bastante utilizadas nas instituições de ensino, porém pouco motivadoras e 

interessantes ao público jovem, por isso é imprescindível o uso de metodologias 

modernas e inovadoras, pois o uso de ferramentas e tecnologias adequadas para 

trabalhar a informação pode promover uma educação com mais qualidade e, ao 

mesmo tempo, promove o desenvolvimento pessoal, a socialização dos saberes, a 

participação e, sobretudo favorecer o exercício da cidadania (ARAÚJO, COSTA, 2009; 

MARION, FINNEGAN, CAMPBELL et al., 2009; GUBERT, SANTOS, ARAGÃO et al., 

2009; BAHIA, TRINDADE, 2010). 
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Muitos adolescentes informaram que conversavam sobre sua sexualidade com 

os amigos, o que aponta a relevância da educação de pares que é uma estratégia de 

socialização de informações entre os adolescentes, instituída pelo MS, por meio do 

SPE, lançado no ano de 2003 para resgatar e oportunizar a participação de jovens em 

discussões de temas delicados e polêmicos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006b).  

Estudos internacionais, também, apontam a educação em pares como uma 

alternativa metodológica eficiente, pois tiveram resultados mais contundentes em seus 

programas de intervenção, o que aponta que essa estratégia deve ser incentivada e 

desenvolvida com os adolescentes (AJUWON, BRIGER, 2007; HAPER, BANGI, 

SANCHEZ, PEDRAZA, 2009; GRIFFIN, LESSER, TAKAYANAGI et al., 2011).   

Segundo dados do CDC (2012b), é importante que a educação sexual se 

inicie ainda nas séries primárias, anteriores aos ensinos fundamental e médio, pois 

nessas séries os adolescentes ainda não começaram as atividades sexuais, sendo 

mais fácil absorver e adotar atitudes saudáveis, pois como apontam Oliveira, Dias e 

Silva (2005), jovens com 15 a 16 anos já possuem a identidade sexual formada.  

Logo, torna-se fundamental repensar o processo de educação sexual vigente 

no Brasil, as formas de abordagem e a idade de início para as atividades de promoção 

da saúde com foco na prevenção de agravos à saúde sexual e reprodutiva dos 

adolescentes.     

 As vulnerabilidades encontradas  

Para que possam ser dimensionadas as condições de saúde dos 

adolescentes, é necessário conhecer as diversas situações que os expõem a 

constantes riscos ou a agravos considerados como vulnerabilidades individuais, 

sociais e institucionais ou programáticas, representados por aspectos 

socioeconômicos, condições familiares, aspectos comportamentais e acesso aos 

serviços de saúde (AYRES, FRANÇA-JÚNIOR, CALAZANS, 2003).  

Na dimensão social da vulnerabilidade é essencial que sejam observadas as 

condições socioeconômicas, pois a partir desse diagnóstico será possível direcionar 

as melhores estratégias. Dos adolescentes pesquisados a maioria apresentou baixa 

condição socioeconômica, inseriu-se em atividades remuneradas precocemente, 

fazendo com que não investisse seu tempo nos estudos e ainda apresentou estrutura 

familiar modificada pela presença de outros familiares como os avós, sendo por vezes 
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esses os responsáveis pela educação, muitos não possuem o pai ou a mãe na 

residência onde moravam, o que pode influenciar diretamente na educação dos 

mesmos.  

No estudo de Råssjö, Kiwanuka (2010) com grupos de adolescentes de 

Uganda (Áfria Sub-saariana), as vulnerabilidade sociais identificadas foram: as 

condições de vida, a cultura, os custumes e a tradição que influenciaram, 

prejudicialmente, na saúde sexual e reprodutiva, nas informações incorretas e no 

baixo acesso aos serviços de saúde.  

Já no estudo de Underwood, Skinner, Osman et al. (2011), os fatores de 

vulnerabilidade às DST e ao HIV das adolescentes participantes foram a pobreza, a 

falta de comunicação com os adultos e a fragilidade das políticas de prevenção. 

Realidade, também, encontrada neste estudo e no de Taquette e Meirelles (2012). 

Assim entende-se que a vulnerabilidade é reconhecida como multifatorial, possue 

várias faces e deve ser reconhecida por políticas de prevenção mais abrangentes, 

como a atuação de programas governamentais formalizados para a prevenção e 

promoção à saúde.    

As vulnerabilidades programáticas encontradas no estudo foram a baixa 

procura pelos serviços de saúde para a orientação sexual, a pouca integração entre as 

ações de promoção, prevenção e assistência à saúde e trabalho da temática nas 

instituições de ensino de forma não transversal como preconizado no PCN (1997) 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, 1998).  

Para que as vulnerabilidades programáticas sejam superadas, é fundamental 

a participação conjunta e a responsabilização da Saúde e Educação e que seus 

gestores e profissionais trabalhem ações de promoção da saúde e de prevenção de 

agravos para garantirem respostas às diversas vulnerabilidades, às DST e a gravidez 

precoce, como a pobreza, violência, promiscuidade, gênero, presença de drogas, 

exploração sexual e dificuldade de acesso aos serviços de saúde (BERQUÓ, 2000; 

CÉSAR, 2009; TAQUETTE, MEIRELLES, 2012). 

No que se refere à dimensão individual da vulnerabilidade, foram identificados 

vários fatores ou condicionantes gerais como o baixo conhecimento dos métodos 

contraceptivos e das DST, as formas de prevenção das DST e a sexarca precoce, que 

é uma tendência, também, encontrada em estudos nos EUA pelo CDC (2011b). Nessa 

pesquisa, resultados confirmaram os achados de Toledo, Takahashi, De-La-Torre-

Ugarte-Guanilo (2011).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kiwanuka%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21122615
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A sexarca precoce, evidenciada nos adolescentes do sexo masculino, pode 

ser influenciada pela estimulação precoce da sexualidade e pela cobrança que a 

sociedade exerce sobre os adolescentes, levando-os a sentirem necessidade de 

demonstração de masculinidade e poder sexual (TAQUETTE, VILHENA, PAULA, 

2004; HUGO, MAIER, JANSEN et al., 2011). 

Os adolescentes do estudo declararam que, ainda, negligenciaram o uso do 

preservativo na primeira relação e abandonaram o uso do preservativo em relações 

estáveis, desconsideraram os riscos devido à baixa autopercepção de vulnerabilidades 

e contaminação às DST/Aids (BESERRA, PINHEIRO, ALVES et al. 2008). Resultados 

semelhantes foram encontrados em outros estudos (PERES, PAIVA, SILVEIRA et al., 

2002; RÅSSJÖ, KIWANUKA, 2010).  

Além da sexarca precoce, os adolescentes também demonstraram vulneráveis 

quando tiveram baixa procura dos serviços de saúde para consultas e procura por 

orientação sexual. Ainda se expuseram ao risco de infecção mais vezes, procuraram 

poucas informações sobre sexualidade, abandonaram o preservativo em relações 

eventuais e, ainda, consumiram drogas, principalmente o álcool. Resultados também 

encontrados nos EUA pelos CDC (2011b). 

As principais vulnerabilidades apresentadas pelas participantes do sexo 

feminino foram: acreditar que a monogamia as protegeria das DST, dificuldades de 

comunicação sobre o assunto e baixo conhecimento de outras DST. Resultados que 

corroboram com o estudo de Doreto e Vieira (2007) que aponta a adolescência como 

um período que necessita de atenção diferenciada, devido à iniciação sexual precoce, 

ao baixo conhecimento e à autopercepção do risco, tudo que torna esse período 

vulnerável a infecção por DST/Aids. Råssjö e Kiwanuka (2010) identificaram a 

incapacidade de jovens em discutir questões sexuais com o parceiro. 

Os resultados corroboram com o estudo de Arias, Ceballo e Herazo (2010) e 

com Camargo e Botelho (2007). Nesses estudos as principais vulnerabilidades 

individuais foram o uso inconsistente do preservativo nas relações sexuais, o uso de 

drogas associadas ao sexo, o sexo eventual com pessoas desconhecidas e a 

dificuldade de comunicação com os adultos. Os fatores que levaram os adolescentes a 

se sentirem vulneráveis foram namoro, a quantidade de parceiros e a prática sexual 

sem proteção.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kiwanuka%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21122615
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kiwanuka%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21122615
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Esses padrões de comportamentos que os classificam como uma população 

vulnerável são característicos da adolescência (ISEN, BAKER, RAINE et al., 2009) e 

podem sofrer influências diretas da imaturidade neuro-hormonal ainda presente nessa 

fase (YURGELUN-TODD, 2007). 

Enfim, além das pessoas serem informadas é necessário que vençam as 

barreiras que impedem a associação dos conhecimentos aos comportamentos 

desejáveis. É fundamental o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento das 

vulnerabilidades que distanciam os conhecimentos das práticas seguras e saudáveis.  
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______________________________________________CONCLUSÃO 

6. Conclusão 

 A pesquisa foi realizada com 2449 escolares, de sete instituições da rede básica 

de ensino - região leste de Goiânia-Go (duas estaduais e cinco municipais). A 

maior parte dos adolescentes se autodeclararam pardos, estudavam em 

instituições estaduais e residiam com os pais.  

 Os escolares apresentaram baixas condições socioeconômicas, evidenciados por 

(G1: 59,0%) e (G2: 52,9%) com renda familiar de até um salário mínimo. 
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 O método contraceptivo e a DST mais conhecidos foram o preservativo 

masculino e a aids, e ainda responderam que usar o preservativo em todas as 

relações sexuais é a principal forma de prevenção.  

 A média da primeira relação sexual foi 13,7 anos DP: 1,84, que sobressaiu no G2 

(G2: 60,4% p< 0,01), entretanto o G1 demonstrou que se expuseram à relações 

desprotegidas (G1: 41,5% p< 0,01).   

 O álcool foi a droga mais consumida (G1: 33,0%) e (G2: 47,9% p< 0,01).  

 Os adolescentes conversavam com os amigos (G1: 38,7%) e (G2: 53,7%) e com 

a mãe (G1: 31,6% p< 0,01) e (G2: 42,1% p< 0,01) e apontaram a escola como 

fonte de informação (G1: 67,7% p< 0,01) e (G2: 76,1% p< 0,01). 

 A maioria dos adolescentes era usuária dos serviços de saúde (G1: 64,7% p< 

0,01) e (G2: 66,6% p< 0,01), a imunização (G1: 73,9%) e as consultas médicas 

(G2: 70,3% p< 0,01) são os serviços mais procurados. A forma de aquisição de 

métodos contraceptivos foi a farmácia (G1: 82,6% p< 0,01) e (G2: 89,6). 

 A temática mais trabalhada em sala de aula foi a DST, seguido de gravidez e as 

principais metodologias, as aulas e palestras. 

 As adolescentes apresentaram melhores níveis de conhecimentos e 

comportamentos quando comparadas com o sexo masculino, portanto os 

meninos apresentaram mais vulneráveis, evidenciados pela menor adesão ao 

preservativo, desconhecimento dos métodos preventivos e DST, pelo consumo 

de drogas, por buscarem menos informações em sexualidade na escola e por 

não frequentarem os serviços de saúde.     

 

 

 

 

7. Considerações finais:   

A realização dessa pesquisa encerra um conjunto de estudos realizados na 

Região Leste de Goiânia em que o objetivo principal foi realizar o diagnóstico 

situacional da sexualidade, abrangendo educadores, pais e escolares. E pode-se 

inferir que os objetivos da proposta inicial foram atingidos.  
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A partir desse pressuposto, pode-se afirmar que ainda há uma grande 

fragilidade na educação sexual dos adolescentes demonstrada pelos conhecimentos 

incipientes e pela pouca adesão aos comportamentos seguros. 

O desenvolvimento desse estudo permitiu, ainda, um diagnóstico da efetividade 

das ações em sexualidade desenvolvidas em âmbito escolar. As ações do Projeto 

Saúde e Prevenção nas Escolas, divulgado em 2003, ainda estão aquém dos objetivos 

propostos inicialmente e, para que sejam alcançadas são necessários investimentos 

financeiros e recursos humanos capacitados. 

É fundamental que haja discussões abertas, sem preconceitos e tabus no 

âmbito escolar e, sobretudo que envolva professores, escolares, família e profissionais 

da saúde. 

Apesar dos cuidados necessários para a redução de vieses, esse estudo pode 

ter sofrido interferência de fatores comportamentais dos escolares como a não 

veracidade de algumas respostas, pela timidez e/ou vergonha, proporcionadas pela 

temática delicada e geradora de tabus ainda bastante arraigados na cultura brasileira.  
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Apêndice1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

                                                

                                               INSTRUMENTO 

            Ficha 

Nº: ______ 

Características sócio - demográficas 

Qual a sua idade: _________anos  IDADE  (   ) 

Sexo: M ( 1  )   F ( 2 )  SEXO (   ) 

Cor:( 1 ) Negro   ( 2 ) Pardo   ( 3 ) Branco    
Outro: 

COR  
 

(   ) 
 

1. Instituição de Ensino ( 1 ) Estadual  ( 0 ) Municipal INSTENSI  (   ) 

2. Trabalha no momento: ( 1 ) Sim    ( 0 ) Não   
Em que? 

TRAB  
 

(   ) 
 

3. Reside com quem: 
( 1 )Pai  
( 2 )Mãe  
( 3 )Irmão   
(   )Outros:    

RESID1 
RESID2 
RESID3 
 
 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
 
 

4. Renda familiar: ___________________ REDFAMIL   

Caracterização dos conhecimentos 

5.  Quais métodos contraceptivos você conhece: 
( 1 ) "Pílula" 
( 2 ) Preservativo masculino 
( 3 ) Preservativo feminino 
( 4 ) Hormônio injetável 
( 5 ) Coito interrompido   
( 6 ) Dispositivo intrauterino 
( 7 ) "Tabelinha" 
( 8 ) Contraceptivo de emergência 

 
COTCON1  
COTCON2  
COTCON3  
COTCON4 
COTCON5 
COTCON6 
COTCON7 
COTCON8 

 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
 

6.  Quais doenças sexualmente transmissíveis você 
conhece? 

( 1 ) Hepatite B 
( 2 ) Aids 
( 3 ) Sífilis 
( 4 ) Herpes 
( 5 ) HPV 
( 6 ) Cancro 
( 7 ) Donovanose 
( 8  ) Nenhuma 
Outro, quais: 

 
 
DOESEXCON1 
DOESEXCON2 
DOESEXCON3 
DOESEXCON4 
DOESEXCON5 
DOESEXCON6 
DOESEXCON7 
DOESEXCON8 
 

 
 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
 

7.  Como se evita doenças sexualmente transmissíveis: 
( 1 ) Usar preservativo em todas as relações sexuais 
( 2 ) Usar camisinha em todas as relações 

 
EVDOESEX1 
EVDOESEX2 

 
(   ) 
(   ) 
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( 3 ) Evitar relações sexuais com pessoas do mesmo sexo 
( 4 ) Ter apenas um parceiro 
Outros: 

EVDOESEX3 
EVDOESEX4 

(   ) 
(   ) 

Caracterização dos dados comportamentais 

8. Você já teve sua primeira relação sexual?  
( 1 ) Sim   ( 0 ) Não   
Se sim, com qual idade:        

PRIMREL  
QUALIDA  

(   ) 
(   ) 

9. Utilizou camisinha na primeira relação sexual  
( 1 ) Sim   ( 0 ) Não, Por que  
( 1 ) Não esperava ter relação naquela hora  
( 2 ) Não se preocupou com isso 
( 3 ) Confiava no parceiro 
( 4 ) Nada poderia acontecer 

UTLCAM 
PORQ1  
PORQ2 
PORQ3 
PORQ4 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
 

10. Você tem algum relacionamento afetivo?  
( 1 ) sim   ( 0  ) não, se sim:  ( 1 ) Namora ( 2 ) Fica Outro: 

RELAFET  
TIPOREL1 
 TIPOREL2 

(   )  
(   ) 
(   ) 

11. Você e seu parceiro (a) usam algum tipo de método 
contraceptivo no relacionamento: 
( 1 ) "Pílula" 
( 2 ) Preservativo masculino 
( 3 ) Preservativo feminino 
( 4 ) Hormônio injetável 
( 5 ) Coito interrompido   
( 6 ) Dispositivo intrauterino 
( 7 ) "Tabelinha" 
( 8 ) Contraceptivo de emergência 
( 9 ) Nenhum 
 

USCONT1 
USCONT2 
USCONT3 
USCONT4 
USCONT5 
USCONT6 
USCONT7 
USCONT8 
USCONT9 
 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
 

12.  Você ou sua namorada já engravidou?  
( 1 ) Sim   ( 0 )Não 
 

ENGRA  
 

(   ) 
 
 

13. Em que situação você teria relação sexual sem 
camisinha: 

( 1 ) Com parceiro fixo 
( 2 ) Após segundo encontro 
( 2 ) Se não tivesse camisinha no momento 
( 3 ) Se o parceiro fosse conhecido 
( 4 ) Sempre usa o preservativo 

SEXSECAM1 
SEXSECAM2 
SEXSECAM3 
SEXSECAM4 
 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
 

14.  Você já usou algum tipo de droga, se sim, qual?            
( 1 ) Álcool 
( 2 ) Cigarro 
( 3) Maconha 
( 4 ) Cocaína 
( 5 ) Craque 
( 6) Cola 
( 7) Nenhum  
Outro:  
 
 
 

USDROG1 
USDROG2 
USDROG3 
USDROG4 
USDROG5 
USDROG6 
USDROG7 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
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Fontes de Informação em Sexualidade 

15.  Quais são as fontes de informação e comunicação 
em sexualidade?  

( 1 ) Namorado  
( 2 ) Na escola ou Unidade Básica de Saúde  
( 3 ) Mídias/TV/revista/Internet  
( 4 ) Amigos  
( 5 ) Pai  
( 6 ) Mãe  
( 7 ) Irmãos  
( 8 ) Amigos  
( 9 ) Nenhum  

 
VIDSEX1 
VIDSEX2 
VIDSEX3 
VIDSEX4 
VIDSEX5 
VIDSEX6 
VIDSEX7 
VIDSEX8 
VIDSEX9 
VIDSEX 10 
 

 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
 

Acesso aos serviços de saúde 

16.  Você já procurou o posto de saúde do seu bairro 
( 1 )sim   ( 0 ) não, se sim, quais serviços recebeu:  
( 1 ) Vacinas  
( 2 ) Consultas médicas 
( 3 ) Consultas de enfermagem 
( 4 ) Pré-Natal 
( 5 ) Acesso a preservativos 
( 6 ) Orientação sexual 
        

POSTO 
SERVREC1 
SERVREC2 
SERVREC3 
SERVREC4 
SERVREC5 
SERVREC6 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

17.  Como adquirir métodos contraceptivos: 
( 1 ) Farmácia  
( 2 ) Unidade Básica de Saúde  
( 3 ) Com namorado  
( 4 ) Com amigos  
( 5 ) Com pais  
Outros:      

COMADMET1  
COMADMET2 
COMADMET3 
COMADMET4 
COMADMET5 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
 

Aspectos da educação sexual nas escolas 

18.  Você recebe informações sobre sexualidade, 
gravidez, doenças sexualmente transmissíveis, 
método contraceptivos na escola?( 1 ) Sim ( 0 )Não 

INFESC  (   ) 

19.  Quais os temas abaixo foram abordados pelos 
professores em sala de aula?  

( 1 ) Métodos contraceptivos  
( 2 ) Doenças sexualmente transmissíveis  
( 3 ) Gravidez  
( 4 ) Puberdade e anatomia humana  
( 5 ) Drogas 
( 6 ) Nenhum  
Outro:       

 
 
ABRPROF1 
ABRPROF2 
ABRPROF3 
ABRPROF4 
ABRPROF5 
ABRPROF6 

 
 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

20. Formas de acesso às informações na escola? 
( 1 ) Professor 
( 2 ) Palestras 
( 3 ) Aulas 
( 4 ) Com os amigos 

INFOESC1 
INFOESC2 
INFOESC3 
INFOESC 4 
 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
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Apêndice 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Seu filho (a) está convidado (a) participar, como voluntário, da pesquisa: “Educação 

sexual em instituições publicas de ensino: diagnóstico da Região Leste de 

Goiânia-Goiás”.  Após esclarecido (a) sobre a mesma e autorizando a participação do 

seu filho (a), por favor, assine este documento que está em duas vias. Uma delas é 

sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será 

penalizado. A pesquisa tem como objetivo principal, conhecer a concepção dos 

escolares sobre sexualidade nas Instituições de Ensino de Goiânia – Goiás.  

Solicitamos sua colaboração, no sentido de autorizar seu filho (a) a conceder 

entrevista sobre a temática em questão. A seguir prestaremos a você alguns 

esclarecimentos:  

 Fica garantida que tal procedimento não trará nenhum risco, desconforto ou 

danos ao seu filho (a). 

 A participação não implica em despesa de qualquer natureza e as atividades 

acontecerão no horário de aula. 

 Respeitaremos sua liberdade em retirar o consentimento a qualquer momento 

ou deixar de participar do estudo, sem prejuízos para a sua pessoa. 

 Estará assegurada a não identificação dos sujeitos participantes da pesquisa. 

 Serão mantidas de forma confidencial as informações obtidas. 

Tendo recebido as informações necessárias sobre a pesquisa a ser desenvolvida e 

ciente dos meus direitos; 

Eu,_____________________________________________, RG:___________, 

CPF:____________, autorizo meu filho (a):_______________________________a 

participar deste estudo. 

Goiânia,___/___/___ 

Pesquisadora responsável: Patrícia Carvalho de Oliveira 

Contatos: (62)35112585; (62)81903032 

Orientadora: Profa Dra Márcia Maria de Souza – FEN/UFG 

Contato: (62)32098280 

Participante:_____________________________________________________ 
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ACEITE DO COMITÊ DE ÉTICA  

 

 

 

 


