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RESUMO 

 
 
As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são um grave problema de saúde 
pública, atingindo grande parte da população. Nessa perspectiva, considerando o 
período crítico de transição que o adolescente está sujeito, este trabalho teve como 
objetivo conhecer os comportamentos em saúde dos jovens e sua vulnerabilidade em 
relação as IST, pois tais resultados possibilitaram o aprofundamento da discussão 
sobre o assunto, que a partir desse ponto, viabilizam a criação de ações que 
promovam a atenção à saúde sexual desses indivíduos de forma efetiva. Este trabalho 
descreveu o perfil sociodemográfico dos adolescentes, verificando o conhecimento 
dos adolescentes e as atitudes de prevenção utilizada pelos mesmos através 
investigação e associação dos dados comportamentais com a ocorrência de IST entre 
esse público. Pode-se observar significativas associações entre a faixa etária e o uso 
de tabaco, consumo de álcool, iniciação da vida sexual, utilização de preservativo na 
primeira relação sexual bem como a apresentação de sinais e sintomas de IST. A 
pesquisa mostrou o pouco conhecimento das IST, pelos adolescentes, mostrando que 
não conhecem todas as IST que são passíveis de cura afirmam conhecer as formas 
de contaminação, referindo como relação vaginal, oral, anal, uso de compartilhamento 
de seringas e agulhas, sendo que alguns afirmaram erroneamente outras formas de 
transmissão, tais como abraços e apertos de mão e uso do mesmo vaso sanitário o 
que enfatiza a falta de conhecimento dos mesmo sobre o assunto. Quanto ao 
conhecimento sobre método para prevenir a transmissão das IST, a grande maioria 
afirma que o uso de preservativo masculino e feminino previne a transmissão, seguido 
do não compartilhamento de objetos como seringas e agulhas. Em relação ao 
responsável pela prevenção de IST, a maioria acha que a responsabilidade é de 
ambos. As fontes de informações mais procuradas pelos adolescentes, encontra-se 
jornais/revistas/internet, vindo seguido pela escola e professores. 
  

Palavras-chave: Adolescência. IST. Prevenção.  
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ABSTRACT 

 

Sexually Transmitted Infections (STIs) are a serious public health problem, affecting a 
large part of the population. In this perspective, considering the critical transition period 
that the adolescent is subject to, this study aimed to understand the health behaviors 
of young people and their vulnerability in relation to STIs, as these results enabled the 
deepening of the discussion on the subject, which from this point, they enable the 
creation of actions that effectively promote attention to the sexual health of these 
individuals. This work described the adolescents 'sociodemographic profile, verifying 
the adolescents' knowledge and the prevention attitudes used by them through 
investigation and association of behavioral data with the occurrence of STIs among 
this audience. Significant associations can be observed between the age group and 
the use of tobacco, alcohol consumption, initiation of sexual life, condom use in the 
first sexual intercourse, as well as showing signs and symptoms of STI. The research 
showed that adolescents have little knowledge about STIs, showing that they do not 
know all the STIs that can be cured, and claim to know the forms of contamination, 
referring to vaginal, oral, anal, use of sharing syringes and needles, and some 
erroneously affirmed other forms of transmission, such as hugs and handshakes and 
the use of the same toilet, which emphasizes their lack of knowledge on the subject. 
Regarding the knowledge about the method to prevent the transmission of STIs, the 
vast majority of them state that the use of male and female condoms prevents 
transmission, followed by not sharing objects such as syringes and needles. In relation 
to the person responsible for the prevention of STIs, most adolescents think this 
responsibility is of both male and female. The sources of information most sought after 
by teenagers are newspapers / magazines / internet, followed by the school and 
teachers. 
 

Keywords:  Adolescence. IST. Prevention.   
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INTRODUÇÃO  

 
A adolescência é um período de transição com intensas transformações 

cognitivas, emocionais, sociais, físicas e hormonais. Nessa época da vida crescem a 

autonomia e independência em relação à família e a experimentação de novos 

comportamentos e vivências que podem representar importantes fatores de risco para 

a saúde, tais como, tabagismo, consumo de álcool, alimentação inadequada, sexo 

desprotegido e gravidez não planejada (MALTA et al., 2009). 

Portanto, os adolescentes são um grupo prioritário para promoção da saúde 

em todas as regiões do mundo, em razão dos comportamentos que os expõem a 

diversas situações de risco para a saúde (MALTA et al., 2009). 

Para Macedo et al. (2015), quando se trata das mudanças e transformações 

biopsicossociais que ocorrem em determinado momento do desenvolvimento 

humano, a cultura tem forte influência na definição dos parâmetros e limites adotados 

pelos adolescentes, vindo a influenciar na maneira em que esse indivíduo irá se 

comportar no meio onde vive. 

Apesar da vida sexual se iniciar em idade cada vez mais precoce, os 
adolescentes e jovens não têm informações consistentes de saúde 
reprodutiva e sexual, em consequência da falta de orientação por parte dos 
pais ou responsáveis, educadores e profissionais da saúde (CAMILO et al., p 
127, 2009). 

Pesquisadores e profissionais da saúde apresentam preocupação com relação 

ao cenário de proliferação das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) na 

população, levando em consideração o significativo crescimento destas infecções em 

adolescentes na faixa etária de 13 a 19 anos. Estes jovens são capazes de atuar como 

meio de proliferação da doença entre a população, podendo ser responsáveis de 

forma significativa pelo aumento da doença (ALVES et al., 2019). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018) estima a ocorrência de mais de 

um milhão de casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) por dia no 

planeta. Ao ano, estima-se aproximadamente 357 milhões de novas infecções, entre 

HPV, clamídia, gonorreia, sífilis e tricomoníase, de acordo com o portal de notícias da 

Febrasgo 2018. 

 A saúde sexual e reprodutiva da população é preocupante mundialmente, 

conforme pesquisas da OMS em 2013, chegaram a atingir cerca de 2,1 milhões de 
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novas infecções em todo o mundo, sendo a grande maioria mulheres em idade 

reprodutiva, trazendo como consequências diversas complicações relacionadas à 

saúde sexual e reprodutiva (MOREIRA; DUMITH; PALUDO, 2018). 

Segundo Alves et al. (2019), o crescimento das IST entre a população do 

mundo, torna a doença de extrema importância para à saúde pública mundial. Dentre 

os inúmeros motivos pela busca de atendimento na saúde, as IST se destacam.  

Suas consequências podem gerar sequelas graves em ambos os sexos, 

causando morte materno infantil, câncer na genitália e uma cadeia avançada de 

transmissão sexual do HIV, o que torna necessário medidas de controle de 

transmissão da infecção e prevalece a necessidade de busca por métodos que 

interrompam o alastramento de tais agravos (ALVES et al, 2019). 

A população jovem é a mais atingida com relação à saúde sexual, devido sua 

instabilidade e vulnerabilidade. Apesar da preocupação dos governantes dos países 

da América Latina, incluindo o Brasil, tem-se observado um aumento da taxa de 

fertilidade entre esses jovens, geralmente nos menores de 15 anos, trazendo como 

consequência o aumento de doenças relacionadas a atividade sexual desprotegida 

(MENDES et al., 2018). 

De acordo com Alves et al. (2019), no Brasil a permanência da doença em 

adolescentes é considerável, apesar da disposição de tratamento disponível no país.  

As doenças como sífilis, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e 

hepatites virais deixam um alerta como doenças que apresentam fatores de 

agravamento constante (ALVES et al, 2019). 

Conforme Mendes et al. (2018), estudos apontam que importante causa do 

aumento no número de doenças entre os jovens de 10 a 24 anos é o sexo sem uso 

de preservativo, trazendo como consequências o aumento de número de anos 

perdidos por incapacidade entre esses jovens. 

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PENSE) está entre as pesquisas 

que possibilitam uma proximidade do perfil da saúde sexual e reprodutiva dos 

adolescentes no país (MENDES et al., 2018). 

Compreender os hábitos e comportamentos dos adolescentes, é uma 

estratégia relevante em saúde pública, a OMS preconiza pesquisas epidemiológicas 

nessa faixa etária, o que propicia uma minuciosa avaliação da dimensão e dos fatores 
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de riscos à saúde aos quais os adolescentes estão expostos, criando a partir desse 

diagnóstico, ações de políticas públicas voltadas para essa faixa etária (REIS; MALTA; 

FURTADO, 2018). 

Considerando o período de transição que os adolescentes estão sujeitos, 

podem levar a atitudes que trazem riscos à saúde, e, visto que as IST são um grave 

problema de saúde pública atingindo grande parte da população, causando impactos 

na saúde e qualidade de vida dos indivíduos e por conseguinte no desenvolvimento 

socioeconômico, são necessárias políticas públicas de promoção e prevenção à 

saúde (MENDES et al., 2018).  

Torna- se relevante conhecer os comportamentos em saúde dos jovens e sua 

vulnerabilidade em relação as IST, pois tais resultados possibilitam o aprofundamento 

das discussões sobre o assunto, viabilizando a criação de ações que promovam a 

atenção à saúde sexual desses indivíduos de forma efetiva, visando a promoção da 

saúde para que o indivíduo possa obter o entendimento adequado e, por conseguinte 

uma mudança de comportamento.  

Neste contexto, este estudo pretende responder a seguinte questão de 

pesquisa: Quais as informações e práticas de prevenção em relação as 

IST/HIV/AIDS são adotadas pelos adolescentes do Ensino Médio Integrado do 

Instituto Federal Catarinense – Campus Videira - SC? 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar o conhecimento e comportamento 

sexual dos adolescentes do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal Catarinense 

-  Campus Videira e tendo como especificidades descrever o perfil sociodemográfico 

dos adolescentes, avaliar o conhecimento dos adolescentes em relação as 

IST/HIV/AIDS e suas formas de transmissão, conhecer as atitudes de prevenção 

utilizada pelos adolescentes com relação as IST/HIV/AIDS e investigar a associação 

entre as características demográficas, socioeconômicas e comportamentais com a 

ocorrência de IST/HIV/AIDS em adolescentes de ambos os sexos. 

Nesta pesquisa se destaca a interdisciplinaridade, uma vez que iremos 

pesquisar o comportamento sexual do adolescente relacionado com características 

demográficas, socioeconômicas e comportamentais, inseridos num estudo estatístico 

para a verificação de suas correlações.  
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Este trabalho está dividido em quatro capítulos, os quais objetivam melhor 

estruturar as teorias e ideias dos autores que discutem as temáticas, com relação aos 

conhecimentos e práticas de prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis por 

adolescentes. O primeiro capítulo apresenta o referencial teórico, que se divide nas 

seguintes seções: Adolescência e saúde sexual; Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST); Epidemiologia das Infecções Sexualmente Transmissíveis IST; 

e por fim, um panorama de pesquisas brasileiras conduzidas sobre prevenção de 

Infecções Sexualmente Transmissíveis na adolescência. O segundo capítulo detalha 

a metodologia de pesquisa, a qual é composta por: caracterização do estudo; 

participantes da pesquisa; definição da amostra/critérios de inclusão e exclusão; 

metodologia e procedimento de análise dos dados. O terceiro capítulo consiste na 

apresentação e análise dos resultados, com base nos objetivos descritos. E por fim, o 

quarto capítulo traz as discussões dos resultados oriundos da pesquisa e as 

considerações finais. Constam ainda a lista de referências, anexos e apêndices. 
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1 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

O grande desafio, pensando na população adolescente, é garantir o acesso 

aos serviços de saúde que atualmente são insuficientes devido às dificuldades 

financeiras, geográficas, jurídicas ou mesmo ao atendimento cuidadoso que deve se 

observar nesta faixa etária, que impedem a garantia ao direito fundamental à saúde 

(OPAS-MS, 2017). 

A autonomia sobre as decisões, emoções e ações, pelo desenvolvimento de 

habilidades e a vivência da sexualidade é marcada na adolescência, onde neste 

período são exploradas mais intensamente sua identidade sexual e de gênero. Esta 

faixa etária pode possibilitar através de buscas e experimentações uma maior 

exposição às violências e aos comportamentos de riscos, como uso de drogas e álcool 

que podem influenciar em uma exposição às doenças sexualmente transmissíveis 

(IST) e em uma gravidez não desejada. A depressão e a ansiedade aparecem pela 

primeira vez neste período (OPAS-MS, 2017). 

 

1.1 ADOLESCÊNCIA E SAÚDE SEXUAL  

Para Oliveira et al. (2009), a adolescência é um momento de transformação na 

atuação do indivíduo, englobando o desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual 

e social, bem como, a urgência em atingir as expectativas sociais e culturais impostas 

pela sociedade. 

A adrenalina que agita a juventude, tumultua os pais e os que lidam com ele. 
Adrenalina que dá taquicardia nos pais, depressão nas mães, raiva nos 
irmãos, que provoca fidelidade aos amigos, desperta paixão no sexo oposto, 
cansa os professores, curte um barulhento som, experimenta novidades, 
desafia os perigos, revolta os vizinhos. O adolescente é pequeno demais para 
grandes coisas, grande demais para pequenas coisas (TIBA, 2005 p.30).  
 

Mesmo quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) se reporta ao caráter 

psicossocial das mudanças vinculadas a puberdade como o processo deflagrador das 

mudanças subsequentes, deve ser contraproducente, porque oculta processos 

essenciais de subjetivação. De acordo com a OMS, a adolescência inicia aos 10 anos 

de idade com a puberdade e vai até os 18 anos, nessa perspectiva, as mudanças 
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biológicas seriam percussoras dos ensaios e transformações psicossociais, os 

adolescentes podem ter visões distintas sobre sua puberdade, construídas desde sua 

experiência (MACEDO et al., 2015). 

Para Silva et al. (2015), o adolescente é instigado a encarar não somente as 

transformações hormonais e as preocupações sociais, onde de fato não se reduz 

somente a real puberdade, mas sim, as transições de um indivíduo que procura 

referência e recognição social, seguindo essa perspectiva, a psicanálise define o 

processo de adolescer como um processo essencial na formulação subjetiva do ser, 

referindo-se a forma como cada ser ocupa o seu espaço. 

Para Macedo et al. (2015) a saúde não é um estado estatístico, porém requer 

a participação ativa e consciente do sujeito, na qualidade de “indivíduo do processo”. 

Como todo processo humano, a saúde também se destaca como um processo 

histórico, cujas exigências mudam conforme a sociedade passa pela evolução. 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no seu 11º 
artigo:   

É assegurada a atenção integral à criança e ao adolescente, por meio do 
Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para promoção e recuperação da saúde (BRASIL, 1990, pág. 9). 

 

Para Barreto (2002), quando trata-se de Sistema Único de Saúde (SUS) agindo 

como sistema constitucional e legal, baseada em conceitos e extenso processo para 

melhor atender o sistema epidemiológico, baseia-se nos princípios de justiça, obtendo 

em seus conceitos a integralidade e distribuição de serviços para diversos pontos.  

Conforme reforça o artigo 196 da Constituição Federal, descreve a saúde como 

um direito de todos e dever do estado, portanto métodos de prevenção diminuem os 

riscos de contaminação, reduz gastos com a doença e também evita que as infecções 

se agravem entre a população mundial (BARRETO, 2002).  

A política social e econômica pretendem garantir prestação de serviço para a 

sociedade, proteção, promoção e recuperação, analisando fatores da constituição, 

assim como a lei básica 8.080 de 1990, em seu Artigo 3º, que de modo define a saúde 

de grande importância, tanto quanto alimentação, moradia, saneamento básico, meio 

ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, acesso aos bens e sérvios 

básicos (BARRETO, 2002). 
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Conforme Sales et al. (2016), a sexualidade passou a ser discutida em muitas 

instâncias sociais somente a partir da segunda metade dos anos 1980, sendo incluída 

nos debates nas escolas. Tal fato tornou-se exacerbado devido visibilidade da AIDS, 

revelando assim, novos comportamentos sexuais.  

Apesar dos esforços governamentais, com o intuito de promover ações no 

âmbito de saúde sexual dos adolescentes, um estudo resultante da Pesquisa Nacional 

de Saúde do Escolar (PENSE) revela um aumento significativo no número de 

parceiros para ambos os sexos, tornando-os vulneráveis as IST/HIV/AIDS (SALES et 

al., 2016).  

A maturação sexual no processo de crescimento e desenvolvimento humano é 

marcada pelo momento da primeira menstruação na vida de uma mulher, definida 

como menarca, influenciada por diversos aspectos tais como: étnico raciais, 

ambientais e socioeconômicos, especialmente o sobrepeso e obesidade. A partir 

dessa fase há intensificação do desejo sexual devido aos hormônios da puberdade, 

consequentemente, quanto mais prematuramente esta fase se manifesta, mais cedo 

ocorre o primeiro coito (SPINOLA; BÉRIA; SCHERMANN, 2017). 

 No Brasil, este estudo relata que houve uma diminuição da idade da menarca 

após 1980, encontrando-se na faixa etária de 11 a 12 anos de idade (SPINOLA; 

BÉRIA; SCHERMANN, 2017). 

De acordo com Côrrea et al. 2003, o uso da expressão “saúde sexual” pelos 

organismos internacionais precedeu em mais de uma década a adoção de “saúde 

reprodutiva” pela OMS. 

 Ainda em 1975, uma primeira definição começou a ser utilizada pela 

organização, a qual, como se pode verificar abaixo e era fortemente influenciada pela 

sexologia clássica: 

Saúde sexual é a integração somática, emocional, intelectual e aspectos 
sociais do bem-estar sexual, de forma que estes sejam positivamente 
enriquecedores e realçam a personalidade, comunicação e amor. 
Fundamental para este conceito são os direitos à informação sexual e os 
direitos sobre o prazer. De acordo com Mace, Bannerman e Burton, o 
conceito de saúde sexual inclui três elementos básicos: 1) a capacidade de 
desfrutar e controlar o comportamento sexual e reprodutivo de acordo com a 
ética social e pessoal; 2) independência do medo, vergonha, culpa, crenças 
falsas e outros fatores psicológicos que inibem a resposta sexual e 
enfraquecem as relações sexuais; 3) independência de desordens orgânicas, 
doenças e deficiências que interferem nas funções sexuais e reprodutivas. 
Portanto, a noção de saúde sexual implica em uma abordagem positiva da 
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sexualidade humana, e o propósito dos cuidados com a saúde sexual deveria 
ser a intensificação da vida e dos relacionamentos pessoais, não meramente 
aconselhamento e cuidados relacionados à procriação ou doenças 
sexualmente transmissíveis (CÔRREA et al., 2003 pág. 44). 
 

O Ministério da Saúde esforça-se nessa direção quando adota o termo 

“adolescências”, a finalidade é ter adolescentes e jovens em sua heterogeneidade 

social, racial, econômica, religiosa, étnica, de gênero e de orientação sexual 

(NOGUEIRA et al., 2012).  

 Essa alteração de estalão representa uma tentativa de inovar o modo de 

entender os jovens, mostrando que embora as fronteiras etárias sejam essenciais 

referências para a formulação de políticas, é preciso considerar a multiplicidade dos 

grupos populacionais de adolescentes e jovens, que terão ensaios diferenciadas e a 

elas atribuirão distintos significados (NOGUEIRA et al., 2012).  

Nogueira et al. (2012 p. 123) refere que a sexualidade, 

[..] deve ser abordada em sua dimensão socialmente construída, 
contemplando as perspectivas físicas, psicológicas, emocionais, culturais e 
sociais, evitando, contudo, o reducionismo biológico. 

 

Conforme Arroyave et al. (2016), estudos realizados com a população jovem 

em países desenvolvidos apontam que os padrões adotados pelos adolescentes, 

cujas consequências trazem risco à saúde, são vistos e praticados de forma 

diferenciada entre jovens do sexo feminino e masculino, portanto devem ser 

analisados separadamente. Ter o diagnóstico dos fatores que influenciam esses 

padrões, proporciona aos governos a identificação de questões que levam os 

adolescentes a adotarem tais comportamentos, possibilitando o incentivo da redução 

de desigualdades sociais. 

Nesse mesmo contexto, Silva e Silva (2015) afirmam que o conhecimento é 

estimulado a partir da informação, porém esta não assegura o conhecimento, mas é 

a sua base.  

O conhecimento empírico, não necessariamente científico, deve ser discutido 

e construído com o aluno a partir do que ele já sabe, pois tal conhecimento resulta da 

interação do sujeito com o objeto e está relacionado com a interpretação pessoal e 

estritamente individual de cada pessoa sem qualquer vínculo com a comunidade 

científica, conferindo significado ao objeto (SILVA, R. DA; SILVA, R. DA.,2015).  
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A relevância da ação preventiva dirigida a adolescentes e jovens escolarizados 

decorre do reconhecimento de que a informação, os valores e os conhecimentos 

transmitidos pela escola exercem grande influência na vida desses jovens e do fato 

de a escola e suas redes congregarem uma proporção considerável daquela 

população, facilitando o seu acesso a instituição (NEVES; ROMERO, 2017). 

Na percepção de Russo e Arreguy (2015), no Brasil, as políticas públicas de 

educação em saúde, de acordo com o que é preconizado no âmbito da saúde, vem 

adentrando nas instituições de ensino pelas áreas de direitos humanos, com o intuito 

de alertar e prevenir as infecções sexualmente transmissíveis, a AIDS e a gravidez na 

adolescência. 

Conforme Barreto (2002), quanto mais organizados em serviços de saúde 

melhor se torna a ordem econômica e social do país, obtendo um olhar mais 

aprofundado às questões epidemiológicas, pensamentos e conceitos analisados no 

meio que estamos inseridos. Este quadro de epidemia no Brasil é dividido e conhecido 

como doença do atraso/doença da modernidade.  

No decorrer, novos problemas aparecem e se agregam aos anteriores, 

somando mais doenças e consequências graves e danosas nos recursos e fatores, 

como dificuldade de relacionamento social, falhas nos processos que regulam os 

danos causados no meio, condições de vida não adequadas, falta de condição 

adequada na resolução dos problemas, cooperam para o aumento de casos da 

doença e crescimento da gravidade das mesmas (BARRETO, 2002). 

 

1.2 INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST) 

 

As Doenças Sexualmente Transmissíveis de nomenclatura DSTs hoje são 

conhecidas como Infecções sexualmente transmissíveis (IST), conforme novo regime 

adotado pelo Ministério da Saúde, direcionado pelo decreto de lei nº 8.901 de 2016 

(SAMPAIO, 2018).  

A Diretora de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis e também 

de AIDS e Hepatites Virais, Adele Benzaken, afirma que a mudança de nomenclatura 

se deve ao fato de que doenças geralmente são acompanhadas de sintomas e sinais 

aparentes no organismo, porém as que são de caráter infeccioso podem não 

apresentar sintomas e permanecer no corpo do indivíduo por toda a vida, vindo a ser 
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descobertas por exames laboratoriais, como podemos ver na Figura 1 (SAMPAIO, 

2018). 

 

Figura 1 – Barreira ao controle de IST: perdas de seguimento em diferentes níveis 
entre a infecção e a cura. 

 

Fonte: adaptado de WHO, 2005. 

 

Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCCT - se classificam em 

documentações propostas a estabelecer dados para diagnóstico das infecções de 

grave risco a saúde, tendo os tratamentos baseado nos medicamentos adequados e 

produtos apropriados, detalhes da posologia medicamentosa, processos de controle 

clínico, analise de resultado clinico, acompanhamento pelo profissional da saúde da 

parte gestora do SUS, contudo, tem por essencial base evidências científicas, busca 

por resultado, segurança, tecnologias apropriadas e custo relacionado (BRASIL, 

2019). Na figura 2 podemos verificar as síndromes com seus possíveis agentes 

etiológicos.   
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Figura 2 - Principais síndromes em IST e os respectivos agentes etiológicos agentes 
etiológicos. 

 

Fonte: DCCI/SVS/MS, 2019. 

 

Segundo à Organização Mundial da Saúde, aproxima-se em mais de 1 milhão 

de pessoas contaminadas pelas IST, sendo um cenário preocupante que causa 

grande transtorno à saúde pública mundial.  

Pelo quadro 1 verificamos a relação dos sintomas com as prováveis IST. 

 

Quadro 1 - Principais sintomas e prováveis IST 

Sintomas ISTs prováveis 

Distúrbios ginecológicos, inclusive candidíase, Doença 
Inflamatória Pélvica (DIP), verrugas ano genitais e 
displasia cervical. Lesões herpéticas maiores, mais 
dolorosas, mais redicivantes, imunodepressão. 
Pneumonite, esofagite e alterações cutâneas. 
exclusivamente sexual  

HIV/AIDS 
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Corrimento pelo colo do útero e/ou vagina 
(esbranquiçado, acinzentado ou amarelado), pode 
causar prurido, disúria e/ou dispareunia, odor fétido. 

Tricomoníase, gonorreia, clamídia. 

Corrimento pelo canal uretral, amarelado e/ou 
purulento, com odor fétido, além de poder apresentar 
prurido e sintomas urinários, como disúria e polaciúria. 

Gonorreia, clamídia, tricomoníase, 
micoplasma, ureoplasma. 

Presença de feridas na região genital (pode ser uma ou 
várias), dolorosas ou não, antecedidas ou não por 
bolhas pequenas, acompanhadas ou não de linfonodos 
aumentados na região inguinal. 

Sífilis, cancro mole, herpes genital, 
donovanose, linfogranuloma venéreo 

Dor na região do baixo ventre e dispareunia. Podem 
causar oftalmia gonoccócica no bebê (hora do parto), 
DIP, gravidez ectópica e infertilidade. Sintoma mais 
comum é a uretrite 

Gonorreia, clamídia, infecção por outras 
bactérias. 

Condilomas (crescimentos verrucosos). Verrugas 
genitais ou “crista de galo” (uma ou várias), que são 
pequenas no início e podem crescer rapidamente e se 
parecer como uma couve-flor. Um dos causadores do 
câncer de colo de útero e de pênis. 

Infecção pelo papilomavírus humano (HPV) 

Sonolência, febre, desconforto geral, ansiedade ou mal-
estar, perda de apetite, dores musculares ou rigidez, 
erupções cutâneas, dor de garganta, linfonodos 
aumentados, especialmente no pescoço e/ou axilas, 
baço aumentado. 

Mononucleose (doença do beijo) causada 
pelo Epstein-Barr (EBV) e Citomegalovírus 
(CMV) 

Fonte: adaptado de Smeltzer e Bare 2005. 

Sales et al. (2016) afirmam que dentre os maiores problemas de saúde que 

acometem adultos jovens, está a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) 

descoberta na década de 1980.  

Esta doença está diretamente ligada aos comportamentos sexuais de risco, 

adotado por esses indivíduos, estimulando o crescimento da prevalência de AIDS e 

outras IST (SALES et al., 2016).  

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) faz parte da classe dos retrovírus, 

sendo o agente da AIDS, a transmissão pode ocorrer sexualmente pelo sangue ou 

parenteral, ou no recebimento de sangue ou secreção orgânica contendo o vírus 

(MELO et al., 2016).  



26 
 

O HIV tem se tornado cada vez mais presente entre jovens, incluindo 

adolescentes de 13 anos e acima desta faixa, principalmente por contagio sexual 

(ALVES et al., 2019). 

De acordo com Fernandes et al. (2014), a quantidade dos adolescentes que 

possuem a infecção HIV/AIDS é afetada significativamente, existem momentos de 

baixa imunidade, inclusive podem passar por certas discriminações, preconceitos, 

problemas familiares, doenças oportunistas e até morte.  

Estes pacientes devem passar por uma atenção especial no momento do 

tratamento, pois a qualidade de vida será afetada de alguma maneira, podendo estar 

inseridos no meio, mas estar num lugar social diferenciado (MELO et al., 2016). 

Atualmente existem diversos tipos de Hepatites virais, entre elas A, B, C, D ou 

Delta E, isto é, possui diversos vírus responsáveis pelo contágio, tendo em comum o 

direcionamento inicial nos tecidos hepáticos (BRASIL, 2019). 

É um desafio para a saúde pública mundial, tornando estas infecções 

responsáveis por cerca de 1,4 milhões de mortes por ano devido a complicações 

causadas pela doença, as consequências se tornam severas, esses níveis de óbito 

podem ser comparados aos níveis de óbito por tuberculose e supera as causadas pelo 

HIV (BRASIL, 2019). 

Pode-se dividir as principais hepatites como hepatite B (HBV), sendo 

representada por mais que a metade dos casos transmitidos entre o contato sexual, 

analisando dados do ano 1999 até 2010, a doença se alastrou com acréscimo de 6,6% 

(ALVES et al., 2019). 

A hepatite C (HCV), apresenta poucos casos de transmissão sexual, porém nas 

relações sexuais sem preservativos e com múltiplos parceiros torna-se de maior risco 

de ser adquirida (ALVES et al., 2019).  

Referente à população com anticorpos como agente patogênico, relatado pelo 

Ministério da Saúde no ano de 2011, refere-se à população em 1,38%, tendo 0,75% 

uma faixa etária dos 10 aos 19 anos. Os dados apontam para um cuidado maior a ser 

tomado, quanto a prevenção desses jovens e adolescentes e contágios sequentes a 

partir deles, levando em consideração o nível alto da taxa de contaminação (ALVES 

et al., 2019). 
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A Chlamydia trachomatis (CT) quando não tratada traz reações graves, a 

infecção pode reagir em 30% das mulheres com inflamação da pelve, 20% 

infertilidade, 18% dores crônicas na pelve e 9% gravidez ectópica. Outros fatores 

apresentados na gravidez, são as conjuntivites, pneumonia neonatal, infertilidade e 

endometrite materna após o parto, no caso dos homens a CT é responsável pela 

uretrite, epidimite e infertilidade (SANTOS; GONÇALVES, 2016).  

Com infecção propensa para todos os sexos e de forma assintomática e 

dispondo com facilidade na possível aquisição do HIV, caso não tratada (SANTOS; 

GONÇALVES, 2016).  

A CT prevalece em jovens e adolescentes via sexual, nos casos graves e 

principalmente em mulheres, pode acrescer a infecção urogenital devido aos seus 

agentes microbianos, gerando problemas para a saúde pública quando há portadores 

e transmissores sem tratamento adequado (SANTOS; GONÇALVES, 2016). 

A Vaginose Bacteriana (VB) torna mais propício a contaminação por outras IST, 

assim como o HIV, além de trazer riscos e complicações durante cirurgias 

ginecológicas e durante a gravidez e também aumentando as chances de uma doença 

inflamatória da pelve (BRASIL, 2019). 

A cervicite na maioria dos casos não apresenta sintomas, nos casos 

sintomáticos, se classificam entre as principais queixas, corrimento vaginal, 

sangramento fora do período menstrual, dor no ato sexual, dificuldade para urinar 

acompanhado de dor, frequência anormal de micção e dor no fundo da barriga de 

região pélvica, tendo como principais agentes da doença a Chlamydia trachomatis e 

Neisseria gonorrhoeae (BENZAKEN et al., 2010). 

A uretrite é uma inflamação e corrimento da uretra, os microrganismos 

responsáveis pela transmissão são repassados pelo sexo vaginal, anal e oral, cujo 

sintoma principal é a dor na uretra, com muco volumoso (BENZAKEN et al., 2010).  

As uretrites foram encontradas com mais evidenciadas em jovens com baixas 

condições econômicas, dificuldades sociais, com múltiplos parceiros sexuais, devido 

uso irregular de preservativo e com histórico de contaminação por IST (BRASIL, 

2019).  
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Aproximadamente 10% da população do sexo masculino apresenta infecções 

na uretra, porém de forma assintomática, já na população de sexo feminino percebe-

se com mais frequente a uretrite gonocócica como assintomática (BRASIL, 2019). 

Dentre as síndromes do setor clínico, destacam-se as úlceras genitais. A 

maioria delas é consequência de IST, apresentando-se como lesões expostas no 

local, aumentando as chances de contaminação pelo HIV, deste modo torna parte da 

população mais vulnerável a doença e a sua propagação, o que fortalece a 

necessidade um diagnóstico imediato e controle da epidemia (BRASIL, 2019). 

Dentro da família Retroviridae encontramos o vírus HTLV 1 e 2, o modo de 

transmissão se dá através do contato sexual sem proteção e principalmente durante 

a gestação, parto e amamentação. O HTLV tem relação com doenças neurológicas, 

oculares e dermatológicas, dentre algumas doenças principais destacam-se a 

leucemia e o linfoma (BRASIL, 2019).  

Aproximadamente 90% dos portadores da doença permanecem sem sintomas 

ao longo da vida, sendo responsáveis por uma transmissão silenciosa do HTLV, seja 

ela sexualmente, sanguínea ou da mãe para o filho (GONÇALVES et al., 2010). 

A Donovanose é uma das IST crônicas, causada pela Klebsiella Granulomatis 

que atinge regiões das genitais, perianais e inguinais, fixa-se principalmente na pele 

e mucosa (BRASIL, 2019).  

Esta bactéria aparece com pouca frequência, mas com maiores incidências nos 

climas tropicais e subtropicais, com mecanismos de transmissão bem conhecida entre 

a população, contagio em níveis baixos e principalmente através da relação sexual 

(BRASIL, 2019). 

Para Zanini et al. (2017), dentre as IST prevalentes no mundo, destaca-se o 

Papilomavírus Humano (HPV), com transmissão sexual, atinge na maioria mulheres 

ativas sexualmente com riscos de 50 a 80% de aquisição ao longo da vida (ZANINI, 

2017).  

Está diretamente relacionada com o surgimento de câncer de colo uterino, 

verrugas genitais e lesões benignas (ZANINI, 2017). 

Conforme Souza, Rodrigues e Gomes (2018), a sífilis tem preocupado a saúde 

há mais de 500 anos, mas seu tratamento é fácil e acessível, sendo uma doença 
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infecciosa causada pelo agente espiroqueta Treponema pallidum (SOUZA, 

RODRIGUES, GOMES, 2018). 

Reconhecido em 1905, a transmissão principal é através da relação sexual, 

gestantes sem tratamento adequado transmitem a doença de forma congênita, para 

o bebê, as manifestações estão relacionadas conforme o tempo e grau que a doença 

está atuando no organismo, dependendo do período possuem diferentes sintomas, 

estando elas divididas em sífilis primária, secundária, terciária ou sífilis latente 

(SOUZA, RODRIGUES, GOMES, 2018).  

Esta doença tem origem em uma infecção bacteriana sistêmica, de forma 

crônica, tratável e curável, somente pode ser portada pelo ser humano, caso não 

tratada pode evoluir e se tornar perigosa, alcançando órgãos e sistema nervoso do 

organismo (BRASIL, 2017).  

Uma doença de origem há séculos, descoberto seu agente etiológico em 1905, 

sendo este o Treponema pallidum, desta maneira, pode ser transmitida para o bebê 

durante a gestação e na hora do parto (BRASIL, 2017).  

Tratando-se da sífilis, a partir da década de 1940, com a descoberta da 

penicilina, houve queda nos relatos da doença, porém, nos anos atuais, apesar da 

facilidade de diagnóstico e tratamento disponível pelo SUS, a taxa de crescimento de 

contágio da doença tem sido potencializada (BRASIL, 2017). 

A prática de sexo sem a proteção adequada traz complicações graves desta 

enfermidade, que sem tratamento adequado, causa problemas significativos de saúde 

na população, facilitando a contaminação pelo vírus do HIV, devido as lesões 

decorrentes da doença, caso ocorra em período de gestação, percebe-se casos de 

abortos espontâneos, natimortos, recém-nascidos com a doença de modo congênito 

(SOUZA; RODRIGUES; GOMES, 2018). 

Nos portadores da doença, na maioria dos casos, iniciam com quadro 

assintomático, sendo que somente após um certo período, ocorre a percepção de 

sintomas, geralmente ignorados por grande parte dos portadores, passando 

despercebidos e podendo assim dar continuidade a transmissão da doença, no 

momento em que a doença evolui sem tratamento, pode agravar-se e afetar o sistema 

nervoso central e cardiovascular (BRASIL, 2019). Na figura 3 podemos verificar as 

manifestações clínicas conforme os estágios da Sífilis adquirida. 
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Figura 3 - Manifestações clínicas de sífilis adquirida, de acordo com o tempo de 
infecção, evolução e estágios da doença 

 
Fonte: DCCI/SVS/MS 2019. 

 

A sífilis no estágio inicial se torna facilmente transmissível, sendo primária ou 

secundária, com o passar do tempo, diminuindo as chances de transição, torna-se 

latente ou tardia e de fácil transmissão, devido as lesões habituais da sífilis primária 

(cancro duro) e secundária (lesões muco-cutânea), pois essas bactérias, chamadas 

espiroquetas, penetram nas membranas mucosas ou com abrasões na pele (BRASIL, 

2019).  

Devido as novas reemergências da doença no Brasil, surge a necessidade de 

que o profissional de saúde esteja qualificado, conhecendo adequadamente as 

manifestações sobre a infecção e os testes, diagnóstico e controle do tratamento 

(BRASIL, 2019). 
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Fonte: DCCI/SVS/MS, 2019 

 

O atendimento acelerado/imediato é de grande importância no controle das 

IST, iniciando imediatamente com uma ação curativa, interrompendo assim a 

sequência de transmissão da infecção (BRASIL, 2019). 

As dificuldades enfrentadas nos níveis de crescimento do problema das 

infecções sexualmente transmissíveis em jovens, adolescentes e adultos, destacam-

se altas taxas de prevalência de certas doenças, assim como Chlamydia, trachomatis 

a Neisseria, Gonorrhoeae, Troponema pallidume, Trichomonas Vaginalis (SANTOS; 

GONÇALVES, 2016). 

A AIDS, no Brasil, envolve a experiência que possibilita a criação e estratégias 

funcionais e relativas às políticas públicas, mesmo após anos de indicadores positivos 

de promoção, objetivando eliminar barreiras que envolvam estruturas sociais, para 

conscientização do uso de preservativos, eliminar a discriminação e proporcionar a 

aceitação do método (GRANGEIRO; CASTANHEIRA; NEMES, 2015). 

Conforme Santos e Gonçalves (2016), as infecções por Clamídia (CT) e 

Gonorreia (NG) têm sido evidenciadas entre os jovens e adultos, devido a 

inexperiência sobre o assunto, formações e alterações dos adolescentes como as 

transformações no colo do útero, o epitélio colunar fica exposto na puberdade, 

Figura 4 - Taxas de detecção de sífilis adquirida (por 100.000 habitantes) segundo 
UF e capitais. 
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tornando-o mais suscetível a adquirir infecções pelas IST, muitas delas sem 

apresentar sintomas. 

De acordo com Neves et al. (2017), estudo realizado na Região do Rio de 

Janeiro no período de 2003, com público alvo de adolescentes em Ensino Médio, 

apresenta que entre 10,8% e 16,9% acreditavam na pílula anticoncepcional como 

sendo suficiente para a proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis. 

Considerada um marco na vida dos jovens, a primeira relação sexual tem sido 
uma prática cada vez mais presente na vida de adolescentes. Em uma análise 
comparativa entre os dados do Projeto Measure DHS (Demographic and 
Health Survey), de 1996, e a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
(PNDS), de 2006, houve um aumento no número de mulheres entre 15-19 
anos que eram sexualmente ativas, passando de 30,8% para 53%. Borges e 
Schor, ao analisar os resultados de uma pesquisa realizada na cidade de São 
Paulo, com 406 adolescentes de 15 a 19 anos, identificaram que 46,1% já 
tinham tido iniciação sexual. Não distante da realidade brasileira, dados 
internacionais apontam a idade média de início da vida sexual de 16 anos em 
Malawi na África e na Etiópia e 17,8 anos nos Estados Unidos. Dados da 
pesquisa Gravidez na Adolescência: Estudo Multicêntrico sobre Jovens, 
Sexualidade e Reprodução no Brasil (Pesquisa GRAVAD) apontam que a 
iniciação sexual masculina se dá, em média, dois anos antes da feminina) 
(SPINOLA; BÉRIA; SCHERMANN, 2017, pág. 3758). 
 

De acordo com Reis, Malta e Furtado (2018, pág. 2877): 

Reconhecer que adolescentes têm um padrão de uso de serviços de saúde 
que não se difere do restante da população contradiz o discurso corrente de 
que esse segmento populacional não se apresenta à rede de saúde em busca 
de cuidados. Ao contrário, provoca gestores e equipes de saúde a 
repensarem estratégias em curso destinadas à produção do cuidado, que ao 
perpetuarem o modelo de atenção vigente (centrado na doença, na consulta 
e em procedimentos) não favorece a produção de vínculo, a longitudinalidade 
e continuidade do cuidado, a responsabilização sanitária e a autonomia e 
novos modos de andar na vida. A análise das políticas públicas destinadas 
aos jovens e adolescentes é um elemento importante de autorreflexão, capaz 
de mobilizar aqueles que nela atuam sobre suas ações. Romper a prática de 
cuidado que expropria as pessoas dos seus saberes e reconhecer seu 
protagonismo na construção dos seus projetos terapêuticos. Sem que estes 
possam assumir o protagonismo sobre suas vidas – e sua saúde – será 
impossível interferir nos problemas e desafios identificados a partir dos 
resultados da PeNSE. 
 
 

Neves e Romero (2017), afirmam que ações preventivas em saúde, quando se 

trata de adolescentes, são barradas por algumas instituições, diretores, pais, 

professores e gestores, porém a secretaria de saúde tem arcado com trabalhos, com 

o objetivo de alavancar os níveis de cuidados das IST, reforçando a distribuição de 

preservativos em alguns ambientes, como na escola. O assunto foi amplamente 
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debatido publicamente sobre inclusão em escolas básicas de educação, optando por 

pontos estratégicos e funcionais transformando barreiras em oportunidades, 

reforçando assim o envolvimento das Secretarias de Educação, proporcionando um 

cuidado acentuado na distribuição dos métodos preventivos. 

 As medidas de prevenção têm objetivo em alcançar mudanças necessárias, 

assim como controlar certas atitudes e práticas de risco da população, com influência 

individual e coletiva (PAIVA, 2014). 

Para Paiva (2014) faz-se necessário o fornecimento de preservativos feminino 

e masculino, pelos serviços de saúde em redes públicas, adequando as necessidades 

da população e reduzindo as desigualdades. 

Apesar do meio cultural em que as mulheres sexualmente ativas estão 

inseridas, o qual proporciona fácil acesso ao preservativo e segurança na tomada de 

decisões, a atribuição da decisão no uso do preservativo na hora da relação sexual, 

ainda está vinculada para ambos os sexos (MOREIRA; DUMITH; PALUDO, 2018).  

Conforme Neves et al. (2017) o meio escolar é responsável por capacitar, 

comunicar e incentivar práticas de prevenção de hábitos saudáveis, porém estimativas 

relatam deficiências nessas ações, pois a alta regularidade de sincronismos de 

comportamentos de risco para IST entre os adolescentes na ótica da Saúde Pública. 

No âmbito de promoção à saúde, no Brasil, o Departamento Nacional de 

IST/HIV/AIDS e Hepatites Virais (DDAHV), juntamente com os programas Estaduais 

e Municipais de IST/HIV/AIDS, vem estendendo o acesso da população aos 

preservativos masculinos e femininos, com o objetivo de estimular a população à 

prática de sexo seguro (PINTO et al., 2018). Na figura 5 podemos verificar a prevenção 

combinada em populações-chave e prioritárias 
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Figura 5 - Mandala da Prevenção Combinada 

 

Fonte: DCCI/SVS/MS. 

 
Na concepção de Pinto et al. (2018), a divulgação sobre as formas de 

transmissão e sinais e sintomas, ainda é o melhor método de prevenção contra as 

IST, estimativas indicam que a divulgação de conhecimento por meio da escola torna-

se mais efetiva do que quando divulgado por intermédio de meios de comunicação 

como televisão e revistas, contudo os jovens ainda fracassam não adotando as 

medidas de proteção contra as IST. 

O Brasil considera a importância da campanha de promoção e incentivo ao uso 

de preservativos, porém a cultura da sociedade traz ainda diversos parâmetros a 

serem trabalhados, tornando difícil uma campanha de conscientização, o que leva a 

população a um certo descuido deste quesito. A prevenção não se torna mais 

específica a um grupo, mas sim a toda as pessoas ativas sexualmente (RUSSO; 

ARREGUY, 2015).  

Com intuito de retardar o início da atividade sexual na adolescência, os pais ou 

responsáveis, tendem a reduzir informações sobre o tema, entretanto, dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram um início precoce das 
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relações sexuais entre os adolescentes com baixo uso de preservativos, portanto, 

deve-se destacar que a vida sexual faz parte dos desejos desta fase, sendo importante 

a informação adequada, sobre cuidados, prevenção e consequências de escolhas 

(BRASIL, 2017). Na figura 6 verificamos os dados de iniciação sexual e uso de 

preservativos em adolescentes. 

 

Figura 6 - Dados de iniciação sexual e uso de preservativo em adolescentes segundo 
questionário IBGE 

 

Fonte: Brasil, 2016 
 

A preocupação com cuidados e com a prevenção das IST, depende de cada 

indivíduo e passa por alterações ao longo da vida, a prevenção deve continuar 

motivando projetos, principalmente dentro das famílias, mantendo clareza nos 

relacionamentos com os filhos e mantendo cuidado com a vida sexual (BRASIL, 2019).  

Para melhorar o sucesso da prevenção, precisa-se usufruir dos avanços 

tecnológicos disponíveis e do papel dos profissionais da saúde em fornecer 

informações de qualidade, mantendo o foco de prevenção em pessoas sexualmente 

ativas, buscando auxiliá-las a entender os riscos para assim reduzi-los (BRASIL, 

2019).  

Conhecer o tema torna-se essencial para informar e reduzir os danos 

relacionadas as práticas sexuais desprotegidas e as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis, na busca pelo melhor diagnóstico e controle. É relevante a busca pela 

história por de traz do ato sexual desprotegido e o contexto que o envolve, assim 

pode-se identificar riscos apresentados a respeito da saúde do indivíduo, suas 

práticas, comportamento sexuais e também o nível de engajamento da prevenção, 

através da mudança de comportamento do indivíduo (BRASIL, 2019). 



36 
 

Pensando nas perspectivas da epidemiologia em nosso meio e em nosso 

tempo, busca-se entender, em primeiro lugar, que o quadro epidemiológico no Brasil, 

ao fazer coexistir as ditas "doenças do atraso" com as "doenças da modernidade", cria 

padrões epidemiológicos complexos em que novos problemas aparecem sobrepondo-

se, sem substituir os problemas já existentes, o que amplia a carga de doenças e, 

como consequência, faz crescer as necessidades de recursos para reparar os danos 

(BARRETO, 2002).  

Antecedendo a sobreposição das doenças, temos uma sobreposição dos 

riscos, em que novos se somam aos existentes, aumentam as chances de ocorrência 

de doenças e agravos à saúde, em decorrência da falta de solução para vários 

problemas estruturais e básicos, da manutenção de condições de vida inadequadas, 

da insuficiência nos mecanismos que regulam os danos ao meio ambiente e do 

crescente aumento de tensão nas relações sociais (BARRETO, 2002). 

Para Barreto (2002), os agravos na saúde estão diretamente relacionados com 

o comportamento da sociedade, seu crescimento e causas das doenças fluem da 

população. 

As ações em saúde buscam controlar e melhorar seus métodos e reduzir as 

ocorrências, porém, cada caso exige atitudes diferenciadas, as coordenadas variam 

conforme o agravo, necessitando conhecer os pontos cruciais que englobam ações 

governamentais em relação a sociedade (BARRETO, 2002).  

Os novos modelos do Sistema Único de Saúde (SUS) estão sendo aplicados 

para manter os princípios da equidade, da busca por praticidade, objetivando não 

somente os fatores relacionados ao fácil acesso ao tratamento, mas também sobre os 

riscos e sua exposição (BARRETO, 2002).  

Souza, Rodrigues e Gomes (2018), afirmam que em estatísticas divulgadas 

pela Organização Mundial das Saúde (OMS), anualmente surgem 357 milhões de 

casos de IST, sendo elas: clamídia, gonorreia, sífilis e tricomoníase.  

Dados de 11 milhões de novos casos de sífilis englobam as faixas etárias de 

15 a 49 anos por todo o mundo (SOUZA; RODRIGUES; GOMES, 2018). 

Nos países em desenvolvimento, prevalece os altos índices de IST (PINTO et 

al., 2018). Esse fato está relacionado ao déficit de serviços de saúde de qualidade 

para atender a população, sendo que as IST estão entre as 10 principais causas de 
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procura por esses serviços, refletindo em até 17% dos prejuízos econômicos de 

origem saúde-doença (PINTO et al., 2018).  

De acordo com Grangeiro, Castanheira e Nemes (2015), o Ministério da Saúde 

(MS) estima que o número de pessoas contaminadas por IST no Brasil cresce deforma 

acentuada, grande parte deste grupo está ciente de seu diagnóstico, porém, falha com 

o tratamento clínico ou não inicia nenhum tratamento.  No entanto, há 

aproximadamente o dobro de pessoas que desconhecem seu diagnóstico 

(GRANGEIRO; CASTANHEIRA; NEMES, 2015). 

Como proposta atual para reforçar a rede e melhorar os cuidados em relação 

as pessoas infectadas, baseando-se em cuidado com as dúvidas a respeito do 

assunto, com maior atenção a população, aumentando a qualidade de vida, 

diminuindo a complexidade e recebendo resposta para com a redução de casos das 

IST, adaptando um diagnóstico universal do HIV (GRANGEIRO; CASTANHEIRA; 

NEMES, 2015). 

Para Pinto et al. (2018), devido a magnitude das IST, provocada pela 

dificuldade de acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento apropriado, esta doença 

tornou-se um grave problema de Saúde Pública. De acordo com o mesmo autor, nos 

países em desenvolvimento, as estimativas de ocorrências de IST chegam em 357,4 

milhões de casos novos da doença, abrangendo uma população de 15 a 49 anos, 

sendo estas doenças sanáveis. 

A responsabilidade do Estado atual é controlar e administrar as partes 

complexas e processos vitais que implicam na condução dos níveis da saúde, a 

modernidade atual expõe diversas classificações e ordenanças com potente efeito, 

seja diretamente ou indiretamente influenciando a saúde (BARRETO, 2002).  

Algumas notificações de agravos em saúde possuem caráter obrigatório, assim 

como casos de sífilis adquirida, sífilis congênita, sífilis em gestantes, hepatites Virais 

B e C, AIDS, HIV em gestantes, parturiente ou mulheres que deram à luz 

recentemente e crianças que estão vulneráveis ao risco da transmissão da doença 

(BRASIL, 2019).  

Contudo existem outras IST que são tratadas com menor preocupação, 

podendo assim optar pelas notificações destas infecções, já as notificações referentes 

a sífilis e AIDS são de caráter compulsório, através das portarias, de modo e análise 
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do gradual (BRASIL, 2019). Na figura 7 verificamos as portarias que instituíram 

notificação compulsória das IST no Brasil: 

 

Figura 7 - Portarias que instituíram a notificação compulsória das IST no Brasil 

 

Fonte: DCCI/SVS/MS. 

 

Com o surgimento da SIDA, foi traçado grupos de risco, os quais eram mais 

suscetíveis a contaminação pelo vírus, sendo que o público predominante era 

homossexual, profissionais do sexo, pessoas que realizaram transfusão sanguínea e 

contraíram o vírus através de sangue contaminado, compartilhamento de seringas e 

agulhas entre usuários de drogas injetáveis. Atualmente, não são mais classificados 

como grupos de risco e sim como comportamento de risco, traçando um novo o perfil 

epidemiológico, predominando o crescimento de casos de mulheres infectadas e 

transmissões por contato heterossexual (SALES et al., 2016). 

Quando se trata das hepatites virais no Brasil, apresentam-se com uma 

vigilância acentuada, devido ao Sistema de Notificação de Agravos (SINAN) manter o 

controle de notificações com um sistema universal de investigação epidemiológica e 

aplicação de notificações de casos suspeitos da infecção (ALVES et al., 2019). 

O Papiloma Vírus Humano ou HPV é classificado como uma infecção 

transmitida através do ato sexual, com maiores taxas de transmissão em adolescentes 

que estão sexualmente ativos (ALVES et al., 2019).  
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Aproxima-se dessas infecções um público entre 50 e 80% das adolescentes 

após três anos de início das atividades sexuais, tendo em disposição para prevenção 

a vacina para  o HPV recomendado para faixa etária de 9 a 13 anos, adolescentes do 

sexo feminino (ALVES et al., 2019).  

Estimando uma quantidade de 4,16 milhões de adolescentes no Brasil, a 

campanha objetiva vacinar no mínimo 80% da população de adolescentes (ALVES et 

al., 2019). No Brasil, destacam-se os baixos índices de adesão à vacina contra o 

papilomavírus humano (HPV), por diversos motivos, incluindo informações ludibriadas 

e sem evidências científicas (MENDES et al., 2018). 

A vacinação e sua política de prevenção para HPV está voltado para faixa etária 

de 11 a 14 anos, no sexo masculino, sendo administrada em duas doses no intervalo 

de seis meses (BRASIL, 2017). 

Para o público que recebeu transplante de órgãos sólidos ou medula óssea e 

pacientes oncológicos, a faixa etária indicada para tratamento de imunidade se torna 

de 9 a 26 anos, composto por três doses de fase inicial, dois meses depois e por fim, 

última aplicação após 6 meses (BRASIL, 2017). Na figura 8 verificamos a indicação 

da vacinação de HPV: 

  

Figura 8 - Indicação de vacinação anti-HPV 

 

Fonte: Brasil, 2019 
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 2 METODOLOGIA 

 
Nessa etapa do trabalho são apresentados e explicados os procedimentos 

metodológicos utilizados para desenvolver o presente estudo e atender aos seus 

objetivos. 

O presente capítulo está estruturado com a finalidade de explicar o conjunto de 

procedimentos metodológicos organizados, a partir dos objetivos traçados. 

Apresentam-se as pesquisas adotadas neste estudo, levando em conta a 

caracterização do estudo, a caracterização interdisciplinar, o local de estudo, as 

pessoas participantes da pesquisa e por fim, os procedimentos de apresentação e 

análise de dados e resultados.  

Levando em consideração este aspecto, Pereira (2011, pág.34) diz que  

 

O autor deve estar preparado para detalhar cada aspecto que seja essencial 
para o entendimento da sua pesquisa. O detalhamento correto permite levar 
a bom termo a avaliação crítica da investigação. Outra justificativa é 
possibilitar que alguém, com acesso aos dados, possa replicar o estudo e 
verificar a concordância de resultados. 

 

 

2.1 TIPO DE ESTUDO 
 

Trata-se de um estudo descritivo, baseado em uma metodologia quantitativa. 

Através do método de coleta quantitativa permite analisar coletas de informações para 

a pesquisa que estejam empregados com tratamento de quantificação e aplicação de 

técnicas que contam as estatísticas, desde a mais básica até a mais avançada e 

detalhada (DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008). 

Os procedimentos metodológicos que foram utilizados para obter as respostas 

aos objetivos que orientaram este estudo, foi do tipo secundário, observacional, 

transversal e prospectivo. 

 

2.2 LOCAL DA PESQUISA 
 

A pesquisa foi realizada no Instituto Federal Catarinense (IFC) – Campus 

Videira, na rodovia SC 135 km 125, Bairro Campo Experimental no município de 

Videiras, estado de Santa Catarina, com os estudantes do ensino médio na faixa etária 
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de 13 a 19 anos, integrado aos cursos de Técnico em Informática, Técnico em 

Agropecuária e Técnico em Eletroeletrônica.  

O Instituto Federal Catarinense (IFC) é uma instituição pública federal de 

ensino vinculada ao Ministério da Educação (MEC) que oferece educação em todos 

os níveis, desde a formação inicial e continuada até a pós-graduação. 

Preferencialmente, busca-se o atendimento das demandas regionais de localização 

dos campi, com isso esperamos a interferência positiva na transformação da realidade 

social e econômica, contribuindo para o desenvolvimento dos arranjos produtivos 

locais e regionais. Diferentemente do modelo de universidade clássica, o IFC articula 

a educação superior com a básica e profissional, assumindo papel representativo na 

formação e disseminação de políticas públicas sociais, trabalhando além de seus 

muros e promovendo o desenvolvimento, principalmente em regiões com menor 

assistência educacional. O IFC foi criado nos termos da Lei nº. 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008 e teve origem na integração das escolas agrotécnicas de 

Concórdia, Rio do Sul e Sombrio e dos colégios agrícolas de Araquari e Camboriú, 

que eram vinculados a Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente possui 

15 campus, distribuídos nas cidades de Abelardo Luz, Araquari, Blumenau, Brusque, 

Camboriú, Concórdia, Fraiburgo, Ibirama, Luzerna, Rio do Sul, Santa Rosa do Sul, 

São Bento do Sul, São Francisco do Sul, Sombrio e Videira, e a Reitoria, instalada na 

cidade de Blumenau (INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, 2011). 

A escolha pelo IFC Campus Videira se deu pelo fácil acesso aos participantes 

da pesquisa, professores, coordenadores e direção, tendo em vista que a autora é 

servidora da instituição.   

Primeiramente foi enviado um e-mail para à Direção Geral do Instituto Federal 

Catarinense (IFC) Campus Videira, explicou-se que se tratava de uma pesquisa 

acadêmica de Mestrado com o objetivo de analisar as informações e práticas de 

prevenção em relação às IST/HIV/AIDS adotadas pelos adolescentes do Ensino 

Médio Integrado, solicitando então a autorização da instituição para a realização da 

pesquisa. A partir da concordância da Direção Geral, reuniu-se, a pesquisadora, a 

Coordenadora Geral de Ensino e alguns professores da instituição, onde definiu-se o 

local, data e horário das orientações aos estudantes, entrega e recolhimento do Termo 
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de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) bem como, aplicação do questionário, 

que aconteceria dentro do próprio IFC Campus Videira. 

Em data agendada, os adolescentes do Ensino Médio Integrado foram 

convidados pela pesquisadora a participar do estudo, bem como, foram esclarecidos 

acerca dos objetivos, riscos e benefícios, sendo que a participação dos estudantes 

não foi obrigatória. Cada estudante recebeu um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), modelo utilizado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da UNIARP (Anexo II). Posteriormente mediante o aceite dos adolescentes, foi 

solicitado aos mesmos, a autorização de seus pais ou responsáveis legais, através da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que cada 

estudante levou para sua residência para ser devidamente assinado durante prazo 

que foi estipulado pela pesquisadora. Os adolescentes que trouxeram o TCLE cujo 

pais ou responsáveis assinaram, participaram da pesquisa. 

Do montante total de 350 estudantes, todos aceitaram participar da pesquisa e 

receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), apenas 168 

trouxeram o TCLE devidamente assinado pelos pais ou responsáveis legais. Desta 

forma, amostra utilizada para o estudo conforme critérios de inclusão e exclusão, foi 

de 168 participantes. 

O questionário foi aplicado pela própria pesquisadora, em sala de aula 

utilizando horário de aula de alguns professores. Foram divididos grupos focais com 

em torno de 50 participantes cada grupo, cada estudante respondeu um questionário 

contendo perguntas fechadas conforme Anexo I, os participantes não foram 

identificados, o que visa aumentar a confiabilidade das informações. A Pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética da Uniarp sob número 3.949.197 em 01 de abril de 

2020. 

Os critérios de inclusão e exclusão são aqueles que possibilitam o 

estabelecimento do perfil do sujeito participante. Tais critérios estão interligados e 

precisam deixar claro quem será o sujeito da pesquisa. Os critérios de inclusão são 

as condições que fazem com que tal indivíduo seja sujeito participante de uma 

pesquisa. Os critérios de exclusão, por sua vez, são as condições que retirariam o 

sujeito da pesquisa, uma vez que este preenchesse os critérios de inclusão  
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Como critério de inclusão da pesquisa, foram considerados que o estudante 

deveria ser do Ensino Médio Integrado Instituto Federal Catarinense Campus Videira 

no período da coleta dos dados e apresentar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), assinado pelo estudante e por seus pais ou responsáveis legais 

para menores de 18 anos. Quanto aos critérios de exclusão, considerou-se o 

estudante que recusar-se em participar da pesquisa, não assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), não estar presente no dia da coleta de 

dados e não preencher totalmente as alternativas do questionário. 

 

2.3 INSTRUMENTO DE COLETA  

 

Para atender os objetivos da pesquisa, foi utilizado um questionário composto 

por 44 perguntas fechadas, dividido por tópicos contendo informações sobre 

identificação, dados comportamentais e conhecimento sobre IST. O questionário 

utilizado é um instrumento já validado e adaptado (Niviane, 2014). 

De posse dos questionários respondidos, o próximo passo foi a tabulação das 

informações, construção dos gráficos e posterior realização da análise dos resultados 

utilizando técnicas de estatística descritiva. 

Para verificar a associação entre o comportamento e atitudes dos adolescentes 

em relação às IST e seu perfil sócio demográfico, foi utilizado um Teste Exato de 

Fisher. Nos casos de múltiplas categorias de respostas, foi utilizado um Teste de Qui-

Quadrado. Todos os testes foram realizados com a utilização do software Bioestat 5.0 

considerando um intervalo de confiança de 95% (AYRES et al., 2012). 
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3 RESULTADOS 
 

 

Fizeram parte deste estudo o total de 168 adolescentes matriculados no ensino 

médio integrado do Instituto Federal Catarinense Campus Videira, na cidade de 

Videira SC, com faixa etária de 14 a 19 anos, dos quais 87 (51,8%) pertencem ao 

sexo feminino e 81 (48,2%) ao sexo masculino. O grupo foi classificado de acordo 

com faixa etária de 14 a 16 anos e maior de 16 anos, podendo observar maioria dos 

respondentes pertencendo ao sexo feminino e ao grupo de faixa etária de 14 a 16 

anos e entre o sexo masculino, prevaleceu os respondentes maiores de 16 anos. 

 
Tabela 1 - Identificação dos participantes da pesquisa. 

 N % 

Sexo    
Masculino 81 48,2 
Feminino 87 51,8 

Faixa etária 
Masculino 

  

14-16 anos  
Mais de 16 anos 

36 
45 

44,4 
55,5 

Feminino 
14-16 anos 
Mais de 16 anos 

 
48 
39 

 
55,17 
44,8 

Renda Mensal familiar 
Masculino 
Até 1 salário mínimo  
De 1 a 3 salários mínimo  
De 3 a 5 salários mínimo  
Mais de 5 salários mínimo  
Feminino 
Até 1 salário mínimo  
De 1 a 3 salários mínimo  
De 3 a 5 salários mínimo  
Mais de 5 salários mínimo  

 
 
7 
38 
24 
12 
 
8 
36 
27 
16 

 
 
8,6 
46,9 
29,6 
14,8 
 
9,1 
41,3 
31 
18,3 
 

   Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Quanto a faixa etária dos adolescentes do sexo feminino que apresentam renda 

familiar mensal de um a três salários mínimo, grande parte encontra-se na faixa etária 

dos 16 anos, enquanto que com menor renda familiar mensal prevalece os 

adolescentes com 15 e 16 anos de idade. Quanto a faixa etária dos adolescentes do 

sexo masculino que apresentam renda familiar mensal de um a três salários mínimo, 

prevalece a faixa de 16 anos de idade, enquanto que com menor renda familiar mensal 

também prevalece os adolescentes com 16 anos. Prevalecendo as famílias com renda 
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de um a três salários mínimos, vindo seguida de famílias apresentando renda mensal 

em torno de três a cinco salários mínimo. 

Tratando-se da questão étnica, a pesquisa demonstrou que a grande maioria 

no sexo feminino e masculino se autodeclara com a etnia branca, seguido por parda 

/mestiça. Entre o sexo feminino prevaleceu a opção branca 67 (77%), seguido por 

parda/mestiça 18 (20,6%) e pôr fim a opção preta 3 (3,4%). Já no sexo masculino os 

dados foram de 61 (75,3%) branca, 17 (20,9%) parda/mestiça e 2 (2,4%) a opção 

preta, sendo que 1 (1,2), marcou a opção outras. 

Quanto ao local da residência dos respondentes, 125 (74,4%) declararam 

residir em zona urbana e 43 (25,6%) residem em zona rural, dentre os pesquisados 

do sexo feminino, 60 (68,9%) adolescentes residem em zona urbana, enquanto que 

27 (31,1%) residem em zona rural, já do sexo masculino 63 (77,7%) dos adolescentes 

residem em zona urbana, enquanto 18 (22,3) residem em zona rural. 

Referente ao estado civil, grande parte dos entrevistados declararam-se como 

solteiros (%), quando investigado a faixa etária dos adolescentes que declararam ser 

casados ou amigados, pode-se destacar a prevalência de 16 anos (%), 17 e 18 anos 

ou mais no sexo feminino 6 (6,8%), já no sexo masculino a faixa etária prevalece entre 

17 a 18 anos ou mais, sendo 3 adolescentes (3,7%). 

Dos 168 adolescentes participantes da pesquisa, 38 (22,6 %), cursam o 

primeiro ano do Ensino Médio, 93 (55,4%) o segundo ano do Ensino Médio e 37 (22%) 

o terceiro ano. Referente aos cursos ofertados pelo IFC- Campus Videira, 59 (35,1%) 

dos alunos cursam o Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, 57 (33,9%) 

cursam Eletroeletrônica Integrado ao Ensino Médio e 52 (31%) Informática Integrado 

ao Ensino Médio. 

No quesito com quem reside, grande parte dos adolescentes afirma residir com 

os pais ou responsáveis, sendo 75 (86,2) do sexo feminino e 70 (86,4) do sexo 

masculino. Dentre as adolescentes do sexo feminino que afirmam residir com os avós, 

encontram-se na faixa etária de 14 a 18 anos 8 (9,1%) adolescentes, 1 (1,1%) 

adolescente com 16 anos afirma residir com os tios e 1 (1,1%) adolescente com 18 

anos ou mais declara residir com o parceiro. Já no sexo masculino residem com os 

avós 3 (3,7%) adolescentes de 16 a 17 anos, residem com os tios na faixa etária dos 

14 a 17 anos 4 (4,9%) e com amigos 3 (3,7%) na faixa etária de 18 anos ou mais. 
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Ainda responderam a opção outras, 2 (2,2%) adolescentes do sexo feminino e 1 

(1,2%) adolescentes do sexo masculino. 

Referente ao número de pessoas residentes no mesmo local, pode-se observar 

em ambos os sexos prevalência em torno de três a quatro pessoas residindo no 

mesmo local. No sexo feminino, 32 (36,7%) dos adolescentes afirmam residir com três 

pessoas na mesma residência, e 33 (37,9%) afirmam residir com quatro pessoas. No 

sexo masculino 25 (30,8%) respondentes residem com três pessoas e 28 (34,5%) 

afirmam residir com quatro pessoas, no entanto, somente 2 (2,4%) adolescentes 

afirmam residir com seis pessoas ou mais no mesmo local. 

Quando questionado sobre atividades laboral, dos 168 pesquisados, 156 

(92,9%) declararam que não trabalham e 12 alunos (7,1%) declararam realizar alguma 

atividade laboral, destes que exercem atividade laboral, 6 adolescentes são do sexo 

feminino e 6 do sexo masculino. 

 
Tabela 2 - Dados comportamentais dos participantes da pesquisa. 

 N % 

Consumo de cigarro 
Masculino 
Até uma carteira  

 
29 
24 

 
52,7 
85,1 

De uma a duas carteiras  
Feminino 
Até uma carteira  
De uma a duas carteiras 
Consumo de cigarro por faixa 
etária 
14 a 16 anos 
Mais de 16 anos 

5 
26 
22 
4 
 
 
23 
27 

14,8 
47,3 
88 
12 
 
 
46 
54 

Consumo de álcool  
Masculino 
Eventualmente  
Raramente  
De duas a três vezes na semana 
Todos os dias 
Feminino 
Eventualmente 
Raramente 
De duas a três vezes na semana 
Todos os dias 
Consumo de drogas ilícitas 
Masculino 
Eventualmente  
Raramente  
Feminino 
Eventualmente 
Raramente 
Relações sexuais por faixa etária 

 
66 
30 
20 
15 
1 
74 
27 
31 
16 
- 
 
13 
3 
11 
32 
8 
24 
 

 
47,2 
45,4 
30,3 
22,7 
1,5 
52,8 
36,4 
41,8 
21,6 
1,5 
 
28,8 
23 
84,6 
71.2 
25 
75 
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14-16 anos 
Já teve 
Não teve 
Mais de 16 anos 
Já teve 
Não teve 
Idade da primeira relação sexual 
Masculino 
12 anos  
13 anos  
14 anos  
15 anos  
16 anos  
17 anos  
Feminino 
12 anos  
13 anos  
14 anos  
15 anos  
16 anos  
17 anos  
Número de parceiros sexuais no 
último ano por faixa etária 
14-16 anos: 
Nenhum 
Um 
Dois a cinco 
Mais de cinco 
Mais de 16 anos 
Nenhum 
Um 
Dois a cinco 
Mais de cinco 
Presença de IST 
Masculino  
Já teve 
Não teve 
Feminino 
Já teve 
Não teve 
Presença de IST por faixa etária 
14-16 anos 
Já teve 
Não teve 
Mais de 16 anos  
Já teve 
Não teve 
Secreção no pênis/vagina 
Masculino 
14 – 16 anos 
Mais de 16 anos 
Feminino 
14-16 anos 
Mais de 16 anos 
Feridas no pênis/vagina 
Masculino 
Feminino 

 
51 
27 
 
75 
15 
 
56 
1 
3 
6 
18 
21 
7 
70 
1 
2 
17 
33 
14 
3 
 
 
 
2 
25 
23 
2 
 
2 
41 
26 
5 
 
 
1 
80 
 
3 
84 
 
 
1 
86 
 
3 
78 
 
5 
2 
3 
39 
20 
19 
 
- 
2 
 

 
40,47 
62,2 
 
59,5 
35,7 
 
44,4 
1,7 
5,3 
10,7 
32,1 
37,5 
12,5 
55,6 
1,4 
2,8 
24,4 
47,1 
20 
4,2 
 
 
 
3,8 
48 
44,2 
3,8 
 
2,7 
55,4 
35,1 
6,7 
 
 
1,2 
98,8 
 
3.4 
96,6 
 
 
1,2 
98,8 
 
3,6 
96,4 
 
11,4 
40 
60 
88,6 
51,2 
48,8 
 
- 
100 
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14-16 anos 
Mais de 16 anos 
Pequenas bolhas no pênis/vagina 
Masculino 
14-16 anos 
Mais de 16 anos 
Feminino 
14-16 anos 
Mais de 16 anos 
Quem procurou para tratamento 
Masculino 
Médico (a) 
Enfermeiro (a) 
Atendente de farmácia 
Não tratou 
Feminino 
Médico (a) 
Enfermeiro (a) 
Atendente de farmácia 
Não tratou 
Uso de preservativo na primeira 
relação sexual 
Masculino 
Sim 
Não 
Feminino 
Sim 
Não 
Uso do preservativo na primeira 
relação por faixa etária 
14-16 
Sim 
Não 
Mais de 16 
Sim 
Não  
Uso de preservativo com parceiro 
fixo 
Masculino 
Sempre 
Ás vezes 
Nunca 
Não tem parceiro fixo 
Feminino 
Sempre 
Às vezes 
Nunca 
Não tem parceiro fixo 
Local onde adquire preservativo 
Masculino 
Unidade Básica de Saúde 
Farmácia 
Supermercado 
Feminino 
Unidade Básica de saúde 
Farmácia 
Supermercado 

1 
1 
 
5 
1 
4 
5 
1 
4 
 
18 
6 
3 
1 
8 
53 
26 
7 
3 
7 
 
 
 
22 
34 
 
34 
36 
 
 
 
30 
21 
 
28 
46 
 
 
56 
18 
26 
3 
9 
70 
24 
19 
2 
25 
 
 
12 
34 
10 
 
12 
53 
5 
 

50 
50 
 
50 
20 
80 
50 
20 
80 
 
25,3 
33,3 
16,6 
5,5 
44,4 
74,7 
49 
13,2 
5,6 
13,2 
 
 
 
39,2 
60,8 
 
48,5 
51,5 
 
 
 
58,8 
41,2 
 
37,8 
62,2 
 
 
 
32,1 
46,4 
5,3 
16 
 
34,2 
27,1 
2,8 
35,7 
 
 
21,4 
60,7 
17,8 
 
17,1 
75,7 
7,1 
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Motivação da não utilização do 
preservativo 
Masculino 
Não tinha no momento 
Não lembrou 
Não conseguiu controlar o impulso 
sexual 
Achava desnecessário 
Era muito jovem/imaturo/sem 
experiência 
Confiava no (a) parceiro (a) 
Não sabia que ia acontecer 
Não quis 
Não sente prazer com camisinha 
Uso de álcool ou drogas 
Outras 
Feminino 
Não tinha no momento 
Não lembrou 
Não conseguiu controlar o impulso 
sexual 
Achava desnecessário 
Era muito jovem/imaturo/sem 
experiência 
Confiava no (a) parceiro (a) 
Não sabia que ia acontecer 
Não quis 
Não sente prazer com camisinha 
Uso de álcool ou drogas 
Outras 
Métodos utilizados 
Camisinha masculina 
Camisinha feminina 
Coito interrompido 
Tabela 
Pílula 
Vacina anti-HPV 
Masculino 
Sim 
Não 
Feminino 
Sim 
Não 

 
34 
8 
4 
1 
 
4 
- 
 
3 
6 
3 
4 
1 
- 
36 
8 
3 
5 
 
1 
5 
 
3 
1 
7 
2 
1 
1 
 
75 
4 
9 
2 
36 
 
 
25 
56 
 
55 
32 

 
 
23,5 
11,7 
2,9 
 
11,7 
 
 
8,8 
17,6 
8,8 
11,7 
2,9 
 
 
21,6 
8,1 
13,5 
 
2,7 
13,5 
 
8,1 
2,7 
18,9 
5,4 
2,7 
2,7 
 
59,7 
3,2 
7,1 
1,6 
28,6 
 
 
30,8 
69,2 
 
63,2 
36,8 

     Fonte: dados da pesquisa (2020) 

  

Dos estudantes entrevistados, 115 (69%) declararam que não fumam, 

enquanto que 53 (31%) fumam ou já fumaram. Dos adolescentes que declararam que 

não fumam, 62 são do sexo feminino e 53 do sexo masculino. Do total de adolescentes 

que declararam que fumam ou já fumaram, 46 (84,6%) fumam até uma carteira de 

cigarro e apenas 9 (15,4%) fumam de uma a duas carteiras. Quanto ao consumo de 

drogas lícitas (cigarros), aos adolescentes do sexo feminino na faixa etária de 14 a 16 

anos, que declararam ter consumido até uma carteira de cigarro foram 11 (45,4%), 
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dos respondentes maiores de 16 anos foram 12 (54,5%), já as respondentes que 

afirmaram já ter consumido de uma a duas carteiras de cigarro foram três 

respondentes, dos quais encontram-se na faixa etária de 14 a 16 anos. Referente ao 

consumo de drogas lícitas (cigarros) no sexo masculino na faixa etária de 14 a 16 

anos, que declararam ter consumido até uma carteira de cigarro foram 9 (39,1%), dos 

respondentes maiores de 16 anos foram 14 (60,8%), já os respondentes que 

afirmaram já ter consumido de uma a duas carteiras de cigarro foram 3 (100%) 

respondentes das quais encontram-se na faixa etária de 14 a 16 anos. E 1 (25%) 

apresentando mais que 16 anos. Quando realizado a análise associativa dos dados 

de consumo de tabaco pode-se observar a existência de associação entre a faixa 

etária dos respondentes com o uso de tabaco sendo (p=0,01), considerando que 

quanto maior a idade, maior o consumo de cigarro.   

Em relação ao consumo de álcool, 140 (81%) adolescentes já consumiram ou 

consomem álcool, enquanto que 28 (19%) dos adolescentes não utilizaram bebidas 

alcoólicas. Dos pesquisados que declararam que já consumiram ou consomem álcool, 

74 são do sexo feminino e 66 do sexo masculino. Na distribuição dos respondentes 

do sexo feminino, quanto a frequência de consumo de álcool por faixa etária de 14 a 

16 anos, 8 (53,3%), afirmam consumir álcool de duas a três vezes na semana 

enquanto 7 (46,6%) maiores de 16 anos afirmam consumir álcool nessa mesma 

frequência. Ainda quanto a frequência de consumo de álcool por faixa etária de 14 a 

16 anos, 10 (40%), afirmam consumir álcool eventualmente enquanto 18 (60%), 

maiores de 16 anos afirmam consumir álcool nessa mesma frequência. Em se 

tratando de consumo de álcool raramente, 19 (57,1%) na faixa etária de 14 a 16 anos 

marcaram essa alternativa, enquanto 12 (42,8%) maiores de 16 anos afirmam 

consumir álcool nessa mesma frequência. No sexo masculino, referente frequência 

de consumo de álcool por faixa etária de 14 a 16 anos, 4 (28,5%) afirmam consumir 

álcool de duas a três vezes na semana, enquanto 10 (71,42%) maiores de 16 anos 

afirmam consumir álcool nessa mesma frequência. Ainda quanto a frequência de 

consumo de álcool por faixa etária de 14 a 16 anos, 8 (36,3%) afirmam consumir álcool 

eventualmente enquanto 22 (63,3%) maiores de 16 anos afirmam consumir álcool 

nessa mesma frequência. Em se tratando de consumo de álcool raramente, 12 (40%) 

na faixa etária de 14 a 16 anos marcaram essa alternativa, enquanto 10 (60%) maiores 
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de 16 anos afirmam consumir álcool nessa mesma frequência. De acordo com o que 

foi observado na análise associativa, o consumo de álcool está associado com a faixa 

etária dos adolescentes respondentes sendo (p=0,003), considerando maior a idade, 

maior o consumo de álcool. 

Em relação ao consumo de drogas ilícitas, 131 (79,1%) alunos declaram que 

nunca utilizaram, enquanto que 37 (20,9%) dos alunos declaram que já utilizaram 

algum tipo de droga ilícita. Na distribuição dos respondentes do sexo feminino, quanto 

a frequência de consumo de drogas ilícitas por faixa etária de 14 a 16 anos, 4 (50%) 

afirmam consumir drogas ilícitas eventualmente e 4 (50%) maiores de 16 anos 

afirmam consumir nessa mesma frequência. Ainda quanto a frequência de consumo 

de drogas ilícitas por faixa etária de 14 a 16 anos, 8 (53,3%) afirmam consumir 

raramente, enquanto 6 (46,7%) maiores de 16 anos afirmam consumir drogas ilícitas 

raramente. No sexo masculino, referente frequência de consumo de drogas ilícitas por 

faixa etária de 14 a 16 anos, nenhum respondente afirma consumir drogas ilícitas 

eventualmente, enquanto nos maiores de 16 anos que afirmam consumir nessa 

mesma frequência, foram 3 (100%). Ainda quanto a frequência de consumo de drogas 

ilícitas por faixa etária de 14 a 16 anos, 3 (27,3%) afirmam consumir raramente, 

enquanto 8 (72,7%), maiores de 16 anos afirmam consumir drogas ilícitas raramente. 

Quando realizada análise associativa, observou-se que não houve relação entre o uso 

de drogas ilícitas com o gênero e faixa etária dos respondentes. 

Quanto a idade da primeira menstruação, observou-se que na maioria das 

entrevistadas a menarca ocorreu entre os 11 e 12 anos de idade. Do total das 81 

adolescentes respondentes, 12 (14,8 %) afirmam ter tido a primeira menstruação com 

10 anos, 21 (25,9%) com 11 anos, 28 (34,6%) com 12 anos, 13 (16,1%) com 13 anos, 

5 (6,2%) com 14 anos e 2 (2,4%) com 15 anos de idade. Quando questionados se já 

tiveram relações sexuais, 126 (75%) responderam que já tiveram e 42 (25%) que 

ainda não iniciaram a vida sexual. Observou-se que grande maioria do sexo feminino 

teve a primeira relação sexual na faixa etária dos 14, 15 e 16 anos, já no sexo 

masculino, a faixa etária que prevalece é de 15 e 16 anos. Observou-se através da 

análise associativas que a iniciação sexual dos adolescentes está diretamente 

relacionada com a faixa etária dos respondentes (p=0,006), sendo a partir dos14 para 

o sexo feminino e a partir dos 15 anos para o sexo masculino. 
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Tratando-se da comunicação dos adolescentes sobre sexo, foram 

questionados quanto a quem procuram ou tem maior abertura quando o assunto é 

sexo, do total de respondentes 90 (53,3%) afirmam conversar com os amigos e 

colegas, 44 (26,2%) afirmam que não falam sobre o tema, 22 (13,1%) tem abertura 

para conversar sobre o tema com o Pai/Mãe, 9 (5,4%) conversa com Irmão/Irmã, 3 

(1,7%) afirmam conversar com outras pessoas da família. Quando pesquisado sobre 

o número de parceiros sexuais que os respondentes tiveram no último ano, entre o 

sexo feminino 39 (55,7%) afirmaram terem tido 1 parceiro sexual durante o ano, 26 

(35,7%) afirmaram ter tido de dois a cinco parceiros, 5 (7,1%) afirmaram ter tido cinco 

ou mais parceiros sexuais e 1 (1,4%) afirmou não ter tido nenhum parceiro sexual 

durante o ano. No sexo masculino 27 (48,2%) afirmaram terem tido 1 parceiro sexual 

durante o ano, 24 (42,8%) afirmaram ter tido de dois a cinco parceiros, 2 (3,5%) 

afirmaram ter tido cinco ou mais parceiros sexuais e (5,3%) afirmou não ter tido 

nenhum parceiro sexual durante o ano. Observou-se através da análise associativa 

que não ocorre relação entre o número de parceiros sexuais e a idade dos 

respondentes. 

Quando a questão atribuída sobre com quem tiveram sua primeira relação 

sexual, entre o sexo feminino 12 (17,1%) responderam que foi com uma pessoa que 

conheceu casualmente, 16 (22,8%) afirmaram ter sido com amigo (a), 37 (52,8%) 

afirmaram ter tido a primeira relação com namorado (a) ou ex-namorado (a) e 5 

(7,1%) responderam a opção outras. No sexo masculino, 18 (32,1%) responderam 

que foi com uma pessoa que conheceu casualmente, 6 (10,7%) afirmaram ter sido 

com amigo (a), 28 (50%) afirmaram ter tido a primeira relação com namorado (a) ou 

ex-namorado (a) e 4 (7,1%) responderam a opção outras. Quanto a idade da pessoa 

que tiveram relação sexual de 23 (18,2%),12 a 15 anos, 50 (39,7%) tinha de 15 a 17 

anos, 53 (42,1%) 18 anos ou mais. Quando questionados em que situação ocorreu 

sua primeira relação sexual, 105 (83,3%) afirma ter ocorrido por vontade própria, 15 

(11,9) por vontade de seu parceiro (a), 5 (4%) não responderam ou responderam 

outra opção e 1(0,8%) à força sendo este do sexo masculino. Através da análise 

associativa observou-se que não houve relação entre estes quesitos com a faixa 

etária e gênero dos adolescentes pesquisados.  
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Do total das 87 (51,8%) meninas, 79 (97,5) responderam que não tiveram 

nenhuma gestação e 2 (2,5%) declaram que já tiveram gestação. Dos 126 que já 

tiveram relação sexual, 125 (99,2%) afirmam não ter filhos e 1 (0,8%) teve filhos. Não 

observou-se associação entre o número de gestações e o número de filhos entre os 

adolescentes quanto a faixa etária e gênero. 

Foi verificado que 164 (97,6%) dos adolescentes declaram que nunca tiveram 

IST, enquanto 4 (2,4%) afirmaram que já tiveram algum tipo de IST. Do público 

feminino que teve IST, prevalece a faixa etária entre 17 e 18 anos, já no sexo 

masculino a faixa etária dos 16 anos. Quando questionados em relação a secreções 

que sai do pênis/vaginas, 124 (73,8%) dos adolescentes responderam que nunca 

tiveram, enquanto 44 (26,2%) declaram que já tiveram secreções. Em relação a 

alguma ferida no pênis/vagina ou ao redor, 163 (97%) adolescentes responderam que 

nunca tiveram, enquanto que 5 (3%) já tiveram.  Referente a pequenas bolhas no 

pênis/vagina ou ao redor, 158 (94%) nunca tiveram, porém 10 (6%) já tiveram. Do total 

152 (92,8%) declararam que nunca tiveram verrugas no pênis/vagina e 12 (7,2%) já 

tiveram. Neste quesito, observou-se associação significativa entre os sintomas de IST 

com o gênero dos adolescentes (p=0,005). Sendo que 88,6% do sexo feminino 

afirmaram ter alguma secreção na vagina contra apenas 11,4% do sexo masculino 

com alguma secreção no pênis. Em relação a bolhas e feridas o percentual foi o 

mesmo.  

Dos adolescentes do sexo feminino que receberam tratamento, 31 (58,4%) 

afirmam que o parceiro (a) não foi tratado, enquanto do total de adolescentes do sexo 

masculino, 15 (83,3%) afirmam que o parceiro (a) não recebeu tratamento. Os 

adolescentes do sexo feminino foram questionados sobre suas atitudes caso 

descobrissem que possuem alguma IST, 62 (71,2%) informou que procuraria 

atendimento médico, 19 (21,8%) conversaria com alguém de sua confiança e 6 (6,8%) 

se automedicaria. Neste mesmo quesito, no sexo masculino 62 (80,2%) informou que 

procuraria atendimento médico, 12 (14,8%) conversaria com alguém de sua confiança 

e 4 (4,9%) usaria automedicação. Quando questionados sobre ter relações sexuais 

com uma pessoa que não aceitasse o uso de preservativo, mas esta relação fosse 

muito importante para o adolescente, dentre as meninas, 69 (79,3%) responderam 

que deixariam de transar, 13 (14,9%) transariam assim mesmo e 5 (5,7%) não 
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responderam. Já dentre os meninos, 40 (49,3%) responderam que deixariam de 

transar, 35 (43,2%) transariam assim mesmo e 6 (7,4%) não responderam. 

Quanto ao uso de preservativo com parceiro fixo, observou-se que a maioria 

52 (41,2%) refere utilizar às vezes o preservativo. Quando questionados sobre uso de 

preservativo com parceiro eventual, observou-se que a maioria ficou dividida entre a 

resposta sempre (32,1%) e às vezes (46,4%), sendo seguida pela opção não tem 

parceiro (a) eventual. Referente ao local onde os adolescentes adquirem preservativo, 

observou-se a predominância de 87 (69%) que declararam adquirir preservativo em 

farmácias. Quanto a análise associativa, observou-se que o uso de preservativo na 

primeira relação sexual está associado com a faixa etária (p=0,001), sendo de (58,8%) 

para a faixa etária de 14 a 16 anos. 

Destacam-se a utilização da camisinha masculina, durante as relações sexuais, 

porém grande número de meninas afirmam utilizar algum tipo de pílula 

anticoncepcional. Para 35 (27,7%) dos adolescentes, prevenir a gravidez é a principal 

intenção na utilização do preservativo, 6 (4,8%) afirmam que utilizam o mesmo para 

prevenir também as IST e 85 (67,5%) afirmam que utilizam o método para prevenir 

ambas (gravidez e as IST). Quando perguntado aos adolescentes se julgam 

necessário a utilização do preservativo durante o sexo anal e sexo oral, 58 (46%) 

responderam não julgar necessário, enquanto 68 (54%) afirmam ser necessário a 

utilização de método de barreira para prevenir as IST durante esta prática sexual. Dos 

adolescentes, 113 (89,7%) afirmam entrar em acordo com o parceiro em relação a 

utilização de preservativo durante a relação sexual, enquanto 13 (10,3%) afirmam que 

não entram em acordo na utilização do método. Dentre os adolescentes entrevistados, 

47 (37,3%) usaram preservativo na última relação sexual, e 79 (62,7%) afirmam não 

ter usado preservativo. 

Quando pesquisado o motivo que leva os respondentes a não utilização do 

preservativo na primeira relação sexual, podemos observar na tabela abaixo, que 16 

(18,6%) não sabiam que ia acontecer a relação sexual, portanto estavam 

despreparados quanto ao preservativo, seguido de 14 (16,2%) que afirmaram não ter 

o preservativo no momento. Dentre os adolescentes entrevistados, 103 (81,7%) 

responderam que receberam algum tipo de orientação quanto a importância do uso 
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de preservativos feminino ou masculino antes do início da vida sexual, enquanto que 

para 23 (18,3%) não houve orientações por parte dos profissionais de saúde. 

Observa-se que grande maioria dos adolescentes do sexo masculino (69,2%) 

não realizaram a vacinação anti-HPV, enquanto, no sexo feminino observa-se maior 

aceitação na realização da vacinação (63,2%), sendo a prevenção contra o HPV de 

extrema importância na prevenção do câncer de colo de uterino nas mulheres. 

A Tabela 3 abaixo evidência o conhecimento dos adolescentes sobre as 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). 

 
Tabela 3 - Distribuição do conhecimento dos adolescentes sobre as Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (n=168). 

Infecções Sexualmente transmissíveis N (%) 

HIV/Aids 150 (89,3) 

Sífilis 141 (83,9) 

HTLV – Vírus T-linfotrópico humano 28 (16,7) 

HPV 109 (64,9) 

Herpes 132 (78,6) 

Gonorréia 124 (73,8) 

DIP- Doença Inflatória Pélvica 42 (25) 

Tricomoníase 48 (28,6) 

Clamídia 57 (33,9) 

Donovanose 22 (13,1) 

Linfogranuloma venéreo 18 (10,7) 

Miclopasma 17 (10,1) 

Ureoplasma 12 (7,1) 

Cancro mole 38 (22,6) 

Hepatites Virais 57 (33,9) 

Mononucleose 26 (15,5) 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

Verifica-se na tabela 3 que os adolescentes não conhecem todas as IST, sendo 

que apenas 5 IST (Aids, Sífilis, HPV, Herpes e Gonorréia) são conhecidas por mais 

de 50% dos adolescentes, demonstrando a falta de informação sobre este assunto 

pelos adolescentes. 

A Tabela 4 abaixo mostra o conhecimento dos adolescentes quanto as 

infecções sexualmente transmissíveis passíveis de cura após tratamento adequando. 
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Tabela 4 - Distribuição do conhecimento dos adolescentes sobre as Infecções 
Sexualmente Transmissíveis que são passiveis de cura (n=168). 

Infecções Sexualmente transmissíveis  
N (%) 

HIV/Aids 16 (9,5) 

Sífilis 116 (69) 

HTLV – Vírus T-linfotrópico humano 14 (8,3) 

HPV 49 (29,2) 

Herpes 98 (58,3) 

Gonorréia 106 (63,1) 

DIP- Doença Inflatória Pélvica 20 (11,9) 

Tricomoníase 30 (17,9) 

Clamídia 35 (20,8) 

Donovanose 18 (10,7) 

Linfogranuloma venéreo 17(10,1) 

Miclopasma 14 (8,3) 

Ureoplasma 8 (4,8) 

Cancro mole 15 (8,9) 

Hepatites Virais 35 (20,8) 

Mononucleose 15(8,9) 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

Verifica-se na tabela 4 que os adolescentes não conhecem todas as IST, que 

são passíveis de cura sendo que apenas 2 IST (Herpes e Gonorréia) são conhecidas 

como IST passíveis de cura por mais de 50% dos adolescentes, demonstrando a falta 

de informação sobre este assunto. 

Referente ao conhecimento das formas de contágio das IST, os adolescentes 

afirmam conhecer as formas de contaminação, referindo como relação vaginal (97 %), 

oral (88,7 %), anal (86,3 %) sem proteção, uso de compartilhamento de seringas (78,6 

%) e agulhas no entendimento de alguns adolescentes, sendo que alguns afirmaram 

erroneamente outras formas de transmissão, tais como abraços e apertos de mão (1,8 

%), uso do mesmo vaso sanitário (8,9 %), o que enfatiza a falta de conhecimento dos 

mesmo sobre o assunto. Tais resultados são apresentados na Tabela 5.  
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Tabela 5 - Distribuição do conhecimento dos adolescentes sobre as formas de 
transmissão das Infecções Sexualmente Transmissíveis (n=168). 

Formas de transmissão  N (%) 

Relação vaginal 163 (97) 

Relação oral 149 (88,7) 

Relação anal 145 (86,3) 

Uso de seringas compartilhadas 132 (78,6) 

Piercing 59 (35,1) 

Tatuagem 61 (36,3) 

Manicure 61 (36,3) 

Aleitamento materno 46 (27,4) 

Doação de sangue 89 (53) 

Transfusão de sangue 101 (60,1) 

Compartilhamento de objetos 43 (25,6) 

Uso do mesmo vaso sanitário 15 (8,9) 

Beijo na boca 46 (27,4) 

Abraços e aperto de mãos  3 (1,8) 

Fonte: dados da pesquisa (2020)  

Quanto ao conhecimento sobre método para prevenir a transmissão das IST, a 

grande maioria (97,6 %) afirma que o uso de preservativo masculino e feminino 

previne a transmissão de tais agravos, seguido do não compartilhamento de objetos 

como seringas e agulhas (70,2%), conforme demonstrado na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Distribuição do conhecimento dos adolescentes sobre os métodos de 
prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (n=168) 

Método utilizado N (%) 

Uso de preservativos Feminino e Masculino 164 (97,6) 

Uso de anticoncepcional – pílula 31 (18,4) 

Não compartilhar objetos como seringas e agulhas 118 (70,2) 

Não usar o mesmo vaso sanitário 14 (8,3) 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

Quem acha responsável pela prevenção de IST, 3 (1,8%) respondem a mulher, 

enquanto 2 (1,2%) acham que é o homem e 163 (97%) acham que a responsabilidade 

é de ambos. 
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Quanto as fontes de informações mais procuradas pelos adolescentes, 

encontra-se na grande maioria jornais/revistas/internet (80,4%), vindo seguido pela 

escola e professores (71,4%) conforme verificado na Tabela 7.   

 

Tabela 7 - Distribuição do fornecimento de informações para os adolescentes (n=168). 

 N  (%) 

Mãe 54 (32,1) 

Pai 34 (20,2) 

Irmãos 11 (6,5) 

Amigo (a) 54 (32,1) 

Namorado (a) 28 (16,7) 

Escola/ Professores 120 (71,4) 

Serviço de saúde 89 (53) 

Jornal/revista/internet 135 (80,4) 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Silva e Silva (2015) complementam que a vulnerabilidade em que os jovens 

estão expostos, devido ao processo natural de maturidade e formação que ocorre na 

adolescência, e também aos fatores que estão presentes no seu espaço, leva-os a 

testarem comportamentos que os torna mais vulneráveis às ameaças que 

comprometem a sua saúde, dentre elas, as questões sexuais. É fundamental que os 

adolescentes recebam informações corretas no tocante a saúde sexual e reprodutiva. 
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4 DISCUSSÃO 

 

A população na faixa etária de 10 a 24 anos representam 27% da população 

mundial, porém no âmbito de saúde pública global, é vista como população saudável, 

fator que erroneamente negligência a saúde dessa população (CAMPOS et al., 2018).  

De acordo com Neves et al. (2017), a adolescência compreende uma 

temporada de mudanças físicas, mentais, comportamentais e sociais que podem 

impactar o ser humano ao longo do ciclo da vida, sendo a maturidade das 

peculiaridades sexuais e o início da vida sexual as primordiais alterações no 

transcorrer dessa fase. Arroyave et al. (2016), consideram o período de 10-19 anos, 

sendo o que o adolescente desenvolve hábitos essenciais e atitudes que irão intervir 

em sua saúde ao longo da vida adulta, podendo determinar comportamentos que 

levem a predisposição a doenças, deficiências e incapacidades. 

Silva et al. (2015), afirmam que dentre as práticas de riscos adotadas pelos 

jovens, estão o uso de álcool e drogas, violência, acidentes automobilísticos e o início 

da atividade sexual sem o uso de métodos que previnam as infecções sexualmente 

transmissíveis (IST). Tais práticas de riscos podem se prolongar ao longo dos anos, 

influenciando na vitalidade ao longo da sua vida adulta. Na concepção de Neves et al. 

(2017), os comportamentos de riscos adotados pelos adolescentes podem estar 

relacionados a alguns fatores que contribuem para a vulnerabilidade as IST, como o 

sexo desprotegido, violência intrafamiliar e o baixo nível socioeconômico, bem como, 

o uso de álcool e drogas ilícitas, número de parceiros sexuais e sexo desprotegido. 

Para Sales et al. (2016), o número de parceiros sexuais, relações sexuais sob efeito 

de álcool e/ou drogas, a não utilização de camisinha e/ou métodos contraceptivos e 

relação sexual com pessoas que conheceu casualmente, são comportamentos de 

riscos adotados pelos adolescentes influenciando na saúde sexual e reprodutiva. 

Estes trabalhos tem relação com esta pesquisa, pois em todos estes casos a 

associação de dois ou mais fatores contribuem para atitudes tomadas pelos 

adolescentes, como o uso de drogas ou de álcool com o sexo desprotegido. 

Atualmente a literatura sugere uma redução na idade da puberdade, desta 

maneira, os adolescentes podem estar expostos precocemente a contextos de 

vulnerabilidade, incluindo as IST (NEVES et al., 2017). 
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No Brasil estudos relatam que houve uma diminuição da idade da menarca 

após 1980, encontrando-se na faixa etária de 11 a 12 anos de idade (SPINOLA; 

BÉRIA; SCHERMANN, 2017). 

Para Taquette, Vilhena e De Paula (2004), a relação sexual precoce e com 

múltiplos parceiros na adolescência, é um fator que contribui para aumentar a 

presença de IST, de acordo com os dados de pesquisa divulgados pelo Ministério da 

Saúde, os adolescentes que menos utilizam preservativos, encontram-se na faixa 

etária entre 15 e 19 anos. As IST de notificação obrigatória no Brasil são apenas a 

sífilis e AIDS, portanto é difícil obter dados de prevalência de outras IST entre o público 

adolescente (TAQUETE; VILHENA; DE PAULA, 2004). 

A iniciação sexual dos adolescentes respondentes está diretamente associada 

com a idade, conforme análise estatística associativa prevalecendo de forma 

significativa no sexo feminino e em adolescentes com mais de 16 anos (p=0,006).  

Para Gonçalves et al. (2015), estudos mostram que quanto mais cedo o adolescente 

iniciar a vida sexual, maior será a vulnerabilidade em relação a infecções sexualmente 

transmissíveis no decorrer da vida. Em geral, destacam o adolescente acaba exposto 

às infecções, pois a abordagem em relação a prevenção acaba dependendo do seu 

parceiro, e quanto mais precoce for a iniciação da vida sexual, maior será o número 

de parceiros sexuais. 

A partir dos dados obtidos na pesquisa pode-se observar a ausência na 

utilização do preservativo tanto na primeira quanto na última relação sexual, fato 

encontrado em ambos os sexos (feminino e masculino), evidenciando a ausência de 

diferenciação de atitudes e práticas de prevenção quanto ao gênero entre os 

adolescentes e associando tal comportamento de risco com a faixa etária em que o 

adolescente se encontra. O uso de preservativo na primeira relação sexual na análise 

associativa que este fato está diretamente ligado a faixa etária dos respondentes 

(p=0,001). Paiva (2014) afirma que grande número de adolescentes ativos 

sexualmente, que tiveram relação sexual recentemente, admitem não ter utilizado 

preservativo, mesmo com a informação de que a forma de conter a transmissão das 

IST é somente com uso de preservativo feminino ou masculino, como os dados 

obtidos na pesquisa no início do parágrafo. 
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De acordo com Sales et al. (2016), estimativas apontam que quatro milhões de 

jovens anualmente iniciam a vida sexual, tornando-se expostos as IST. Ainda, em 

torno de doze milhões de jovens em faixa etária inferior a 25 anos, são infectados por 

alguma IST anualmente. Os jovens tornam-se mais vulneráveis a esse agravo de 

saúde, devido ao início de atividade sexual precoce, muitas vezes incentivado pela 

busca de novas experimentações, como também pela dificuldade de acordo entre as 

partes em usar o preservativo, levando a atividades sexuais de risco (PINTO et al., 

2018). Isto foi verificado na pesquisa, tanto pela iniciação da vida sexual na faixa de 

14-16 anos como a não utilização de preservativo pela grande maioria. 

Considera-se que alguns fatores contribuem para a persistência de IST entre 

os adolescentes com maior vulnerabilidade, entre eles destacam-se os fatores, 

sociais, econômicos e culturais, bem como a carência de educação em saúde, 

proporcionada pelas escolas e também pela família (MENDES et al., 2018). 

Pode-se observar que quando os adolescentes foram questionados sobre a 

ocorrência ou não de IST, grande maioria afirmou não ter ou que nunca teve IST, 

porém posteriormente nos questionamentos quanto aos sinais e sintomas, observou-

se que esses respondentes apresentam ou já apresentaram algum sinal ou sintoma 

referente, como a presença de secreção, feridas, pequenas bolhas, e verrugas no 

pênis/vagina em algum momento da vida, evidenciando associação significativa entre 

os sinais e sintomas que o respondentes apresentaram e o gênero (p=0,005). 

Conforme Neves e Romero et al. (2017) dentre as principais ITS, destacam-se: 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), cancro mole, clamídia, gonorreia, 

condiloma (HPV - papilomavírus humano, donovanose, hepatites virais, herpes, 

infecção pelo vírus T-linfotrópico humano, linfogranuloma venéreo, sífilis e 

tricomoníase. Para Brasil (2019), relatos e queixas de corrimento vaginal são mais 

comuns das mulheres em idade reprodutiva no serviço da saúde, responsáveis pelas 

IST, os corrimentos se tornam os atendimentos mais frequentes. O corrimento que 

tem caráter não infeccioso, é responsável pela limpeza vaginal, onde o muco 

fisiológico expelido procura eliminar o excesso, assim como vaginite inflamatória 

descamativa, vaginite atrófica em mulheres após menopausa, ou presença de algo 

incomum na região, dermatites alérgicas ou irritações ao látex, perfumes e sabonetes, 

também podendo afetar as doenças de pele. 
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Segundo Oliveira et al. (2018), afirmam que há gradativa procura por serviços 

de saúde, nos casos de adolescentes que tiveram relação sexual desprotegida e 

suspeitam ter sido infectados por alguma doença sexualmente transmissível. Esse 

fator está diretamente ligado a iniciação sexual cada vez mais precoce trazendo 

consigo, comportamentos relacionados ao sexo desprotegido e ao aumento de 

número de parceiros sexuais. Neste momento da procura é essencial que os serviços 

de saúde estejam capacitados para receber esse público e encontrar oportunidades 

para abordar o tema, bem como enfatizar a importância da prevenção (OLIVEIRA et 

al, 2018). 

Segundo Oliveira et al. (2018), a procura e utilização de serviços de saúde entre 

a população adulta e idosa é um tema de bastante relevância, porém quando se trata 

de investigações desses hábitos entre os adolescentes as pesquisas deixam a 

desejar. Essa procura é determinada pelas necessidades do indivíduo, bem como pela 

oferta do serviço de saúde, que pode ser definida como consultas médicas e 

hospitalares ou apenas realização de exames preventivos e diagnósticos. 

Para Gonçalves et al. (2015), existe um consenso científico de que o 

preservativo é o método mais eficaz na prevenção da gravidez, AIDS e outras IST, 

tornando a atividade sexual segura. A mídia apresenta insistentemente o preservativo, 

buscando conscientizar a população a utilizar esse método de prevenção, priorizando 

atingir a população jovem, a qual será multiplicadora desses hábitos para as próximas 

gerações (GONÇALVES et al, 2015). Apesar dessa ampla divulgação, os 

adolescentes não costumam trazer para si tal prática, o que indica uma discordância 

entre a obtenção de informações e a prática saudável, no dia a dia desses jovens, 

como visto na pesquisa os adolescentes apesar de suporem que a AIDS não tem cura, 

não utilizam preservativos como métodos de prevenção. 

O método de prevenção combinada refere-se a diferentes ações de prevenção 

as IST, ao HIV e as hepatites virais envolvendo todos os fatores e análises, estando 

relacionada diretamente a três fatores, são eles, comportamental, biomédica e 

estrutural, tanto individual como de um grupo, a junção destas abordagens possibilita 

resultado de uma Prevenção Combinada (BRASIL, 2019). 

Os adolescentes necessitam receber informações e modelos de ensino que 

produzam resultados de cuidado com a saúde, sendo que a adolescência 
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caracterizada por alterações corporais, desejos, alterações hormonais, novas 

necessidades, vontade de se relacionar com novas pessoas, preocupação e 

curiosidades (BRASIL, 2019). Neste contexto, os meios inseridos, valores de cada 

indivíduo, diferentes hábitos, atitudes, escolhas e comportamentos estão em processo 

de formação e firmação do caráter, dependendo do segmento, torna- se pontos de 

vulnerabilidade (BRASIL, 2019). 

As informações sobre as infecções, sobre os contágios devem esmerar e 

conhecer as tendências, buscando uma qualificação na informação que será 

repassada. Isto percebendo o grande avanço da propagação das doenças e a 

necessidade em reforçar o controle de prevenção e vigilância (BRASIL, 2019). A 

preparação urgente do sistema de saúde em tomar medidas de urgência e estratégia 

pode melhorar o controle dos contágios, tendo como base estratégias de grande 

alcance como intervenção terapêutica imediata. Durante processo manter 

confidencialidade e não discriminar, torna o trabalho funcional e de acatamento pelo 

público (BRASIL, 2019). 

Para Carvalho et al. (2019), relativo as tecnologias com foco em educação, 

assim como vídeos, mensagens de texto em aparelhos celulares e eletrônicos, 

materiais impressos e outros, dentro da cultura local apresenta necessidade de 

elaboração e adequação de linguagem, compreensão dos pais e adolescentes a 

respeito do assunto incluindo informações sobre vacinação. 

A estratégia da vacinação contra HPV foi adotada por em torno de 120 países, como 

Austrália, Canadá e Reino Unido que tem mantido o apoio e cobertura necessária neste ramo 

epidemiológico, sendo oferecidas em estabelecimentos de saúde, com o objetivo de atingir a 

meta recomendada pela OMS de 80% da população  de jovens (CARVALHO et al., 2019). 

No Brasil, a vacina tornou-se disponível para adolescentes no ano de 2014, 

acompanhando o fornecimento para uma faixa etária de meninas com 9 a 14 anos e meninos 

com 11 a 14 anos (CARVALHO et al., 2019). Observando a infecção pelo HPV, pode-se 

constatar a ocorrência de avanço de câncer de colo de útero entre as mulheres, no entanto 

ainda há carências de estudos para este público, gerando desafios durante o processo de 

análise de fatores associados ao impedimentos de vacinação entre  os adolescentes 

(CARVALHO et al., 2019). 

A aceitação da vacinação está ligada diretamente ao conhecimento adequado 

com relação ao HPV, câncer de colo do útero e prevenção de verrugas genitais,  vindo 
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dos pais ou responsáveis por estes adolescentes principalmente entre as 

adolescentes do sexo feminino (CARVALHO et al., 2019). 

A vacina se torna um método seguro e muito eficiente para prevenir a infecção 

pelo vírus HPV, evitando assim futuras complicações da doença, evidências 

acompanham a demonstração de benefícios individuais na população, diminuição nas 

ocorrências de lesões benignas ou malignas. A vacinação apresenta maior sucesso 

com a primeira aplicação antes do início da vida sexual pelo adolescente, podendo 

criar assim os anticorpos necessários e em quantidade maior (BRASIL, 2017). 

Nos dias atuais, os adolescentes recebem as informações de forma acelerada, 

portanto seu desenvolvimento social vem à tona mais cedo, muitos com autonomia na 

hora de tomar decisões, tornando-se alvo vulnerável na sociedade, levando em conta 

a cultura inserida e diversas normas religiosas, culturais, estilo de vida da família e 

crenças, fazendo entender que os adolescentes estão seguros de qualquer infecção 

pelo HPV, tornando propenso a recusa pela vacina (CARVALHO et al., 2019). 

Dentre os motivos que culminam para a vacinação anti-HPV, encontra-se 

presente a crença popular da ineficiência da vacina, efeitos colaterais e em acreditar 

que apenas o exame Papanicolau será suficiente na prevenção do câncer de colo 

uterino (ZANINI et al., 2017). Apesar destas crenças a pesquisa mostrou que a maioria 

dos adolescentes do sexo feminino estão tomando a vacina anti-HPV. 

Taquette et al. (2017), afirmam que algumas barreiras enfrentadas na saúde 

são de caráter psicossociais, de grande importância e afetam diretamente na 

conscientização, na necessidade sexual e reprodutiva, diferenciando nas diversas 

faixas etárias, apesar do enfrentamento de dificuldades em acesso ao atendimento, 

assim como cultura criada que estimula este público na falta de procura por 

atendimento e suprimento das dúvidas. 

De acordo com Arroyave et al. (2016), nas últimas décadas no Brasil, houve 

significativas mudanças nas políticas públicas com relação às ações em saúde, com 

objetivo de esclarecer e prevenir os adolescentes sobre a importância da adoção de 

estilos de vida sexualmente saudáveis, porém, o resultado dessas ações tem sido 

pouco avaliado ao longo dos últimos 10 anos. Avalições adequadas de como andam 

os padrões de comportamentos adotados pelos jovens, possibilita elaboração de 
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estratégia de promoção da saúde desse público, entre outras constatações relevantes 

(ARROYAVE et al.,2016). 

De acordo com Brasil (2019), pessoas sexualmente ativas devem ter acesso 

aos preservativos, para que da melhor forma, apliquem o método mais eficaz de 

controle de doenças, reduzindo o risco de transmissões de IST e prevenindo gravidez 

indesejada, deste modo, fornecendo as informações corretas sobre os métodos de 

prevenção que estão sob controle da mulher, permite a tomada decisões e atitudes 

que preservem sua saúde, reduzindo assim a vulnerabilidade nas relações sexuais 

(BRASIL, 2019). 

Contudo, de acordo com Mendes et al. (2018), os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) elaborados pelo Ministério da Educação (MEC), incluem a educação 

sexual a partir dos temas transversais, portanto a escola deve desempenhar papel 

importante na educação em saúde, comtemplando assuntos como IST/HIV/AIDS, 

sexualidade e drogas. 

Informações sobre sexualidade e IST partem de diferentes fontes, como 

amigos, escola e família, sendo a família pouco referenciada tratando-se na discussão 

desses assuntos entre os adolescentes. Tais fatores se dão ao fato de que os pais ou 

responsáveis tem dificuldade em abordar o tema, evidenciando as falhas de 

comunicação entre as famílias e a comunidade dos mesmos quando mais jovens, 

atribuindo essa função à escola, que por sua vez, sentem-se despreparados ao tratar 

desse assunto. Assim a ausência de conhecimento adequado sobre as IST, a falta de 

informação sobre os métodos de prevenção, juntamente com os comportamentos de 

riscos adotados pelos adolescentes os torna vulneráveis, deixando claro a 

necessidade educativa mais eficiente nas escolas relacionadas à saúde sexual 

(SILVA; SILVA, 2015). Na pesquisa foi confirmado que os adolescentes tem poucos 

conhecimentos em relações as IST e adotam comportamento de riscos nas relações 

sexuais.   

Os profissionais de saúde devem objetivar a fornecer as informações 

necessárias para incentivar a população na busca da prevenção diante dos riscos de 

IST, HIV e hepatites virais, portanto torna-se necessário o conhecimento adequado 

em relação a qual método de prevenção adequado para cada indivíduo (BRASIL, 

2019). 
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A educação sexual é uma ação fundamental na diminuição dessa 

vulnerabilidade, e não deve se destacar unicamente ao enfoque preventivo, porém 

deve direcionar-se ao enfoque de promoção da saúde, propiciando o diálogo com os 

adolescentes, compreendendo os diversos aspectos do adolescer, as mudanças 

físicas, socioculturais e de gênero (SANTOS et al., 2018). 

Segundo Precioso (2004), uma das vias mais promissoras para promover a 

adoção de comportamentos saudáveis e a modificação de condutas prejudiciais à 

saúde e de forma sustentada, é a educação para a saúde, que deve ser um direito de 

todos os cidadãos em qualquer fase da sua vida. Segundo o mesmo autor, a educação 

em saúde deve começar na família, prolongar-se por todas as fases do sistema 

educativo, continuar no local de trabalho e na comunidade. 

Para Carvalho et al. (2019), relativo as tecnologias com foco em educação, 

assim como vídeos, mensagens de texto em aparelhos celulares e eletrônicos, 

materiais impressos e outros, dentro da cultura local apresenta necessidade de 

elaboração e adequação de linguagem, compreensão dos pais e adolescentes a 

respeito do assunto incluindo informações sobre vacinação. 
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CONCLUSÃO 

 

Com o término da pesquisa, foi possível concluir que apesar de estarmos no 

século XXI, na era da informação digital, onde nunca foi tão fácil conseguir informação 

sobre qualquer assunto, os adolescentes ainda não sabem informações básicas para 

prevenção de IST.  

A pesquisa mostrou o pouco conhecimento das IST, mostrando que os 

adolescentes não conhecem todas as IST que são passíveis de cura, sendo que 

apenas 2 IST (Herpes e Gonorréia) serem conhecidas como passíveis de cura por 

mais de 50% dos adolescentes, demonstrando a falta de informação sobre este 

assunto. 

Referente ao conhecimento das formas de contágio das IST, os adolescentes 

afirmam conhecer as formas de contaminação, referindo como relação vaginal (97 %), 

oral (88,7 %), anal (86,3 %) sem proteção, uso de compartilhamento de seringas (78,6 

%) e agulhas no entendimento de alguns adolescentes, sendo que alguns afirmaram 

erroneamente outras formas de transmissão, tais como abraços e apertos de mão (1,8 

%), uso do mesmo vaso sanitário (8,9 %), o que enfatiza novamente a falta de 

conhecimento dos mesmo sobre o assunto.  

Quanto ao conhecimento sobre métodos para prevenir a transmissão das IST, 

a grande maioria (97,6 %) afirma que o uso de preservativo masculino e feminino 

previne a transmissão de tais agravos, seguido do não compartilhamento de objetos 

como seringas e agulhas (70,2%). 

Em relação ao responsável pela prevenção de IST, (97%) acham que a 

responsabilidade é de ambos. 

Quanto as fontes de informações mais procuradas pelos adolescentes, 

encontra-se na grande maioria jornais/revistas/internet (80,4%), vindo seguido pela 

escola e professores (71,4%). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A questão apresentada pelo objetivo geral foi alcançada, pois pode-se analisar 

as informações e práticas de prevenção adotadas pelos adolescentes. Isso atende 

também aos objetivos específicos propostos pela pesquisa, na qual descreveu o perfil 

sociodemográfico dos adolescentes, verificando o conhecimento dos adolescentes e 

conhecendo as atitudes de prevenção utilizada pelos mesmos através investigação e 

associação dos dados comportamentais com a ocorrência de IST entre esse público. 

Observando significativas associações entre a faixa etária e o uso de tabaco, consumo 

de álcool, iniciação da vida sexual, utilização de preservativo na primeira relação 

sexual bem como a apresentação de sinais e sintomas de IST.  

O referencial teórico trouxe as informações necessárias sobre as Infeções 

Sexualmente Transmissíveis, evidenciando a saúde do adolescente e o embasamento 

epidemiológico sobre o tema, podendo assim, compreender melhor os procedimentos 

metodológicos, tornou-se fundamental para responder as questões da pesquisa e o 

alcance dos objetivos. 

A pesquisa foi de grande relevância, pois através dela pode-se estar mais 

próximo dos adolescentes, conhecer os seus aspectos de práticas sexuais neste ciclo 

da vida em que estão sujeitos a mudanças de comportamento físicos, mentais e 

sociais, que irão influenciar seu estado de saúde-doença ao longo da vida. 

Algumas limitações se deram pelo fato da necessidade para aplicação da 

pesquisa do termo de consentimento assinados pelos adolescentes e pelos pais - os 

responsáveis -, muitos adolescentes não trouxeram o termo, por que esqueciam em 

casa, perdiam ou tinha somente a assinatura do adolescente menor, sendo assim 

conforme os critérios de exclusão, não permitido participar da pesquisa. 

Foi possível evidenciar a necessidade de participação dos profissionais de 

saúde juntamente com a escola e o meio familiar, afim de transmitir para os 

adolescentes informações corretas sobre as práticas sexuais seguras, como a 

importância do uso do preservativo em todas as relações sexuais, para que esta 

relação possibilite o empoderamento e decisões seguras em relação ao tema 

abordado. 
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Sugere-se a continuidade desta pesquisa, analisando e vinculando, a 

realização de trabalhos com adolescentes sobre as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis, de que forma este assunto é abordado através da escola, professores 

e demais profissionais que nela atuam. 
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ANEXO I – Declaração da Instituição Envolvida 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO ENVOLVIDA 

            Com o objetivo de atender às exigências para a obtenção de parecer do Comitê 

de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, a representante legal da instituição 

envolvida no projeto de pesquisa intitulado "CONHECIMENTO E PRÁTICAS DE 

PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS POR 

ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL CATARINESE – 

CAMPUS VIDEIRA" declara estar ciente e de acordo com seu desenvolvimento nos 

termos propostos, lembrando aos pesquisadores que no desenvolvimento do referido 

projeto de pesquisa, serão cumpridos os termos da resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

Esta instituição está ciente de suas corresponsabilidades como instituição 

coparticipante do presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no resguardo 

da segurança e bem-estar dos participantes da pesquisa nela recrutados, dispondo 

de infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar. 

Local/Setor onde a pesquisa será realizada: Instituto Federal Catarinense – 

Campus Videira. 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 Caçador (SC) de 30 de setembro de 2019 

             
_________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável (Orientador) 
Nome: Dr. André Trevisan 

 
_________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Responsável de outra Instituição 
Nome: Rosangela Aguiar Adam 

Cargo: Diretora Geral 
Instituição: Instituto Federal Catarinense 

Campus-Videira 
Número de Telefone:3533 4900 

 
 
 

 



78 
 

ANEXO II– Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Menores de Idade  

 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-

UNIARP) é um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

com seres humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os interesses dos 

participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir com o 

desenvolvimento das pesquisas dentro de padrões éticos. 

 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: CONHECIMENTO E PRÁTICAS DE PREVENÇÃO DE INFECÇÕES 

SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS POR ADOLESCENTE DO ENSINO MÉDIO 

Área do Conhecimento: Ciências da Saúde 

Curso: Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade 

Número de participantes no centro: 350 Número total de participantes: 350 

Patrocinador da pesquisa: Nenhum 

Instituição onde será realizado: Instituto Federal Catarinense – Campus Videira 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Grazieli Ferreira da Rosa e Dr. André Trevisan 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O 

documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que 

estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas 

se desistir a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. 

 

2. Identificação do Participante da Pesquisa e do Responsável 

Nome do menor:  Data de nascimento: 

Nome do responsável: Data de Nascimento: 
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Endereço: 

Telefone: e-mail: 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 

Nome: Grazieli Ferreira da Rosa 

Profissão: Enfermeira N. do Registro no Conselho: COREN- SC 286314 

Endereço: Rua campinas, 785, Sesi Videra - SC 

Telefone: 9 91480930 e-mail: grazielidarosa@gmail.com 

 

Eu, responsável pelo menor acima identificado, autorizo sua participação, como voluntário 

(a) no presente projeto de pesquisa. Discuti com o pesquisador responsável sobre a minha 

decisão em autorizar a sua participação e estou ciente que: 

 

 

1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 

 

- Objetivo Geral: Analisar as informações e práticas de prevenção em relação às 

ISTs/HIV/AIDS adotadas pelos adolescentes do Ensino Médio Integrado do Instituto 

Federal Catarinense -  Campus Videira. 

- Objetivos Específicos:  

 Descrever o perfil sociodemográfico dos adolescentes; 

 Avaliar o conhecimento dos adolescentes em relação às ISTs/HIV/AIDS e suas formas de 

transmissão; 

 Conhecer as atitudes de prevenção utilizada pelos adolescentes com relação às 

ISTs/HIV/AIDS. 
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 Investigar a relação entre as características demográficas, socioeconômicas e 

comportamentais com a ocorrência de IST/HIV/AIDS em adolescentes de ambos os sexos. 

A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) neste projeto tem como 

objetivo responder a seguinte questão de pesquisa: Quais as informações e práticas de 

prevenção em relação às ISTs/HIV/AIDS são adotadas pelos adolescentes do Ensino 

Médio Integrado do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira SC. 

 

2. O procedimento para coleta de dados:  

Para atender os objetivos da pesquisa será utilizado um questionário adaptado 

e já validado, composto por 45 perguntas fechadas, dividido por tópicos contendo 

informações sobre identificação, dados comportamentais e conhecimento sobre ISTs. O 

questionário a ser utilizado é um instrumento já validado e adaptado da seguinte 

dissertação: GENS, Niviane. Conhecimento dos adolescentes sobre Doenças 

Sexualmente Transmissíveis. Questionário adaptado Dissertação (Dissertação Ciências 

da Saúde) – UFPEL. Pelotas, 2014. 

Inicialmente será solicitado à Direção Geral do Instituto Federal Catarinense 

(IFC) Campus Videira, autorização para realizar a pesquisa, informando os objetivos da 

mesma, posteriormente, os adolescentes do ensino médio integrado serão convidados a 

participar da pesquisa e esclarecidos acerca dos objetivos, riscos e benefícios da 

pesquisa, sendo que a participação não será obrigatória. Mediante o aceite, será solicitado 

a autorização de seus pais ou responsáveis, somente participarão do estudo os 

adolescentes cujo pais ou responsáveis assinarem o presente termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE). 

Aqueles que aceitarem participar da pesquisa receberão um questionário com 

perguntas fechadas conforme anexo I, que será aplicado pela pesquisadora após explicar 

para o público pesquisado os objetivos da pesquisa assegurando que os participantes não 

serão identificados, o que visa aumentar a confiabilidade das informações. Esta pesquisa 

será executada nos dias 27/02/2020 à 03/03/2020, após ser submetida e aprovada pelo 

Comitê de Ética da UNIARP. 
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3. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):  

Considerando o período crítico de transição que o adolescente está sujeito, 

devido às mudanças significativas no comportamento humano, levando-o à atitudes que 

trazem riscos à saúde, visto que as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são um 

grave problema de saúde pública, atingindo grande parte da população, levando a 

limitações e/ou incapacidades que se prolongam no decorrer da vida adulta, causando 

impactos na saúde e qualidade de vida dos indivíduos e por conseguinte, no 

desenvolvimento socioeconômico, necessitando de políticas públicas de promoção e 

prevenção à saúde. Torna- se relevante conhecer os comportamentos em saúde dos 

jovens e sua vulnerabilidade em relação ás ISTs, pois tais resultados possibilitam o 

aprofundamento da discussão sobre o assunto, que a partir desse ponto, viabilizam a 

criação de ações que promovam a atenção à saúde sexual desses indivíduos de forma 

efetiva. 

 

4. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) para o(s) participante(s) as pesquisa é 

(são):  

Os participantes poderão sentir certo desconforto em responder o questionário, 

devido as perguntas serem de cunho pessoal, mas que se faz necessário para elencar as 

informações e práticas de prevenção em relação às ISTs/HIV/AIDS. 

 

5. Descreva os procedimentos que serão adotados em função dos desconfortos e 

riscos previsíveis: 

Não identificação do participante no questionário de pesquisa e o 

esclarecimento dos itens 7 a 10 do Termo de Consentimento Livre e esclarecido. 

 

6. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) é isenta de despesas e 

ele tem direito à assistência, tratamento e indenização por eventuais danos, efeitos 

colaterais e reações adversas) decorrentes de minha participação na presente pesquisa.  
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7. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração de meu filho (ou do menor 

sob minha guarda) nesta pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de 

qualquer explicação. 

 

8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde ou bem-estar físico de meu filho (ou 

do menor sob minha guarda). Não virá interferir no atendimento, na assistência, no 

tratamento médico, etc.  

 

9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que 

sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam 

mencionados; 

 

10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, 

com endereço na Rua: Victor Baptista Adami, número 800, - Centro, telefone (049) 3561-

6200, sempre que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o 

projeto de pesquisa e minha participação no mesmo. 

 

11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e 

final (is) desta pesquisa. 

 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas 

por mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias 

de igual teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 

 

Caçador (SC), 10 de Dezembro de 2019 

 

 _________________________________ 

 Responsável pelo(a) Participante da pesquisa 
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__________________________ 

Pesquisador Responsável pelo Projeto 

 

 

Testemunha: 

 

_________________________________

_ 

 

Nome:  

 

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do 

responsável e a outra com o pesquisador responsável. O representante deverá 

RUBRICAR todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, 

apondo sua assinatura na última página do referido termo. O pesquisador responsável 

deverá proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, apondo sua 

assinatura na última página do referido termo. 
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ANEXO III – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO– Maiores de Idade  

 

 
O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe 

(CEP-UNIARP) é um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de 
pesquisas com seres humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os 
interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para 
contribuir com o desenvolvimento das pesquisas dentro de padrões éticos. 
 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: CONHECIMENTO E PRÁTICAS DE PREVENÇÃO DE 
INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS POR ADOLESCENTE DO 
ENSINO MÉDIO 

Área do Conhecimento: Ciências da Saúde 

Curso: Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade 

Número de participantes no centro: 350 Número de participantes no centro: 350 

Patrocinador da pesquisa: Nenhum 

Instituição onde será realizado: Instituto Federal Catarinense – Campus Videira 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Grazieli Ferreira da Rosa e Dr. André 
Trevisan 

 
 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima 
identificado. O documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre 
a pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita 
importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, isso não causará 
nenhum prejuízo a você. 

 

2. Identificação do Participante da Pesquisa  

Nome:  Data de nascimento: 

Endereço:  

E-mail: 

Telefone: 

 
 
 
 
 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 

Nome: Grazieli Ferreira da Rosa Nome: Grazieli Ferreira da Rosa 
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Profissão: Enfermeira 

Endereço: Rua campinas, 785, Sesi 
Videra - SC 

Endereço: Rua campinas, 785, Sesi 
Videra - SC 

Telefone: 9 91480930 

 

Eu, responsável pelo menor acima identificado, autorizo sua participação, 
como voluntário (a) no presente projeto de pesquisa. Discuti com o pesquisador 
responsável sobre a minha decisão em autorizar a sua participação e estou ciente 
que: 

 
 

 
3. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 

 

- Objetivo Geral: Analisar as informações e práticas de prevenção em relação às 

ISTs/HIV/AIDS adotadas pelos adolescentes do Ensino Médio Integrado do Instituto 

Federal Catarinense -  Campus Videira. 

- Objetivos Específicos:  

 Descrever o perfil sociodemográfico dos adolescentes; 

 Avaliar o conhecimento dos adolescentes em relação às ISTs/HIV/AIDS e suas 

formas de transmissão; 

 Conhecer as atitudes de prevenção utilizada pelos adolescentes com relação às 

ISTs/HIV/AIDS. 

 Investigar a relação entre as características demográficas, socioeconômicas e 

comportamentais com a ocorrência de IST/HIV/AIDS em adolescentes de ambos os 

sexos. 

 

4. O procedimento para coleta de dados:  

Para atender os objetivos da pesquisa será utilizado um questionário 

adaptado e já validado, composto por 45 perguntas fechadas, dividido por tópicos 

contendo informações sobre identificação, dados comportamentais e conhecimento 

sobre ISTs. O questionário a ser utilizado é um instrumento já validado e adaptado 

da seguinte dissertação: GENS, Niviane. Conhecimento dos adolescentes sobre 
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Doenças Sexualmente Transmissíveis. Questionário adaptado Dissertação 

(Dissertação Ciências da Saúde) – UFPEL. Pelotas, 2014. 

Inicialmente será solicitado à Direção Geral do Instituto Federal 

Catarinense (IFC) Campus Videira, autorização para realizar a pesquisa, 

informando os objetivos da mesma, posteriormente, os adolescentes do ensino 

médio integrado serão convidados a participar da pesquisa e esclarecidos acerca 

dos objetivos, riscos e benefícios da pesquisa, sendo que a participação não será 

obrigatória. Mediante o aceite, será solicitado a autorização de seus pais ou 

responsáveis, somente participarão do estudo os adolescentes cujo pais ou 

responsáveis assinarem o presente termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE). 

Aqueles que aceitarem participar da pesquisa receberão um questionário 

com perguntas fechadas conforme anexo I, que será aplicado pela pesquisadora 

após explicar para o público pesquisado os objetivos da pesquisa assegurando que 

os participantes não serão identificados, o que visa aumentar a confiabilidade das 

informações. Esta pesquisa será executada nos dias 27/03/2020 à 03/04/2020, após 

ser submetida e aprovada pelo Comitê de Ética da UNIARP. 

 
5. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):  

Considerando o período crítico de transição que o adolescente está 

sujeito, devido às mudanças significativas no comportamento humano, levando-o à 

atitudes que trazem riscos à saúde, visto que as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (ISTs) são um grave problema de saúde pública, atingindo grande 

parte da população, levando a limitações e/ou incapacidades que se prolongam no 

decorrer da vida adulta, causando impactos na saúde e qualidade de vida dos 

indivíduos e por conseguinte, no desenvolvimento socioeconômico, necessitando 

de políticas públicas de promoção e prevenção à saúde. Torna- se relevante 

conhecer os comportamentos em saúde dos jovens e sua vulnerabilidade em 

relação ás ISTs, pois tais resultados possibilitam o aprofundamento da discussão 

sobre o assunto, que a partir desse ponto, viabilizam a criação de ações que 

promovam a atenção à saúde sexual desses indivíduos de forma efetiva. 
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6. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) para o(s) participante(s) 

as pesquisa é (são):  

Os participantes poderão sentir certo desconforto em responder o questionário, 
devido as perguntas serem de cunho pessoal, mas que se faz necessário para 
elencar as informações e práticas de prevenção em relação às ISTs/HIV/AIDS. 
 

7. Em função dos desconfortos e riscos previsíveis será tomado as 

seguintes medidas: 

Não identificação do participante no questionário de pesquisa e o esclarecimento 
dos itens 7 a 10 do Termo de Consentimento Livre e esclarecido. 
 
8. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será 
disponibilizado nenhuma compensação financeira adicional. No caso de você sofrer 
algum dano decorrente dessa pesquisa, o pesquisador ficará como responsável. 
 
10. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper minha colaboração) nesta 
pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 
 
A desistência não causará nenhum prejuízo à minha saúde ou bem-estar Não virá 
interferir no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.  

 
Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo 
que sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais 
não sejam mencionados; 

 
 
 
 

_________________________________ 
Participante da pesquisa 

 
 

_______________________________ 

Pesquisador Responsável pelo Projeto 

  
 
Testemunha: 
 
________________________________  
Nome:  

 

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do 
participante da pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. O representante 
deverá RUBRICAR todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido termo. O pesquisador 
responsável deverá proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, 
apondo sua assinatura na última página do referido termo. 
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ANEXO IV – Parecer Consubstanciado do CEP 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE I – Roteiro de Entrevista estruturado para pesquisa  
 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE (UNIARP) 

 MESTRADO ACADÊMICO EM DESENVOLVIMENTO E SOCIEDADE 
 

Considerando o período crítico de transição que o adolescente está sujeito, 

devido às mudanças significativas no comportamento humano, levando-o à atitudes 

que trazem riscos à saúde e, visto que as Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs) são um grave problema de saúde pública, atingindo grande parte da população, 

levando a limitações e/ou incapacidades que se prolongam no decorrer da vida adulta, 

causando impactos na saúde e qualidade de vida dos indivíduos e por conseguinte no 

desenvolvimento socioeconômico, necessitando de políticas públicas de promoção e 

prevenção à saúde. Torna- se relevante conhecer os comportamentos em saúde dos 

jovens e sua vulnerabilidade em relação às ISTs, pois tais resultados possibilitam o 

aprofundamento da discussão sobre o assunto, que a partir desse ponto, viabilizam a 

criação de ações que promovam a atenção à saúde sexual desses indivíduos de forma 

efetiva. Neste contexto, este estudo pretende analisar o comportamento sexual dos 

adolescentes, bem como verificar a frequência de Infecções Sexualmente 

Transmissíveis, avaliar o conhecimento dos adolescentes em relação ás ISTs e suas 

formas de transmissão e conhecer as atitudes de prevenção por eles utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇAO 
1. Qual sua idade? ____ anos 
2. Sexo: (  ) Masculino  (   ) Feminino 
3. Qual a cor da sua pele? (  ) branca             (  ) parda / mestiça                                              

(  ) preta               (  ) outra, qual? ____________________________ 
4. Sua casa está localizada em? 

(  ) Zona Urbana      (  ) zona Rural 
5. Qual seu estado civil?  
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(  ) Solteiro                   (  ) Casado ou amigado                    
(  ) Separado                (  ) Outro.  
Em qual série você estuda? ___________ 

6. Qual curso técnico integrado ao ensino médio você cursa?______________ 
7. Você mora com quem? 

(  ) Pais            (  ) Avós           (  ) Tios         (  ) Amigo    (  ) Parceiro 
(  ) outros 

8. Quantas pessoas moram na sua casa incluindo você? _______pessoas. 
9. Você trabalha? (  ) Sim (  ) Não  
10. Qual a renda mensal da sua família? 

(  ) até 1 salário mínimo                                 (  ) de 1 a 3 salários mínimo 
           (  ) de 3 a 5 salários mínimo                          (  ) mais de 5 salários mínimo 
 

DADOS COMPORTAMENTAIS 
 

11. Você fuma ou já fumou? (  ) Sim      (  ) Não 
Se SIM, quantos cigarros fuma por dia? 
(  ) até 1 carteira     (  ) de 1 a 2 carteiras      (  ) 3 ou mais carteiras 

12. Você usa ou já usou álcool? (  ) Sim      (  ) Não 
Se SIM, qual é a frequência? 
(  ) todos os dias                                             (  ) de 2 a 3 vezes na semana      (  ) 
eventualmente                                           (  )raramente 

13. Você usa ou já usou drogas ilícitas? (  ) Sim      (  ) Não 
Se SIM, qual é a frequência? 
(  ) todos os dias                                             (  ) de 2 a 3 vezes na semana      (  ) 
eventualmente                                           (  )raramente 

14.  (MENINAS) Que idade você tinha quando menstruou pela primeira 
vez?______anos. 

15.  Você fala sobre sexo e tira suas dúvidas com facilidade com quem? 
(  ) Não fala  (  ) Seu pai/mãe  (  ) Sua irmã/irmão  (  ) Outras pessoas da família  (  ) 
Amigos (as)/colega(  ) Outros.  

16. Você já teve alguma IST?   (  ) Sim     (  ) Não                                               
 

17. Você já teve ou tem alguma secreção que saia pelo pênis/ vagina? 
(  ) Sim                        (  ) Não 

18. Você já teve ou tem alguma ferida no pênis/na vagina ou ao redor? 
 (  ) Sim                        (  ) Não 

19. Você já teve ou tem pequenas bolhas no pênis/na vagina ou ao redor? 
  (  ) Sim                        (  ) Não 

20.  Você já teve ou tem verrugas no pênis /na vagina? 
  (  ) Sim                        (  ) Não 

21.  Quando você teve ou tem algum problema dos citados acima (referentes às 
perguntas 18 a 21), quem você procurou para se tratar? 
(  ) Não tratou                                  (  ) Médico (a)                                                             
(  ) Enfermeiro (a)                               (  ) Vendedor da farmácia                           (  ) 
Outros___________________ 
Seu parceiro (a) foi tratado? (  ) Sim   (  ) Não  

22. O que você faria se descobrisse que tem uma IST? 
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(  ) Conversaria com alguém de sua confiança (  ) Se automedicaria  (  ) Iria ao 
médico   

23. O que você faria se descobrisse que seu parceiro tem uma IST? 
(  ) Automedicava o parceiro(a)                      (  )Solicitava para ir ao médico                        
(  ) Não transaria mais com ele (a) sem preservativo    

24.  Se você fosse ter relações sexuais com uma pessoa que não quisesse usar 
camisinha, mas esta relação fosse muito importante para você, o que você 
faria? 
(  ) Transaria assim mesmo                   (  ) Deixaria de transar 
(  ) Outra.  
Você já teve relações sexuais?  (  ) Sim   (  ) Não 
Se SIM, com que idade você teve sua primeira relação sexual?_____anos. 
 

SE NÃO TEVE NENHUMA RELAÇAO SEXUAL AINDA PULE PARA A QUESTAO 
41 

 
25.  Quantos parceiros sexuais você teve no último ano? _______parceiros. 
26.  Com quem você teve sua primeira relação sexual?  

(  ) Pessoa que conheceu casualmente                           (  ) amigo         
(  ) Seu(sua) ex-namorado(a) ou ex-companheiro (a)      (  ) Outro.  
 
     Lembra a idade que ele (a) tinha? _____anos. 

27. Em que situação ocorreu a sua primeira relação sexual?  
(  ) Por vontade própria    (  ) Por vontade de seu parceiro (a)   
(  ) À força                         (  ) Outra.  

28. (MENINAS) Você já teve alguma gestação? (  ) Sim    (  ) Não 
 

29.  Você tem filhos? (  ) Sim    (  ) Não                          Quantos? ______ 
 

30.  Faz uso de preservativo com parceiro(a) fixo? 
(  ) Sempre     (  ) Às vezes    (  ) Nunca   (  ) Não tem parceiro(a) fixo 

31. Faz uso de preservativo com parceiro(a) eventual? 
(  ) Sempre     (  ) Às vezes    (  ) Nunca   (  ) Não tem parceiro(a) eventual 

32. Se usa preservativo onde você os adquire? 
(  ) Unidade Básica de Saúde                              (  ) Farmácia                                  (  ) 
Supermercado                                                (  ) Outro local 

33. Você usou preservativo em sua primeira relação sexual?  (  ) Sim  (  ) Não  Se 
NÃO, por que não usou preservativo na primeira relação? 
(  ) Não tinha preservativo no momento           (  ) Não lembrou do preservativo     (  ) 
Não conseguiu controlar o impulso sexual  (  ) Achava desnecessário             (  ) Era 
muito jovem/imaturo/sem experiência   (  ) Confiava no(a) parceiro(a)                               
(  ) Não sabia que ia acontecer                         (  ) Não quis                                          
(  ) Não sente prazer com camisinha                 (  ) Uso de álcool ou drogas 
(  ) Outra  
 
Quais métodos de prevenção você utiliza nas relações sexuais? 
(  ) Camisinha masculina  (  ) Camisinha feminina  (  ) Coito interrompido                  (  
) Tabela  (  ) Pílula    (  ) Outro 
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Qual a intenção na utilização desses métodos? 
 (  ) Prevenir a gravidez  (  ) Prevenir ISTs (  ) Ambas (gravidez e IST) 

34. Você julga necessário utilizar preservativo durante o sexo anal e oral?  
( ) Sim    (  ) Não  

35.  Você e seu parceiro entram em acordo na utilização do preservativo durante 
as relações sexuais?  (  ) Sim  (  ) Não 

36. Você usou preservativo na última relação sexual? (  ) Sim     (  ) Não     
Se NÃO, por que não usou preservativo na última relação sexual? 
(  ) Não tinha preservativo no momento           (  ) Não lembrou do preservativo     (  ) 
Não conseguiu controlar o impulso sexual  (  ) Achava desnecessário               (  ) 
Era muito jovem/imaturo/sem experiência   (  ) Confiava no(a) parceiro(a)                               
(  ) Não sabia que ia acontecer                         (  ) Não quis                                          
(  ) Não sente prazer com camisinha                (  ) Uso de álcool ou drogas  

37. Houve alguma orientação de algum profissional da saúde com relação ao uso 
de preservativo nas relações sexuais? 
(  ) Sim      (  ) Não  
 Voce já fez a  vacina contra o HPV? 
(  ) Sim    (  ) Não  

CONHECIMENTO SOBRE ISTs 
38. Como você define Infecção Sexualmente Transmissíveis (ISTs)?  

(  ) Infecções transmitidas por relação sexual (vaginal, oral, anal) com pessoas 
contaminadas por ISTs.  
(  ) Infecções transmitidas pelo contato de mãos, beijos, abraços, compartilhamento 
de objetos e uso de vaso sanitário com pessoas contaminadas por ISTs. 
 

39.  Quais doenças são consideradas ISTs que você conhece?  
(  ) HIV/Aids    
(  ) Sífilis  
(  ) HTLV – Vírus T-linfotrópico humano  
(  ) HPV  
(  ) Herpes           
(  ) Gonorréia  
(  ) DIP – Doença Inflamatória Pélvica  
(  ) Tricomoníase           
(  ) Clamídia   
(  ) Donovanose    
(  ) Linfagranuloma venéreo   
(  ) Micoplasma                
(  ) Ureoplasma   
(  ) Cancro mole   
(  ) Hepatites Virais 
(  ) Mononucleose        

40. Quais ISTs você acha que tem cura?  
(  ) HIV/Aids  
(  ) Sífilis  
(  ) HTLV – Vírus T-linfotrópico humano   

(  ) HPV   
(  ) Herpes  
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(  ) Gonorréia  
(  ) DIP – Doença Inflamatória Pélvica      

(  ) Tricomoníase     
(  ) Clamídia              
(  ) Donovanose  
(  ) Linfagranuloma venéreo         
(  ) Micoplasma                   
(  ) Ureoplasma    

(  ) Cancro mole                 
(  ) Hepatites Virais              
(  ) Mononucleose   

41. Quais formas de contágio de ISTs que você conhece? 
(  ) Relação vaginal       
(  ) Relação oral      
(  ) Relação anal        
(  ) Uso de seringas compartilhadas 
(  ) Piercing              
(  ) Tatuagem         
(  ) Manicure               

(  ) Aleitamento materno    
(  ) Doação de sangue       
(  ) Transfusão de sangue             
(  ) Compartilhamento de objetos 
(  ) Uso do mesmo vaso sanitário         
(  ) Beijo na boca         
(  ) Abraços e aperto de mão  

42. Quais são os métodos para prevenir ISTs que você conhece?  
(  ) Uso de preservativos – camisinha masculina ou feminina    
(  ) Uso de anticoncepcional – pílula 
(  ) Não compartilhar objetos como seringas e agulhas   
(  ) Não usar o mesmo vaso sanitário  

43. Quem você acha que é responsável pela prevenção de ISTs? 
(  ) A mulher     (  ) O Homem     ( ) Ambos (homem e mulher) 

44. Quem forneceu informações sobre ISTs para você?  
(  ) Mãe      (  ) Pai      (  ) Irmãos     (  ) Amigo(a)        (  ) Namorado(a)               (  ) 
Escola/Professores  (  )  Serviços de Saúde   (  ) Jornal/Revista/Internet                   
 
 


