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RESUMO 

 O HPV é uma DST viral de grande importância na Saúde Pública, particularmente, 

desde o reconhecimento de sua associação com a ocorrência do câncer de colo uterino. 

Coloca-se, a propósito, a realização do diagnóstico sobre o conhecimento do HPV e práticas 

preventivas entre universitários, tendo em vista subsidiar programas de intervenção. 

 O levantamento, de caráter descritivo, envolveu a aplicação de um questionário, com 

perguntas abertas e fechadas, circunscrito aos alunos do primeiro e terceiro ano dos cursos 

do Campus da Baixada Santista da UNIFESP. O questionário comportou informações sócio 

demográficas, seguidas da identificação do comportamento sexual, destacando-se as 

práticas preventivas e, finalmente, o conhecimento e atitudes de prevenção relativas ao 

HPV. Os dados foram quantificados sendo utilizada a análise de conteúdo na consideração 

dos dados qualitativos.  

Participaram da investigação 283 alunos - 146 do primeiro e 137 terceiro ano. 

Predominaram alunos jovens, do sexo feminino e de cor branca. Oriundos da capital e do 

interior de São Paulo, os alunos residem em Santos e são sustentados pelos pais.  

Mais da metade dos alunos, tanto do primeiro como do terceiro ano referiram já 

terem sido iniciados sexualmente – destacando-se proporções maiores entre alunos do sexo 

masculino e entre os estudantes da terceira série. A idade da iniciação sexual se concentrou 

na faixa de 15 a 17 anos. Mais de 85,0% dos alunos usaram algum recurso preventivo nesta 

ocasião, salientando que mais alunas do que alunos referiram seu uso. Constou do universo 

dos alunos a preocupação em evitar a gravidez, secundada pela prevenção de DST. 

Reportando a última relação sexual entre os alunos sexualmente ativos no momento 

da aplicação do questionário (43,1% no primeiro ano e 55,5% no terceiro ano), chamou a 

atenção o uso elevado de preservativos, sendo maior esta proporção entre alunos do 

primeiro do que do terceiro ano, em detrimento do uso crescente da pílula nesta série. 

Os alunos alegaram conhecer as DSTs valorizando a AIDS, em primeira instância, 

seguida da Sífilis. O HPV apareceu citado somente em quarto lugar entre os alunos do 

primeiro ano e em terceiro lugar pelos alunos do terceiro ano. 

Embora o conhecimento do HPV fosse crescente do primeiro (54,1%) para o terceiro 

ano (85,4%), sua apreciação é relativizada quando se trata das especificidades da doença 

por referência a transmissão, consequências e prevenção. O estudo registrou 

desconhecimento em relação a transmissão por contato, dúvidas sobre as implicações que 

a doença acarreta, prevalecendo sua associação como doença predominantemente de 

mulheres. Se a pílula utilizada isoladamente obscurece o dimensionamento das práticas de 

prevenção em relação ao HPV, o recurso exclusivo do preservativo também encerra 

limitações no tocante à prevenção da doença. A investigação apontou para a necessidade 

de disponibilizar informações aos universitários relativas ao HPV em atenção as 

especificidades da doença. 
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ABSTRACT 

 HPV is an important public health sexually transmitted disease (STD) mainly because 

recognition of its association with cervix cancer. The purpose of this study was to 

characterize the level of knowledge about HPV and preventive practices among college 

students, with intention to support health care protocols. 

Descriptive data collection enrolled a self-completion questionnaire with open-ended 

and multiple response questions, addressed to first and third year college students of 

Campus Baixada Santista of Federal University of Sao Paulo – UNIFESP. Questions 

regarding socio-demographic characteristics, sexual behavior and preventive practices, 

knowledge and preventive attitudes concerning HPV were investigated. Qualitative and 

quantitative analyses were performed.  

283 students returned questionnaires – 146 and 137 of the first and third year, 

respectively. White, female and young students were predominant. The majority of the 

respondents came from Sao Paulo or nearby cities, lives in Santos and is financially 

supported by parents.  

Intercourse was cited by more than half of the respondents, gathering first and third 

year students – where male and third year students were in higher proportion. Age of sexual 

initiation was concentrated between 15 and 17 years old. More than 85,0% of respondents 

referred use of any preventive method during the first sexual relation, where female was 

preponderant. Pregnancy was the main concern among the whole sample, followed by STD 

prevention. 

Reports concerning the last intercourse among sexually active students at the 

moment of questionnaire application (43,1% of the first year and 55,5% of the third year) 

revealed higher rate of condom use among first year than third year students, whereas 

increasing use of oral contraceptive was observed in the latter.  

Respondents referred knowledge about STD, giving greatest importance to AIDS, 

followed by Syphilis. HPV was the fourth most important STD among first year students and 

the third among third year students. 

Although acquaintance about HPV increased from the first year (54,1%) to the third 

year (85,4%), both groups demonstrated incomprehension regarding its characteristics such 

as transmission, consequences or prevention. The current study showed lack of knowledge 

concerning transmission by contact, non-acquaintance about disease consequences, and 

predominance of perception that HPV is associated to female-specific disease. Not only oral 

contraceptive fails to prevent HPV transmission, but condoms do not avoid its contamination 

as well. This survey revealed the need for available information addressed to college 

students concerning characteristics of HPV disease. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Durante o período da graduação em Psicologia realizei vários estágios, dentre eles, 

em um hospital particular da cidade de Uberlândia – MG. Neste ambiente tive contato 

com várias pessoas internadas por motivos variados, entre elas mulheres que, em sua 

maioria, traziam queixas por estarem contaminadas por algum tipo de Doença 

Sexualmente Transmissível (DST). Muitas tinham dúvidas sobre as doenças e formas de 

prevenções, além de tantas outras DSTs que elas desconheciam. Por vezes achavam 

que o preservativo masculino, por si só, impediria a contaminação de qualquer doença 

transmissível por via sexual.  

A despeito dos questionamentos, não conseguiam expressar para os médicos as 

dúvidas e medos que possuíam, assim como evitavam conversar a respeito com seus 

parceiros e/ou familiares, diante da vergonha de portarem uma DST. Tais problemas 

afloravam, entretanto, quando conversavam com a equipe de psicólogos presente 

naquela instituição, composta tanto por profissionais quanto por alunos estagiários, com 

quem se sentiam mais a vontade. 

 Tendo ingressado no mestrado em Epidemiologia me voltei para a problemática das 

DSTs e, dentre elas, para o HPV, em particular, como o objeto de investigação, 

vislumbrando contribuir para a prevenção dessas doenças.  
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1. INTRODUÇÃO 
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1.1. HPV – desafios renovados  

 

As verrugas genitais causadas pelo HPV eram comuns na antiguidade. Os 

médicos gregos e romanos foram os primeiros a observar a transmissão sexual 

dessa doença. Naquela época, o enfoque era dado à descrição dos sinais, dos 

sintomas e do tratamento das doenças, mas suas causas eram desconhecidas. No 

século XX a ciência e a tecnologia desenvolveram métodos e instrumentos que 

permitiram identificar e caracterizar os patógenos do HPV, evidenciando sua 

capacidade de infectar, reproduzir-se e transmitir-se de uma célula para outra por 

mecanismos diversificados, inclusive por auto-inoculação (CAMARA et al, 2003).  

A forma de transmissão do HPV, mais prevalente, é a sexual, existindo 

também a transmissão não-sexual e a materno-fetal. A via não-sexual (por contato) 

envolve a contaminação através de toalhas, roupas íntimas e instrumentais 

ginecológicos, quando não esterilizados de forma adequada. A transmissão 

materno-fetal pode acontecer durante o período gestacional, intra e periparto 

(QUEIROZ et al, 2007). De acordo com Castellsagué (2008), os fatores de risco para 

a contaminação do HPV estão, claramente, relacionados ao comportamento sexual 

do indivíduo. O autor destaca que a idade de iniciação sexual precoce, a quantidade 

de parceiros sexuais e o contato sexual com pessoas com alto risco de ter o vírus 

(como por exemplo, prostitutas) são condições importantes para que ocorra a 

contaminação. 

O HPV é um vírus que pode se instalar em qualquer região do corpo, sendo 

necessária apenas uma porta de entrada através de microtraumas da pele ou 

mucosa. Ele já foi detectado não só na região genital (anal e oral), local em que se 

manifesta preferencialmente, como também extragenital: olho, boca, faringe, vias 

respiratórias e uretra (MAGI et al, 2006). As infecções no trato genital podem 

apresentar-se na forma clínica, observável a olho nu a partir da identificação de 

verrugas ou condilomas acuminados; na forma subclínica, diagnosticada pelo uso do 

colposcópio1 após a aplicação de ácido acético a 5%; e, na forma latente, 

identificada através da hibridização do DNA em indivíduos com tecidos clínica, 

histologicamente e colposcopicamente normais (PEREYRA; TACLA apud 

CARVALHO; OYAKAWA, 2000; CARVALHO et al, 2007). 

                                                
1  Identifica o local da alteração tecidual (MARTINS; MARTINS, 1999). 
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  As estimativas mundiais indicam que cerca de 500.000 a 1.000.000 de 

pessoas se infectam, por ano, com o HPV (ZAMPIROLO et al, 2007; LINHARES; 

VILLA, 2006). No Brasil, existem de três a seis milhões de homens infectados pelo 

HPV. Sua incidência tende a aumentar, pois suspeita-se que a grande fonte de 

contágio seja os indivíduos com infecção subclínica ou latente que não procuram 

assistência médica (QUEIROZ et al, 2006).  

As verrugas genitais, consideradas DSTs sem gravidade, são mais comuns 

em pessoas entre 20 e 24 anos; após esta idade, a prevalência declina 

gradativamente (OKADA et al, apud CARVALHO; OYAKAWA, 2000). Estudos 

recentes relatam que 10,6% das mulheres do norte da Europa possuem verrugas 

genitais e que a incidência está aumentando (MORTENSEN; LARSEN, 2010). 

Arcoverde e Wall (2005) destacam que a infecção pelo vírus, mesmo em 

casos de lesões subclínicas e assintomáticas, deve ser abordada e assistida como 

um problema do casal, sendo importante oferecer o tratamento e orientações 

adequados tanto às mulheres quanto aos homens com o objetivo de preveni-los de 

maiores sequelas (câncer).  

O diagnóstico do HPV entre os homens é complicado devido ao fato das 

infecções apresentarem-se, principalmente, nas formas subclínicas e 

assintomáticas, sendo considerados, consequentemente, potenciais propagadores 

do vírus aos seus parceiros (as) sexuais (COSTA, 2008). Na maioria das vezes é 

necessário associar exames laboratoriais, tais como citologia uretral e de outras 

áreas afetadas (peniscopia, histopatologia, técnicas moleculares, entre outros) para 

obter um diagnóstico correto (SANTOS, C et al, 2009). Compreende-se que ainda há 

muitos detalhes a serem esclarecidos sobre o diagnóstico e os critérios de cura na 

população masculina.  

Em mulheres, o HPV é caracterizado como uma patologia infecciosa do trato 

genital, de transmissão sexual, mais comum entre pessoas com vida sexual ativa e 

no período reprodutivo. Este vírus é capaz de induzir lesões de pele ou em mucosa, 

as quais mostram um crescimento limitado e habitualmente regridem 

espontaneamente, sendo que apenas uma pequena proporção de mulheres 

infectadas apresenta infecção persistente (EINSTEIN et al, 2009; CASTELLSAGUÉ, 

2008). 

O diagnóstico de suspeita da infecção pelo HPV em mulheres é clínico e feito 

através do exame Papanicolaou ou colposcopia, sendo capaz de detectá-lo na fase 
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inicial quando é tratável com medidas relativamente simples. A biópsia2 é indicada 

quando existe dúvida diagnóstica ou suspeita de neoplasia (lesões pigmentadas, 

endurecidas) e quando as lesões aumentam de tamanho durante ou após 

tratamento. O número de biópsias pode variar em função da extensão da lesão e 

direcionadas às lesões ou áreas mais suspeitas. Existe também o exame chamado 

PCR (Reação da Cadeia em Polimerase)3 que verifica quais são os tipos dos vírus e 

se estes são cancerígenos. Novas tecnologias têm-se juntado ao arsenal 

diagnóstico disponível para a detecção inicial deste tipo de neoplasia, entre as quais 

se incluem as citologias em meio líquido4 e os testes por captura híbrida5 (CAETANO 

et al, 2006). 

Existem mais de 100 tipos diferentes de HPV, sendo que 40 infectam o trato 

genital, e destes, 15 podem levar ao câncer de colo uterino (16, 18, 31, 33, 45, 58 e 

outros). Os tipos 6 e 11, encontrados na maioria dos condilomas genitais e 

papilomas laríngeos, parecem não oferecer risco de progressão para malignidade 

(BRICKS, 2007).  

 Até a década de 1970, uma associação entre o HPV e o carcinoma cervical 

humano ainda não havia sido estabelecida.  A partir do final desta década foram 

identificados diversos tipos de HPV em várias lesões de pele e de mucosas – 

verrugas, displasias6 epiteliais e carcinomas de cérvice uterina, o que reforçou a 

importância médica do HPV (CAMARA et al, 2003). Na década de 1980, o 

isolamento de tipos específicos de HPV em biópsias de câncer cervical abriu 

caminho para estudos detalhados do papel desses vírus nos cânceres genitais.  

                                                
2 Analisar, em laboratório, o material colhido na colposcopia (MARTINS; MARTINS, 1999). 
3 É um método que se utiliza da síntese enzimática de DNA, determinando amplificação específica e exponencial 

de um determinado fragmento desse ácido nucléico milhões de vezes. Essa técnica utiliza-se de enzima capaz de 

sintetizar DNA a partir de apenas uma cópia dessa molécula em reação que inclui aquecimento e resfriamento 

sucessivos (SILVA et al, 1999).  
4 A citologia em meio líquido surgiu para atender às demandas de escrutínio computadorizado feito pelos 

aparelhos automatizados para citologia cérvico-vaginal. Para viabilizar a leitura das lâminas por computadores, 

era necessário um preparado que apresenta o menor número possível de artefatos e sobreposições celulares. Esta 

metodologia é o resultado de mais de uma década de pesquisas, na busca de um único meio, com condições de 

preparo citológico de excelência em fixação, preservação celular e também adequado para estudo biomolecular 

(MARTINS; MARTINS, 1999). 
5 É uma técnica molecular extremamente específica e de fácil execução que fornece a tipagem viral por grupos 
(alto e baixo risco) além de permitir estimativa da carga viral em determinada amostra. A captura híbrida pode 

ser realizada em material colhido por escova e biópsias (SILVA et al, 1999). 
6 Crescimento celular anômalo, resultando em células que diferem de tamanho, formato ou arranjo em relação às 

outras células do mesmo tipo de tecido (MARTINS; MARTINS, 1999). 
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Algumas lesões associadas ao HPV, entretanto, progridem para neoplasias 

intraepiteliais de diferentes graus (NIC I, NIC II e NIC III)7.  No colo do útero, é 

reconhecido que neoplasias cervicais associadas a certos tipos de HPV podem 

evoluir para carcinomas, podendo o curso da doença demorar um número variável 

de anos. O período de incubação do vírus é muito incerto, desde períodos curtos 

como 2 semanas a 8 meses, com um tempo médio de 3 meses; pouco se conhece 

sobre a latência ou persistência desses vírus no organismo. Os fatores que 

determinam a persistência da infecção e sua progressão para lesões intraepiteliais 

de alto grau (NIC II e III) envolvem, ao lado dos tipos virais, cofatores, entre eles, o 

estado imunológico, tabagismo, herança genética, hábitos sexuais da pessoa e/ou 

parceiro e uso prolongado (12 anos ou mais) de contraceptivo oral (CAETANO et al, 

2006; FRANCO et al, 2001).  

O carcinoma de colo uterino é uma das neoplasias mais comuns em mulheres 

em todo o mundo. O prognóstico deste câncer depende da extensão da doença no 

momento da descoberta, estando sua mortalidade frequentemente ligada ao 

diagnóstico tardio e/ou em fases avançadas (CAETANO et al, 2006).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o principal fator de risco 

para o câncer do colo uterino é a infecção pelo HPV - aproximadamente todos os 

casos deste tipo de câncer são causados por um dos 15 tipos oncogênicos do HPV. 

As taxas de incidência e mortalidade para o câncer de colo de útero na América 

Latina estão entre as mais altas do mundo. Com um risco estimado de 18 casos a 

cada 100 mil mulheres, no Brasil, em 2003, foram estimados 16.480 novos casos de 

câncer cervical e, em 2010, 18.430 novos casos (PINOTTI; RICCI apud 

ROSENBLATT et al, 2005; SANTANA et al, 2008; www.inca.gov.br/estimativa/2010).   

 Queiroz e colaboradores (2006), por sua vez, sugerem associação entre HPV 

e a carcinogênese peniana. A propósito, Carvalho e colaboradores (2007) 

identificaram uma associação de 30,3% entre o câncer peniano e o HPV (tipo 16).  

Acrescenta-se, às implicações do HPV, na atualidade, a presença de câncer 

anal. Ramamoorthy e colaboradores (2010) destacam que sua frequência está 

                                                
7 NIC I: a histopatologia é caracterizada por uma discreta alteração da arquitetura epitelial as custas de 

proliferação de células imaturas, atipias celulares de discreta a moderada, NIC II: maior acentuação da 

estratificação do epitélio, maior despolarização e proliferação de células imaturas atípicas e menor grau de 

maturação citoplasmática vista nos estratos superiores, NIC III: grande alteração da arquitetura das três camadas 
do epitélio. As células exibem marcada redução da maturação, com perda de volume citoplasmático e aumento 

de volume nuclear. Os núcleos não hipercromáticos, de cromatina grosseira e de distribuição irregular 

(MARTINS; MARTINS, 1999). 
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aumentando na população dos Estados Unidos, Europa e América do Sul. Foi 

estimado 4000 casos nos Estados Unidos em 2003 e 5290 em 2009. De acordo com 

os autores, a contaminação genital pelo HPV (principalmente pelos tipos 16 e 18), 

independente do estado imunológico da pessoa, é o maior risco para desenvolver 

este tipo de câncer.   

 Além das áreas genitais comumente descritas na literatura, o 

desenvolvimento de pesquisas vem mostrando a presença de HPV de alto risco 

carcinogênico e sua possível associação com o desenvolvimento de malignidade na 

região de orofaringe e cordas vocais (SOUTO et al, 2005).  

A maioria dos pacientes (cerca de 90,0%) que tiveram contato com o HPV 

tem a capacidade de eliminá-lo espontaneamente; apenas uma porcentagem das 

pessoas infectadas – cerca de 12,0% - irão se submeter aos tratamentos propostos 

(CASTELLSAGUÉ, 2008; WOLSCHICK et al, 2007).  

O foco do tratamento deve ser a remoção das verrugas. As recidivas, 

entretanto, são relativamente frequentes, pois, mesmo destruindo a verruga (lesões 

clínicas), não se consegue eliminar totalmente o vírus existente na área genital. Até 

o momento, não existem tratamentos para infecção latente por HPV (CARVALHO et 

al, 2007). 

Para o inicio do tratamento, alguns fatores precisam ser analisados: o 

tamanho e local das lesões, se elas estão localizadas ou disseminadas; o tipo de 

infecção (clínica ou subclínica) e a presença de gestação (CARVALHO apud 

ROSENBLATT et al, 2005). Cabe aos médicos avaliar o caso individualmente e 

iniciar o tratamento. Nenhum dos tratamentos disponíveis é superior aos outros e 

nem sempre uma única solução é ideal para todos os pacientes nem para todas as 

verrugas, ou seja, cada caso deverá ser avaliado para que se tenha a conduta mais 

adequada.  

São várias as modalidades de tratamento com relação ao HPV, cada uma 

com suas características de ação e efeitos colaterais. Uma das soluções para o 

tratamento tem sido a utilização de métodos terapêuticos - químicos (agentes 

antimitóticos, ceratolíticos, cáusticos, imunomoduladores, antivirais) e cirúrgicos 

(bisturi com lâmina fria, eletrocirurgia, alça diatérmica, crioterapia, laserterapia) - que 

destroem as células infectadas (ROGAZY, 2007). Outra maneira de eliminar as 
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lesões se dá por meio da cauterização8, método que, além de retirar as verrugas, 

estimula o sistema imunológico (CARVALHO apud ROSENBLATT et al, 2005).  

O combate a esse tipo de doença depende muito do sistema imunológico de 

cada pessoa. A imunidade inata, ou seja, aquela apresentada pelo indivíduo sob 

condições naturais e independentes do contato com o agente infeccioso é a que 

identifica e elimina rapidamente um agente estranho que penetra no organismo 

(PARELLADA; PEREYRA apud ROSENBLATT et al, 2005).  

 Na ausência de cura efetiva de alguns casos, provavelmente por falha de 

mecanismos imunológicos (ROTELI-MARTINS et al, 2007), o caminho encontrado 

pelos cientistas para tentar diminuir os casos de HPV foi, num primeiro momento, 

desenvolver técnicas capazes de detectar o vírus e, depois de identificados os tipos 

mais prevalentes, desenvolver instrumentos para a prevenção primária do câncer do 

colo uterino vacinando as mulheres. Esta realidade se faz presente com a conclusão 

da fase de testes clínicos de vacinas profiláticas para a infecção pelo HPV 

(DERCHAIN; SARIAN, 2007). 

 Como o HPV 16 e HPV 18 são os tipos mais comuns9, responsáveis por 

70,0% dos casos de câncer de colo de útero (ELUF NETO, 2008; 

SANKARANARAYANAN, 2009), foram feitas vacinas contra estes tipos de vírus. 

Conhecida como vacina bivalente, a Cervarix® (GlaxoSmithKline Biological), protege 

contra infecções causadas pelos HPV 16 e HPV 18 (SANTANA et al, 2008). Mesmo 

considerando que os tipos 6 e 11 não são oncogênicos diante da associação com o 

condiloma acuminado, foi criada uma vacina envolvendo estes tipos juntamente com 

os de alto risco (16 e 18), denominada vacina quadrivalente (Gardasil, MSD). Esta 

vacina quadrivalente que protege contra infecções pelos HPV 6/11/16/18 é 

produzida num sistema de fungos e seu composto é altamente eficaz e bem 

tolerado, previne efetivamente contra a aquisição de infecção e o aparecimento da 

doença (DERCHAIN; SARIAN, 2007).   

Os resultados dos testes destas vacinas mostraram que a Gardasil apresenta 

uma eficácia de 89,0% contra infecções persistentes por HPV e de 100,0% contra 

                                                
8 É uma queimadura, de intensidade e profundidades controladas, que tem por objetivo destruir – 

completamente, e em questão de segundos – o epitélio evertido, aproveitando a capacidade regeneradora da 

natureza (SILVA et al, 1999). 
9
 Bosch et al (2008) destacam que o HPV 16 é o mais comum em todo o mundo, porém, o HPV 18 é o segundo 

mais frequente na Europa, América Central e América do Sul. Na África, o segundo tipo mais frequente é o HPV 

52, sendo o HPV 18 somente o terceiro mais comum.  Na Ásia, o HPV 18 é o quarto mais detectado, depois dos 

tipos 16, 52 e 58. Na América do Norte, o HPV 18 também é o quarto mais comum, após o tipo 16, 53, 52.  
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lesões no colo do útero e verrugas genitais. Na Cervarix foi constatada eficácia de 

100,0% contra infecções persistentes por HPV e de 95,0% contra lesões de colo 

uterino. Está em curso a realização de testes clínicos com uma vacina octavalente, 

incluindo os tipos benignos de HPV 6 e 11 e seis tipos oncogênicos (16,18,31,45,52 

e 58), no entanto, os resultados ainda não foram divulgados (SANTANA et al, 2008).  

As vacinas, administradas em três doses, são aplicadas num período de 06 

meses (DERCHAIN; SARIAN, 2007).   

 As vacinas profiláticas, atualmente disponíveis, são eficazes contra os HPV 

aos quais se destinam. É possível antecipar que outros tipos de HPV, cujos 

potenciais oncogênicos variam, permanecerão causando lesões cervicais 

clinicamente significativas, mas é muito provável, que em médio prazo, sejam 

disponibilizadas vacinas com maior abrangência. Mesmo que as atuais vacinas 

profiláticas protejam as mulheres ainda não infectadas contra o vírus oncogênico, 

aquelas que foram infectadas antes ou após a vacinação com outros tipos virais não 

incluídos na vacina ainda irão requerer diagnóstico e tratamento de lesões pré-

neoplásicas.   

 Do ponto de vista ético, a vacinação de todas as pessoas estaria 

recomendada, mas não poderia ser obrigatória e deveria ser aplicada em meninas 

de 08-14 anos (BAYAS et al, 2008). No entanto, preocupações sobre potenciais 

danos devem ser consideradas, pois nem todas as pessoas estão em risco, ou seja, 

nem todas praticam sexo ou estão expostas ao vírus em suas relações sexuais 

(NADAL; NADAL, 2008). 

 Apesar de existir comprovação sobre a imunogenicidade e segurança da 

vacina em meninos entre 9 e 15 anos, não há ainda dados a respeito da eficácia em 

homens de qualquer idade, não sendo recomendada para indivíduos do sexo 

masculino (NADAL; NADAL, 2008). 

 Ainda não se sabe o tempo que os indivíduos estarão protegidos, e se as 

infecções recentes serão afetadas. É preciso ressaltar também alguns pontos fracos 

das vacinas profiláticas: sua fabricação é cara; são de difícil distribuição, pois 

dependem de injeção intra-muscular, com um esquema de vacinação que inclui três 

injeções num período de seis meses (DERCHAIN; SARIAN, 2007). 

 A implementação das vacinas profiláticas necessita de uma educação do 

público sobre o HPV, da diminuição do estigma da infecção e de ganhar 

confiabilidade para vacinar adolescentes para uma determinada DST, mesmo antes 
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da iniciação sexual. Os efeitos da vacinação sobre o comportamento sexual das 

jovens deverão ser analisados, uma vez que, acreditando estarem protegidas do 

HPV e do câncer cervical, podem adotar um comportamento sexual de alto risco 

com consequente aumento de outras DSTs. Diante de eventuais consequências, os 

planejadores em saúde deverão informar a população de que a vacinação para o 

vírus HPV não resultará em proteção para todos os tipos do vírus, nem para as 

demais DSTs (DERCHAIN; SARIAN, 2007).  

 Com o uso disseminado da vacina, espera-se que 70,0% dos cânceres 

cervicais sejam evitados, bem como a mesma proporção das outras doenças 

anogenitais associadas à infecção pelo HPV (NADAL; MANZIONE, 2006). É 

importante destacar que a vacinação não afasta a necessidade dos exames de 

rotina para rastreamento do câncer cervical (NADAL; NADAL, 2008).  

O controle da infecção genital pelo HPV, pela amplitude de ações que 

comporta, está relacionado a estratégias de promoção à saúde – prevenção 

primária, envolvendo mudanças de comportamento tendo em vista evitar esta 

infecção viral. Em que pese a extensão das possibilidades da contaminação, e das 

várias medidas capazes de subsidiar o sexo seguro, ressalta-se a relevância dos 

métodos de barreira (preservativos), os quais podem prevenir parte das infecções, 

principalmente em relação aos cânceres genito-urinários. 

Ressalta-se que o preservativo masculino garante apenas proteção de 

contato, ou seja, protege somente regiões em contato com o preservativo 

(ARCOVERDE; WALL, 2005). Diógenes e colaboradores (2006) destacam que o 

vírus pode ser contraído pelo contato com outras partes do corpo, como o lábio, 

escroto, períneo ou ânus. Portanto, este método contraceptivo pode reduzir, mas 

não eliminar o risco de transmissão. Já o preservativo feminino pode proteger mais, 

pois possui uma maior superfície de contato (ARCOVERDE; WALL, 2005). Em que 

pese esta limitação, não se pode subestimar a relevância dos métodos de barreira 

na prevenção da contaminação, tanto mais que a infecção pode levar ao câncer e a 

vacina ainda é uma solução limitada (NADAL; NADAL, 2008).   

Diante do espaço de incertezas, se inscreve a preocupação com os 

conhecimentos subjacentes às atitudes que orientam as práticas relativas à 

prevenção do HPV. A propósito, colocam-se duas ordens de observação: de um 

lado, o imperativo de ajuste às especificidades da doença, e, de outro, a 
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necessidade de lidar com práticas sociais consolidadas ao longo de décadas, no 

trato com as DSTs. 

 

 

1.2. Sentidos da prevenção num contexto em transformação  

 

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) são conhecidas desde a 

antiguidade. Até o século XVI estas doenças eram denominadas doenças dos 

indecentes, quando surgiu o termo doenças venéreas, em homenagem à Vênus, 

deusa do amor, já que se imaginava que a transmissão poderia ser sexual. Somente 

no século XIX é que os microorganismos contagiosos começaram a ser 

identificados, e as doenças foram divididas em venéreas, quando a transmissão era 

exclusivamente sexual, tais como gonorréia, sífilis e cancróide; e em paravenéreas, 

não consideradas exclusivamente sexuais, como herpes, condiloma e tricomoníase. 

Somente em 1983 é que foi adotado o nome doenças sexualmente transmissíveis 

para as afecções de transmissão sexual de caráter endêmico, de múltipla expressão 

(NADAL; MANZIONE, 2003). 

As DSTs ocorrem com maior frequência nos países em desenvolvimento, 

onde constituem a segunda maior causa de perda de vida saudável entre mulheres 

de 15 a 45 anos. Já nos países desenvolvidos tem-se observado um declínio nas 

taxas de DST, embora a estimativa para os Estados Unidos da América fosse de 12 

milhões de casos por ano (DESSUNTI; REIS, 2007).  Estes tipos de doenças estão 

associados à promiscuidade sexual, o que, na maioria das vezes, acompanha um 

estigma social e moral das pessoas que as contraem, levando, em grande parte, à 

deterioração de seus relacionamentos e desvalorização social. Este eixo moralista 

constitui, de longa data, as bases sobre as quais se estruturam os sentidos da 

prevenção no imaginário da população. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou, em 2002, um relatório 

sobre a juventude, no qual consta que os jovens representam 18,0% da população 

mundial e, cerca de 10 milhões destes adolescentes, entre 15 a 24 anos estão 

infectados por algum tipo de DST10 (BRETAS et al, 2009). 

                                                
10 Em 1999, a OMS estimou o total de 340 milhões de casos novos por ano de DSTs curáveis em todo o mundo, 

entre indivíduos com idade de 15 a 49 anos; 10 a 12 milhões desses casos no Brasil. Outros tantos milhões de 

DSTs não curáveis (virais) ocorrem anualmente (BELDA JÚNIOR et al, 2009). 
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No Brasil, de acordo com os Boletins Epidemiológicos do Ministério da Saúde 

(1999), as DSTs mostram-se mais prevalentes na região sudeste, onde se 

encontram 70,11% dos casos, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo, que 

apresentam, respectivamente, índices de 14,39% e 48,31% do total de casos 

registrados no país (BRASIL, 1999). 

As doenças sexualmente transmissíveis estão entre as cinco principais 

causas de procura pelo serviço de saúde, já que podem provocar várias 

complicações, especialmente em mulheres, como infertilidade, abortamento 

espontâneo, malformações congênitas, doença inflamatória pélvica, câncer de colo 

de útero e até a morte, quando não tratadas (CARRET et al, 2004; BRETAS et al, 

2009).  

O problema da contaminação é agravado pela grande quantidade de 

indivíduos que se automedica com tratamentos inadequados, o que propicia um 

aumento da resistência antimicrobiana e pode levar a quadros subclínicos que os 

mantêm transmissores. Um aspecto importante relacionado à alta prevalência das 

DSTs é que, freqüentemente, as orientações dadas aos pacientes não alcançam a 

prevenção da reincidência da doença e o tratamento dos parceiros (CARRET et al, 

2004). 

A sífilis constitui, historicamente, um problema de saúde pública, sendo o 

Brasil conhecido como um país de sifilíticos devido a exuberância sexual do 

brasileiro. A justificativa para este fato se baseava em duas explicações: fatores 

climáticos – o clima cálido favorece a devassidão e a raça que também influencia o 

apetite sexual. A partir da década de 1920, os sifilógrafos brasileiros enfatizaram a 

influência que fatores sócio-morais – ignorância, pobreza, imoralidade do meio 

social, herança escravocrata – teriam sobre a necessidade sexual. Condicionando a 

intensidade, constância e diversificação da demanda e da oferta no mercado sexual, 

tais fatores determinariam, em última instância, o ritmo de difusão da sífilis no país 

(CARRARA, 1997).  

Sendo uma doença infecciosa crônica, transmitida por uma bactéria - 

Treponema pallidum, ela vem desafiando a humanidade há séculos. Esta doença 

acomete, praticamente, todos os órgãos e sistemas e, apesar do tratamento ser 

eficaz e de baixo custo, a gravidade com que ocorrem vem se mantendo como um 

sério problema até os dias atuais. Estima-se que, no mundo, apareçam 12 milhões 

de casos por ano, dentre estes, 900 mil no Brasil. Em 2003, foi estimado, no Brasil, o 
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aparecimento de 843.300 casos de sífilis. A despeito da eficiência e eficácia do 

tratamento, a doença volta a aumentar diante das mudanças no modo como são 

vividas as relações e práticas sexuais das gerações ulteriores (AVELLEIRA; 

BOTTINO, 2006). 

Este é o caso da emergência, em meados do século XX, de um 

comportamento sexual, progressivamente, mais afastado do padrão sexual 

tradicional. Condizente com as normas morais instituídas pelas sociedades 

patriarcais, a mulher – ao contrário dos homens – deveria ter sua vida confinada ao 

espaço do lar, restrita à vida reprodutiva. Ao homem caberia o sustento do lar 

viabilizando para tanto, a vida extra domicílio. Tal divisão sexual do trabalho entre 

homens e mulheres se altera no decorrer dos anos. Algumas investigações recentes, 

como de Ramos e colaboradores (2005), sublinham que os comportamentos sexuais 

femininos e masculinos tendem a convergir para um padrão baseado na igualdade 

de oportunidades sexuais para ambos os gêneros, ou seja, as mesmas atividades 

sexuais serem aceitas tanto para os rapazes como para as moças.  

As mudanças culturais que acompanham a Revolução Sexual da década de 

1960, viabilizadas pelos avanços da contracepção hormonal, desmontam a relação 

direta entre sexo e reprodução, amplificada pelo movimento feminista. No plano do 

conhecimento, o uso do termo sexo teve seu significado alterado. Hoje ele se refere, 

exclusivamente, aos caracteres biológicos que permitem a reprodução humana. É na 

perspectiva de gênero que, ao sexo, se associam as considerações das 

características psicológicas típicas de cada sujeito, seus comportamentos, 

interesses, estilos de vida referenciados aos papéis sociais entre homens e 

mulheres (GUERRA; GOUVEIA, 2007).  

Evitar a gravidez indesejada passa a ocupar um lugar central na prática 

liberada da sexualidade em detrimento da preocupação com a prevenção de 

doenças (BARROSO, 1984). Nesse contexto, levando em conta que os 

contraceptivos mais utilizados nessa época não preveniam as doenças, como o caso 

da pílula ou da esterilização, se estruturam as condições do ressurgimento das 

DSTs. Ao mesmo tempo, registra-se o declínio do uso do condom, o que concorreu 

para o afloramento das DSTs na medida em que ele seria capaz de reunir a 

prevenção da gravidez indesejada e das doenças sexualmente transmissíveis (GIR 

et al, 1996).  
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Grande parte dos esforços em relação à prevenção das DSTs passou a ser  

dirigida para a mudança de comportamento sexual, estimulando a abstinência, a 

prática da monogamia e o uso do condom masculino (JIMENEZ et al, 2001). Assim, 

diversas campanhas educativas passaram a encorajar o uso do condom pelo casal 

para prevenir as DSTs; porém, como contraface dessas recomendações, tem sido 

observado que casais heterossexuais, tendo relações fixas ou de longa duração, 

não adotam métodos preventivos de forma regular. Amorim e Andrade (2006, p. 332, 

333) afirmam:  

 

[...] a concepção de estabilidade, sustentada por valores como 
confiança, fidelidade e respeito mútuos, torna desnecessária a 
proteção contra doenças, permanecendo apenas 
preocupação contraceptiva.  

 

Preconceitos sobre o uso do condom se apóiam numa cultura onde a 

sexualidade masculina é caracterizada de forma expansiva e quase incontrolável, 

enquanto que a feminina é percebida como objeto do controle masculino. Neste 

sistema machista, as mulheres exercem pouco direito em relação à expressão 

sexual dos homens, enquanto estes exercem um poder quase absoluto sobre o 

comportamento sexual das mulheres (AMORIM; ANDRADE, 2006). 

Estudos realizados pelo Laboratório de Psicossociologia da Comunicação e 

Cognição Social (LACCOS) indicam diferenças nas representações sociais das 

DSTs entre homens e mulheres. A despeito da tradicional desconsideração do uso 

de preservativo nas relações estáveis, existe hoje, a presença de um segmento 

significativo - do sexo feminino - que assume a condição de risco nestas relações 

fixas de namoro ou conjugalidade (TORRES; CAMARGO, 2008). 

Paralelamente, ocorre a conscientização da necessidade de recorrer aos 

serviços de saúde, seja para tratamento, seja para orientação – o que constitui um 

elo importante na contribuição do controle das infecções da cadeia de transmissão. 

Entretanto, o acesso aos serviços de saúde não acontece de forma homogênea nas 

diversas regiões do país e nos vários segmentos populacionais. Existem também 

diferenças de gênero relacionadas ao motivo de procura pelos serviços, isto é, as 

mulheres buscam mais os serviços para exames de rotina e prevenção enquanto 

que os homens procuram mais por motivo de doença. Quando se trata do 

atendimento de DSTs, estas diferenças entre o sexo masculino e feminino é ainda 
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maior. Os homens com alguma doença sexual, culturalmente não costumam ir aos 

serviços de saúde que são mais freqüentados pelas mulheres (ARAÚJO; LEITÃO, 

2005). Estes autores ainda explicam que: 

 

[...] a característica do serviço de saúde provoca uma 
diferenciação na demanda. Nas cidades onde a unidade é 
específica para atendimentos das DSTs a demanda é maior 
entre os homens. Quando o atendimento às DSTs constitui 
um dos programas das unidades convencionais de saúde, a 
demanda maior é entre as mulheres. 

 

  Apesar das dificuldades presentes, DSTs, como a sífilis, causada por 

bactéria e tendo tratamento eficaz, de baixo custo, configuram, em tese, um modelo 

passível de controle. O problema se coloca, diferentemente, no caso de doenças 

causadas por vírus, sendo emblemático, a propósito, o surgimento do HIV nos anos 

80. Comportando ameaças e insegurança, a emergência da doença imprime novas 

modificações no comportamento sexual preventivo. 

Em 1981 foi identificada a síndrome da imunodeficiência adquirida, 

habitualmente conhecida como AIDS. A epidemia da infecção pelo HIV e da AIDS 

representou um fenômeno global11, dinâmico e instável, cuja forma de ocorrência 

nas diferentes regiões do mundo ressalta a importância do comportamento humano 

individual e coletivo. A AIDS se destaca entre as enfermidades infecciosas virais 

pela grande magnitude e extensão dos danos causados às populações e, desde a 

sua origem, cada uma de suas características e repercussões tem sido 

exaustivamente discutida pela comunidade científica e pela sociedade em geral 

(BRITO et al, 2000). 

Em 2007/2009 o Ministério da Saúde (MS) estimou que 630 mil pessoas 

viviam com HIV no Brasil, sendo que 180 mil já haviam desenvolvido sintomas da 

doença e estavam em tratamento com remédios anti-retrovirais. O Brasil12 registra 

                                                
11 Diariamente, estima-se que mais de sete mil jovens são infectados pelo HIV no mundo, num total de 2,6 

milhões por ano, o que representa a metade de todos os casos registrados. Calcula-se que mais de 10 milhões de 

jovens vivem com o HIV ou estão propensos a desenvolver a AIDS nos próximos 3 a 15 anos (THIENGO et al, 

2005).  
12 Segundo as análises do Boletim Epidemiológico de 2008 com notificações recebidas de julho a setembro de 

2000, a epidemia de AIDS no Brasil teve 196.016 casos confirmados desde 1980 dos quais 49.544 são mulheres 
(TRINDADE; SCHIAVO, 2001). De 1980 a junho de 2008 foi identificado um total de 506.499 casos de AIDS 

no Brasil, sendo 333.485 casos entre o sexo masculino e 172.995  entre o sexo feminino. Dos casos de AIDS 

acumulados de 1980 até junho de 2009, a região Sudeste é a que tem o maior percentual (59,0%) do total de 

notificações, com 323.069 registros da doença. O Sul concentra 19,0% dos casos, com 104.671 notificações; o 
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30 mil novos casos por ano, sendo cerca de um terço em pessoas com idades entre 

15 e 24 anos (www.aids.gov.br/paginas/aids-no-brasil).  

No Brasil, na década de 80, as estatísticas brasileiras registravam 

aproximadamente 47,0% dos casos relacionados à transmissão 

homossexual/bissexual, contra 10,0% dos heterossexuais. Na década de 90, 

aproximadamente 24,0% dos casos de AIDS estavam relacionados a relações homo 

e bissexuais, contra aproximadamente 30,0% dos casos de transmissão 

heterossexual. Tais porcentagens demonstram que a transmissão homo-bissexual é 

tão importante quanto a heterossexual, ao mesmo tempo em que é apontada uma 

diminuição dos números de casos entre os homossexuais (BELOQUI, 2008; TERTO 

JR, 2002). De 1992 até início de 2000, a epidemia de AIDS se caracterizou pelo 

aumento de casos heterossexuais, com ênfase em casos femininos. Uma das 

conseqüências diretas dessa maior participação feminina é o progressivo aumento 

da transmissão vertical - de mãe para filho (TRINDADE; SCHIAVO, 2001; SOUSA 

JÚNIOR et al, 2004). 

A progressão da epidemia, no que se refere à distribuição por sexo, 

evidenciou a feminização da doença. A proporção entre indivíduos acometidos do 

sexo masculino e feminino, que já foi de 17 para 1 em 1983, passou a ser 2 para 1 

em 1998, 1,5 para 1 em 2004, chegando a 0,9 para 1 (na faixa de 13 a 19 anos) em 

2006. De 2000 a junho de 2009 foram registrados, no país, 3.713 casos da doença 

em meninas, contra 2.448 em meninos (PARKER; CAMARGO JR, 2000; DOURADO 

et al, 2006).  

Na vigência da epidemia HIV/AIDS é imprescindível um monitoramento da 

incidência das DSTs, já que a presença de úlceras genitais facilita a penetração do 

HIV, aumentando o risco de contaminação em até 18 vezes quando um dos 

parceiros é portador de alguma DST não tratada. Outro motivo para monitorar estas 

doenças é que elas são transmitidas durante a relação sexual, o que se presume um 

descuido com as conseqüências do relacionamento, como por exemplo, a não 

utilização de preservativos (DESSUNTI; REIS, 2007). Neste contexto, muitos 

programas de DST/AIDS têm sido implementados em todo o mundo com o objetivo 

de tentar conter as infecções pelo HIV. 

                                                                                                                                                   
Nordeste, 12,0%, com 64.706; o Centro-Oeste, 6,0%, com 31.011; e a região Norte, 3,9%, com 21.389 casos 

(www.aids.gov.br). 

 

http://www.aids.gov.br/
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Políticas públicas no combate às DSTs vieram a ser implantadas a fim de 

reduzir a incidência dessas infecções. No Brasil, em 1988, o Ministério da Saúde 

criou o Programa Nacional de Combate às Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(PN-DST/AIDS), o qual passou a ter presença expressiva em 1992. Em 1994 foi 

assinado um acordo de empréstimo entre o Brasil e o Banco Mundial chamado de 

‗Projeto AIDS I‘, onde houve a capacitação de profissionais e unidades hospitalares 

para atender, principalmente, portadores de AIDS. Em 1998 foi criado o ‗Projeto 

AIDS II‘, que veio para complementar o projeto inicial, passando a direcionar um 

trabalho conjunto ao Sistema Único de Saúde - SUS, descentralizando as ações de 

combate às DSTs e à sustentabilidade de ações. Hoje, vários outros programas 

articulam-se ao Programa Nacional de Combate as DST/AIDS, tendo em vista o 

controle dessas doenças (http://www.aids.gov.br/data/Pages). 

De acordo com a proporção alcançada pela AIDS, fica evidente que os 

programas educativos para a prevenção de doenças transmitidas sexualmente nem 

sempre obtêm resultados satisfatórios. Um dos maiores entraves ao controle dessa 

doença foi a dificuldade em influenciar definitivamente a mudança de hábitos, de 

comportamento e de atitude sexual da população jovem ou adulta, por meio de 

campanhas institucionais (CARVALHO et al, 2007). 

A educação em saúde é uma função própria aos profissionais desta área e 

envolve numerosos aspectos inerentes ao comunicador, à comunicação e à 

audiência para que as metas se tornem factíveis e atinjam objetivos esperados. 

Pompidou (1988 apud GIR et al, 1999 p.11) refere-se à educação: 

 

[...] não basta simplesmente oferecer informações, pois estar 
informado não significa necessariamente conhecer; estar 
ciente não significa necessariamente tomar medidas, decidir a 
tomar medidas não significa necessariamente fazer. 
 

 Diante da realidade apresentada pela AIDS, as campanhas abordam a 

questão da prevenção como forma privilegiada de evitar a contaminação pelo vírus 

HIV fazendo com que as mulheres façam uso, não somente da pílula 

anticoncepcional, como também a necessidade de exigirem que seus parceiros 

utilizem o condom, ou seja, usar a contracepção para prevenir doença (GIR et al, 

1997). A dupla proteção, isto é, a proteção contra gravidez indesejada, HIV e outras 

infecções sexualmente transmitidas, configura a prática do sexo seguro para casais 

http://www.aids.gov.br/data/Pages
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heterossexuais e requer concordância e envolvimento de ambos os parceiros 

(BERER, 2007).  

 A preocupação com a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e 

não só com a gravidez associada ao uso de preservativos, sinaliza para a reversão 

dos modelos anteriores, já que a AIDS não tem cura e sim tratamento para postergar 

o efeito da doença. Assim, o uso da camisinha13 protegeria respeitando a escolha e 

os desejos sexuais de cada um. 

 Tais avanços atestam, certamente, disposições renovadas com relação à 

prevenção das DSTs. A propósito, cabem indagações sobre o reconhecimento do 

HPV e das práticas protetoras adotadas, resguardada as especificidades de sua 

transmissão. Destaca-se, nesse sentido, a preocupação com os conhecimentos e 

práticas preventivas voltadas aos universitários – adultos jovens – que estão no 

início da vida sexual. 

 
 

1.3- A prevenção do HPV em questão  

 

A juventude é, contemporaneamente, considerada como a melhor fase da 

vida, relacionada aos potenciais físicos e psíquicos e, ao mesmo tempo, período de 

grande risco associado a possíveis danos à saúde. Como ―palco de riscos‖ 

apresentam-se duas ordens de considerações: o da sociabilidade, em que se teme a 

exposição à violência e ao uso de drogas; e a da esfera da sexualidade, marcada 

pela iniciação sexual precoce e, com ela, a questão das DSTs e da gravidez na 

adolescência (HEILBORN et al, 2006). 

Entre as experiências corporais, emocionais, afetivas e amorosas que 

ocorrem no processo de desenvolvimento da sexualidade, vale dizer, que a primeira 

relação sexual, que ocorre cada vez mais precoce no Brasil, é significativa na vida 

do adolescente, sendo considerada um marco na vida reprodutiva (CARRET et al, 

2004).  

 A iniciação sexual não tem ocorrido de forma homogênea entre homens e 

mulheres, grupos sociais ou entre gerações, sugerindo que vários fatores concorrem 

para a tomada de decisão em iniciar a vida sexual ou adiar esse evento para um 

                                                
13 Com o advento da AIDS, os preservativos masculinos são comercializados em grande escala no Brasil - 

estima-se que hoje, mais de cinco bilhões de camisinhas são consumidas anualmente (GIR et al, 1997). 
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momento considerado mais adequado. Em grande parte, a iniciação sexual de 

jovens do sexo masculino ocorre mais precocemente que a de jovens do sexo 

feminino. Entre os brasileiros, a mediana de idade da primeira relação sexual foi de 

19,5 anos para as mulheres e 16,7 anos para homens em 1996. Em 1998, 46,7% 

dos adolescentes do sexo masculino já haviam tido a primeira relação sexual antes 

dos 14 anos, ao passo que a proporção de adolescentes do sexo feminino nesta 

idade foi de 32,3%.  Estes dados evidenciam o fato de que as normas e expectativas 

sociais em relação à idade e ao momento adequado para as primeiras práticas 

sexuais variam conforme o gênero (TEIXEIRA et al, 2006).   

   A prática sexual na juventude tem sido descrita como dinâmica e em 

constante transformação, apresentando um impacto importante na vida reprodutiva 

dos jovens, como por exemplo, no aumento das taxas de fecundidade na faixa etária 

dos 15 aos 19 anos e na magnitude da incidência de DST nos jovens brasileiros 

(BORGES; SCHOR, 2005). Ressalta-se, entretanto, que a maioria dos jovens com 

idades entre 16 e 24 anos não tinha acesso a serviços adequados para o 

atendimento em relação à saúde sexual e reprodutiva que os orientassem a tomar 

decisões de maneira livre e responsável (PINHO et al, 2002). 

 No Brasil, embora os dados epidemiológicos revelem queda nas taxas de 

fecundidade geral, a análise por faixas etárias específicas indica um aumento 

significativo nas idades mais jovens. As mais altas taxas de fecundidade 

apresentaram-se, tradicionalmente, em mulheres de 20 a 24 anos, onde a 

fecundidade passou de 54 para 80 por mil. A partir dos anos 80, observa-se um 

crescimento relativo nas taxas de fecundidade do grupo composto por mulheres de 

15 a 19 anos, aumentando de 75 para 87 filhos por mil mulheres, paralelamente ao 

decréscimo relativo das taxas no grupo etário de 20 a 24 anos (CAMARANO, 1998 

apud VIEIRA et al, 1998). A partir dos dados do Sistema Nacional de Nascidos Vivos 

(SINASC), é possível observar um aumento relativo dos nascimentos entre mães 

com menos de vinte anos (AQUINO et al, 2003) – consubstanciando a preocupação 

com a prevenção da gravidez entre jovens. 

 Em meio à redução da natalidade no país, grande parte das mulheres 

brasileiras vem tendo, em média, dois filhos, e a maioria têm encerrado 

precocemente suas carreiras reprodutivas. Nesse contexto, a gravidez nas idades 

jovens passa a ter grande visibilidade social (AQUINO et al, 2003).  
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 De acordo com a OMS, a gravidez na adolescência – que ocorre entre os 10 

e 20 anos incompletos - tem sido encarada como problema social ou de saúde 

pública. O qualificativo  ―precoce‖ e ―indesejada‖, que acompanham a caracterização 

deste evento, coloca a gravidez na adolescência como um desvio ou transtorno para 

a vida do jovem - em que pesem as críticas que relativizam este padrão de 

interpretação (CABRAL, 2003; DADOORIAN, 2003). A interrupção prematura da 

escolaridade, a diminuição da capacidade de competir no mercado de trabalho e a 

maior instabilidade nas relações conjugais, são apontadas como fatores que ajudam 

a montar um quadro de desvantagem social decorrente da maternidade na 

adolescência. 

 A passagem para a vida adulta insere o adolescente no grupo vulnerável às 

DSTs devendo, assim, obter conhecimentos sobre como se prevenir tanto da 

gravidez, quando não desejada, como das doenças existentes. Estes constituem, 

sem dúvida, eixos de preocupação, presentes no imaginário da prevenção no 

contexto das relações sexuais, não apenas entre os adolescentes, mas também 

entre os adultos jovens. 

 A maior incidência de gravidez entre jovens pobres e de menor escolaridade 

sugere a dificuldade de acesso a informações sobre contracepção e aos insumos 

preventivos. É importante lembrar que as jovens dispõem de um leque restrito de 

opções contraceptivas: a pílula, que pode ser adquirida livremente nas farmácias, 

desde que tenha recurso para isso, ou pode ser obtida em unidade de saúde; e o 

preservativo, cujo uso depende da vontade do parceiro (VILLELA; DORETO, 2006).  

 Os métodos anticoncepcionais ou contraceptivos são conceituados como 

sendo o uso de técnicas, dispositivos ou substâncias capazes de impedir, 

temporariamente a gestação. Os métodos que provocam a impossibilidade definitiva 

de engravidar, como a laqueadura tubária ou vasectomia, são normalmente 

chamados de métodos de esterilização. Assim, caracteristicamente, os métodos 

anticoncepcionais são reversíveis, bastando sua interrupção para que a fertilidade 

volte. Costuma-se dividir, de maneira didática, os métodos anticoncepcionais em 

quatro grupos distintos: 1) métodos comportamentais, são aqueles em que os casais 

modificam seu comportamento habitual visando a anticoncepção, por exemplo, coito 

interrompido; 2) métodos de barreira, são métodos nos quais se interpõe uma 

barreira física ou química no trajeto dos espermatozóides, impedindo assim que eles 

cheguem ao óvulo, os mais conhecidos são: diafragma, DIU – Dispositivo 
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Intrauterino (não medicamentoso), camisinha masculina e feminina, espermicidas, 

lavagens pós-coitais; 3) métodos hormonais, consistem no emprego de substâncias 

de ação hormonal, visando a anticoncepção, sendo que os mais frequentes são via 

oral e via intramuscular (mensal ou trimestral); 4) métodos de abstinência periódica, 

consistem na abstenção de relações sexuais no período potencialmente fértil, e são 

considerados naturais, como tabela, temperatura basal, e muco cervical  (OSIS et al, 

2004).  

 Os métodos mais simples como o diafragma, o condom e os espermicidas 

(métodos de barreira) são seguros e sem efeitos adversos para a saúde da mulher; 

entretanto, tanto estes como os métodos comportamentais exigem participação ativa 

dos parceiros, incluindo o envolvimento do homem na decisão da contracepção 

(GOLDENBERG, 1986; OSIS et al, 2004).  

 No Brasil, a pílula anticoncepcional e o DIU foram comercializados desde o 

início da década de 60 (PEDRO, 2003). As mulheres brasileiras de camadas médias 

aderiram ao consumo da pílula, o que representou um mercado em crescimento 

acelerado. Em 1970, 6,8 milhões de cartelas de pílulas anticoncepcionais foram 

vendidas e, em 1980, este número subiu para 40,9 milhões. O Dispositivo 

Intrauterino - DIU, cuja fabricação e comercialização somente foi liberada, no Brasil, 

em 1984, era comercializado de forma ilegal no país por ser considerado um artefato 

abortivo (GOLDENBERG, 1986).  

 A despeito das resistências ao uso dos métodos de barreira, e do condom, 

em particular, a contracepção vinculada à prevenção de gravidez encontra espaço 

no universo da liberação sexual – o que acentua o uso dos métodos hormonais. Tal 

movimento, entretanto, parece ignorar o uso do contraceptivo como recurso de 

prevenção de doença. Essa situação só vai ser questionada na sociedade, diante 

das ameaças que se descortinam com a emergência do HIV enquanto problema de 

saúde pública. 

 Preconceitos em relação ao uso de preservativos ainda ocorrem, sendo 

presumíveis sua presença, principalmente no início da vida sexual, onde o 

conhecimento e o controle do corpo ainda pode ser incipiente, em meio à 

―casualidade‖ que frequentemente acompanha este momento. Inúmeros fatores 

estão associados ao uso de métodos anticoncepcionais e/ou de proteção pessoal 

durante os relacionamentos afetivos – sexuais entre jovens.  Entre eles, Teixeira e 

colaboradores (2006) apontam o grau de conhecimento sobre as questões 
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reprodutivas, o tipo de envolvimento afetivo no momento, questões financeiras e de 

acesso aos métodos e, o grau de liberdade e de autonomia alcançados nessa faixa 

etária. Outro fator importante, revelado pela pesquisa de Jeolás e Ferrari (2003), é 

que grande parte dos jovens sexualmente ativos declara fazer uso do álcool ou de 

drogas antes das relações sexuais, o que limita a utilização dos métodos de barreira. 

 Vale dizer que, estudos realizados nos Estados Unidos e Europa mostraram 

que o declínio da incidência da AIDS, bem como das mortes causadas por ela a 

partir de 1996, podem refletir o uso de preservativos, assim como o da terapia 

combinada das drogas anti-retrovirais. Essa terapia tem se mostrado eficaz para 

manter ou recuperar a qualidade de vida e aumentar a sobrevida dos que estão 

infectados (BARBOSA; STRUCHINER, 2003).  

No Brasil, desde os anos 1990, a política nacional de controle do HIV/AIDS 

tem como foco a promoção do uso do preservativo e a diminuição do número de 

parceiros por meio de uma perspectiva não supressiva. Dentre os demais grupos 

etários, os jovens têm apresentado as maiores proporções de uso de preservativo no 

Brasil. Tais proporções são típicas de uma geração que iniciou sua vida sexual sob a 

égide das campanhas de prevenção da AIDS e especialmente relevantes quando 

considerado que o uso de preservativo no início da vida sexual pode estar associado 

ao seu uso subseqüente. Pesquisas recentes que entrevistaram jovens 

adolescentes brasileiros têm indicado o impacto da região do país onde moram, do 

nível de escolaridade, do sexo e da cor da pele tanto na idade de início da vida 

sexual como no uso de preservativo na primeira relação sexual. Assim, tem sido um 

desafio para os programas de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis 

(IST) e AIDS atingirem os jovens que não têm acesso ou não utilizam o preservativo, 

e se encontram em situações e contextos intersubjetivos que os tornam vulneráveis 

à infecção pelo HIV, particularmente quando não estão na escola (PAIVA et al, 

2008). 

As escolas são instituições que interferem na educação sexual do 

adolescente, portanto, constituem um cenário muito apropriado para o 

desenvolvimento de um programa de educação sexual, porque além de uma ação 

direta que exercem sobre os educandos, indiretamente incentivam a própria família a 

desempenhar o seu papel. A escola é o ambiente social no qual o indivíduo passa 

grande parte de sua vida e é um dos principais espaços para contatos interpessoais, 

por isso deve contribuir para o desenvolvimento de uma educação sexual que 
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promova no adolescente senso de auto-responsabilidade e compromisso com a sua 

própria sexualidade. A orientação sexual neste local está sugerida nos novos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN - elaborados pelo Ministério da Educação 

e Cultura - MEC (portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf), dando autonomia aos próprios 

estabelecimentos de ensino para decidirem a forma de abordarem esta temática. No 

entanto, sabe-se que estas instituições enfrentam dificuldades para a inserção de 

novas práticas em educação sexual, e muitas vezes deixam de oferecer um espaço 

para que ocorram debates sobre saúde reprodutiva e sexualidade de uma forma 

contínua, referidos principalmente a carência de recursos materiais e pessoal 

capacitado. A educação sexual é, com certeza, uma grande estratégia de prevenção 

dos problemas relacionados ao desenvolvimento da sexualidade na adolescência, 

mas a escola apresenta dificuldades em cumprir este papel, que depende, entre 

outros fatores, de docentes capacitados previamente para a função (JARDIM; 

BRETAS, 2006). 

Dados analisados por Teixeira e colaboradores (2006), relativos à prevalência 

do uso de preservativos entre os jovens, apontam para o aumento do uso deste 

método em relação há alguns anos atrás. Contudo, se o uso de preservativo 

aumentou entre os jovens, ele ainda não é utilizado por todos e nem em todas as 

relações sexuais. Dentre os muitos estudos que têm sido realizados tendo como 

objeto os adolescentes e o uso de métodos de proteção/contracepção, vários 

demonstram que o conhecimento sobre os métodos anticoncepcionais existentes é 

elevado, o que não implica necessariamente o uso adequado ou regular destes e, 

apesar do aumento considerável desse uso nos últimos anos, ainda deixa a desejar. 

Deve-se observar que o uso de métodos não se mantêm nos mesmos 

percentuais quando é comparado a dois eventos, a primeira e a última relação 

sexual. Contraditoriamente, o uso do preservativo cai significativamente na última 

relação sexual, principalmente no caso de parceiros fixos onde a prioridade deixa de 

ser a proteção contra as infecções de transmissão sexual (TEIXEIRA et al, 2006). De 

acordo com Bastos e colaboradores (2008), no namoro ou em um relacionamento 

mais estável, os jovens não sentem a necessidade de negociarem o uso de condom, 

havendo uma suposta confiança mútua com relação as DSTs. Neste momento, a 

preocupação fica direcionada exclusivamente à prevenção de gravidez. 

 O movimento de reação e enfrentamento do HIV coloca em destaque a 

contracepção ou o uso dos métodos de barreira, associada à prevenção da doença 
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de forma combinada, ou não, com a prevenção da gravidez. Neste contexto, se 

instaura a preocupação com os sentidos da prevenção entre jovens, particularmente 

diante do reconhecimento da importância do HPV. Cabe, a propósito, (re)conhecer 

como os adolescentes e/ou adultos jovens se comportam no plano da sexualidade, 

em que medida e com que intenção fazem uso de contraceptivos, levando em conta 

as especificidades da transmissão e da urgência do controle do HPV. 
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2. OBJETIVOS 
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Objetivo Geral 
 

 Realizar diagnóstico sobre o conhecimento do HPV e práticas preventivas 

entre universitários tendo em vista subsidiar programas de intervenção 

 
 
 
 
Objetivos Específicos 
 

 Caracterizar a população de estudo segundo condições sociodemográficas 

 Identificar o comportamento sexual dos alunos e recursos contraceptivos 

adotados 

 Avaliar, no âmbito das DSTs, conhecimentos e práticas preventivas dos 

estudantes em relação ao HPV  
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3.1. Delineamento de estudo 

      

Atendendo aos objetivos da investigação, foi realizado um estudo descritivo 

de corte transversal. Segundo Pereira (2006, p.271), ―as investigações 

epidemiológicas de cunho descritivo, têm o objetivo de informar sobre a distribuição 

de um evento na população‖. Na medida em que considera no mesmo recorte a 

exposição e efeito, o estudo transversal permite verificar a ocorrência de um evento 

numa determinada população num momento particular, fornecendo um retrato das 

variáveis naquela ocasião, permitindo identificar associações entre elas.  

 O estudo visou acessar a faixa etária de adultos jovens, os quais, com 

chances de terem iniciado a vida sexual, constituem segmento estratégico no 

sentido da avaliação do comportamento relativo à prevenção do HPV.  

Por uma questão de conveniência, a investigação se concentrou na área da 

saúde do Campus da Baixada Santista da UNIFESP. Este Campus foi inaugurado 

em 2005 tendo como cursos de graduação a Nutrição, Psicologia, Terapia 

Ocupacional, Fisioterapia e Educação Física. O curso de Serviço Social foi 

inaugurado somente em 2009.  

O levantamento foi realizado junto a universitários de ambos os sexos de 

todos os cursos. A intenção era verificar se o conhecimento sobre as DSTs e o HPV 

variava ao longo dos anos. Diante desta preocupação, o estudo pretendia focalizar 

alunos que estavam no início e no fim do ensino superior. Como os alunos do quarto 

ano possuíam atividades fora do Campus, nos restringimos aos estudantes do 

primeiro e terceiro ano.  

Os dados foram obtidos a partir de um questionário, devidamente testado, 

composto de perguntas abertas e fechadas, o que possibilitou uma abordagem 

qualitativa e quantitativa. A aplicação do questionário, autopreenchido, se deu em 

sala de aula. Foi dispensada a identificação do aluno tendo em vista garantir o sigilo 

das informações. Todas as não respostas foram categorizadas como Sem 

Informação (SI). 

O questionário, que segue no anexo 1, compõe-se de três campos de 

informações: o perfil do estudante, seu  comportamento sexual e o 

conhecimento/prevenção sobre HPV. 
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3.2. O perfil do estudante 

 

 A caracterização do perfil sociodemográfico dos estudantes, obtida a partir de 

questões fechadas, envolveu informações sobre as seguintes variáveis: idade, sexo, 

cor, naturalidade, local de residência, escolaridade dos pais e condições de 

manutenção econômica do estudante.  

 A idade foi computada em anos completos sendo categorizada nas faixas de 

18 a 20 anos, de 21 a 23 anos, e de 24 anos e mais. Foram excluídos os alunos com 

idade inferior a 18 anos diante da dificuldade de obtenção da autorização por parte 

dos responsáveis. 

 As categorias masculino e feminino foram consideradas tendo como 

perspectiva a abordagem de gênero. Produto de uma construção histórico-cultural, o 

gênero imprime normas, valores, percepções, representações que acompanham a 

vida do sujeito, legitimando sua identidade (RAMOS et al, 2005).  

 A cor - autorreferenciada - foi considerada a partir das categorias: branco, 

amarelo, pardo, indígena e negro.  

Levando em consideração a mobilidade populacional em torno do acesso às 

limitadas vagas no ensino superior público e sua possível relação com 

comportamento sexual diferenciado, foi levantada a naturalidade dos entrevistados, 

categorizada em município de nascimento, especificando sua localização na 

Baixada Santista e capital ou interior do Estado de São Paulo, ou em outros 

Estados.  

De forma complementar, foi levantado o lugar de residência, especificando-se 

o tempo de moradia no município. Além disso, foi indagado se o entrevistado mora 

sozinho ou não e, em caso negativo, com quem (familiares, amigos, outras 

pessoas), tendo em vista a organização das condições de vida do estudante. 

Como indicador de extração sócio-econômico foi considerada a escolaridade 

dos pais, categorizada em ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino 

médio, superior e mais que superior, levando em conta a condição completa para 

cada nível. 

A propósito das condições de subsistência e econômica, foi indagado se o 

participante trabalha, ou não, levando em conta a delimitação de sua dependência 

em relação à sua manutenção.     

 



29 

 

3.3. Comportamento sexual     

 

 A segunda parte do questionário contemplou o comportamento sexual do 

aluno, sendo questionado se ele já havia iniciado a vida sexual. 

 Focalizando, inicialmente, a primeira relação sexual, foi indagado ao 

estudante que idade ele tinha nesta ocasião - categorizada nas faixas de 12 a 14 

anos, de 15 a 17 anos, de 18 a 20 anos, e 21 anos ou mais.  

Na sequência, foi questionado se a relação sexual havia sido um evento 

inesperado, ou programado; e, se o relacionamento teve continuidade após a 

ocasião.  

Levando em consideração o uso de contraceptivos na primeira relação 

sexual, foi perguntado se o aluno utilizou algum método preventivo e, em caso 

positivo, qual foi o recurso utilizado (preservativo masculino, preservativo feminino, 

pílula anticoncepcional, DIU, coito interrompido, tabelinha, diafragma, e outros). Em 

caso negativo foi indagado se o fato de não ter utilizado causou preocupação. Em 

seguida foi questionado de quem foi a escolha do uso do método e qual o motivo da 

mesma, referenciado à contracepção e/ou prevenção de doença. 

Com a finalidade da aproximação às práticas sexuais atuais, foi indagado se o 

aluno se relaciona sexualmente com alguém no presente. Trazendo o foco para a 

última relação sexual, foi levantada a questão sobre quando ela se deu, relacionada 

à data da aplicação do questionário. Foi indagado, a seguir, se esta relação ocorreu 

com parceiro fixo: namorado(a), noivo(a) ou esposo(a); se acontece apenas com 

mulheres, apenas com homens ou com ambos; e, com qual frequência ocorrem: 

diária, semanal, quinzenal, mensal ou de vez em quando. Foram registradas 

informações sobre o uso de contraceptivos.  

Com a intenção de verificar as fontes de informações sobre as DSTs, foi 

perguntado com quem eles falam sobre este assunto. A este respeito, o estudo 

registrou informações sobre a procura de serviços de saúde (relacionados à 

atividade sexual): qual o tipo de serviço eles buscam (Sistema Único de Saúde - 

SUS, médico particular, convênio) e os motivos da procura (obter informações sobre 

prevenção de gravidez; obter informações sobre as doenças transmitidas 

sexualmente; fazer tratamento de alguma doença ou problema relacionado à 

atividade sexual). 
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3.4. Conhecimento e prevenção do HPV  

 

Na terceira parte do questionário foram formuladas questões sobre o 

conhecimento de DSTs.  Inicialmente, as indagações se voltaram para as doenças 

que o aluno reconhece como sendo deste grupo, sendo solicitado, paralelamente, 

que especificassem o grau de importância das mesmas numa escala de 0 a 4, onde: 

0 corresponde a nenhuma importância, 1 corresponde a pouca importância, 2 a 

importância média, 3 a (doença) importante e, 4 a (doença) muito importante.  

Após a indagação se o aluno já tinha ouvido falar sobre HPV, foi questionado 

como se dá a transmissão e qual o segmento suscetível à infecção, entre homens e 

mulheres. Dando continuidade, foi perguntado ao estudante qual o grau de 

importância do HPV, numa escala de 0 a 4. Em seguida, o foco do questionário foi 

orientado para as complicações advindas do HPV e as formas de prevenção da 

doença. Neste sentido, o aluno foi questionado sobre o uso de contraceptivos de 

barreira e a respeito da vacina do HPV; se já ouviu falar sobre ela e se recorreria à 

vacina se soubesse da sua possibilidade de prevenção da doença. 

Finalmente, foi perguntado ao aluno se ele desejaria obter informações sobre 

o HPV e outras DSTs, sendo solicitadas, neste caso, sugestões a respeito das 

formas de viabilização das mesmas. 

 
 

3.5. Análise dos resultados 

 

A análise dos dados foi dividida em: perfil do estudante, primeira relação 

sexual, última relação sexual, conhecimento das DSTs e conhecimento do HPV. 

Foi construída uma base de dados tendo em vista a abordagem quantitativa - 

os dados foram tabulados e expressos em porcentagem. Após a caracterização das 

variáveis, foram realizados testes de associações em software estatístico SPSS 

15.1®, tendo por desfecho o comportamento sexual e o conhecimento sobre a 

doença. Descartada as variáveis por curso, as associações priorizaram os 

diferenciais por sexo e por série. Neste caso, foi adotada a estatística do qui-

quadrado ( χ2), sendo considerado significante valores de p inferiores a 5%. 

No âmbito da abordagem qualitativa, foram transcritas as respostas dos 

estudantes às questões abertas. Procedendo à identificação das unidades de 
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sentido, seguida de sua categorização, elas foram reportadas ao contexto das 

relações sociais que inscrevem o conhecimento do HPV e práticas contraceptivas. 

Tais procedimentos se apóiam na perspectiva de que os elementos discursivos, na 

sua singularidade de expressão, são inerentes às relações estruturais da sociedade 

histórica concreta (MINAYO, 2004).  

 
 

3.6 Procedimentos Éticos 

 

 O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da UNIFESP 

obedecendo à regulamentação da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde/MS – anexo 2. 

 A coleta de dados junto aos cursos da UNIFESP – Campus Baixada Santista 

foi devidamente autorizada pela instituição – anexo 3. Após a apresentação da 

pesquisa em sala de aula – acordada com os coordenadores dos cursos – acrescida 

das explicações sobre a garantia do sigilo das informações, o questionário a ser 

preenchido pelos alunos foi liberado após a assinatura do termo de      

consentimento livre e esclarecido – anexo 4. 
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4.1. O Perfil do Estudante 

 

Compuseram a população de estudo 146 alunos do primeiro ano (59,3%) e 

137 do terceiro ano (70,3%), totalizando 283 alunos do Campus Baixada Santista - 

UNIFESP – tabela 1. 

Em quase todos os cursos, do primeiro ano, a participação de alunos foi 

superior a 50,0% exceto na Educação Física, cuja proporção foi de 43,2%. Foram 

excluídos 4,9% dos estudantes por terem idade abaixo de 18 anos. Deixaram de 

participar da investigação 35,8% dos alunos do primeiro ano, incluindo os que não 

aceitaram participar e os que não estavam em sala de aula no dia da coleta de 

dados. 

No terceiro ano a participação dos estudantes foi superior a 70,0% em quase 

todos os cursos, exceto na Educação Física, cuja proporção foi de 39,0%. Destaca-

se a presença de alunos da Fisioterapia com 85,7% seguida da Nutrição, com 

80,5%.  

 

Entre os alunos do primeiro ano, observamos uma concentração da idade 

entre 18-20 anos (82,9%) – tabela 2. Na sequência, a segunda faixa etária mais 

frequente foi de 21-23 anos com 15,7%. Apenas 2 alunos possuíam 24 anos ou 

mais. No terceiro ano, como seria de se esperar, a concentração da idade foi entre 

21-23 anos (65,0%). Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes 

de idades entre os cursos (primeiro ano: p=0,847; terceiro ano: p=0,647).  

De forma geral, chama atenção as idades jovens dos alunos, o que sinaliza 

para o ingresso na faculdade logo após o término do ensino médio. Segundo Sparta 

e Gomes (2005), a entrada na universidade vem assumindo um caráter de tarefa 

evolutiva em si mesma, ou seja, o ingresso na educação superior se torna uma 

continuidade natural a ser realizada por quem termina o ensino médio, além de ser 

considerada uma das alternativas relevantes para a inserção no mundo do trabalho. 

 Registramos concentração de alunas do sexo feminino em todos os cursos, 

tanto do primeiro como do terceiro ano. Pedro (2005) explicita que a presença 

significativa das mulheres nas universidades brasileiras, como estudantes de 

graduação, é um dado que vem sendo valorizado, especialmente em relação a 

épocas anteriores quando poucas mulheres conseguiam estudar e obter grau 

superior. 
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Tabela 1: População do estudo (participantes, excluídos e não participantes) por  

cursos (n,%). Alunos do 1º e 3º ano - UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009.  
 

 

    Cursos 

 

Nut 

  

Psi 

  

S S 

   

    T O 

  

Fisio 

  

E F 

  

Total 

 n      %  n     %  n     %  n      %  n      %  n      %  n     % 
 

Primeiro Ano 
 

 

Participaram 
 

 

 26  52,0 

  

33  67,3 

   

18  66,7 

  

26  78,8 

   

27  54,0 

   

16  43,2 

  

146   59,3 

Excluídos*  

 

  3     6,0    -      -     -      -    4  12,1   1    2,0   4  10,8   12     4,9  

Não Partic.  21  42,0  16  32,7    9  33,3    3   9,1   22  44,0  17  46,0  88 35,8  

 

 

Subtotal 
 

 

50 100,0 

  

49  100,0 

   

27  100,0 

  

33   100,0 

 

50  100,0 

 

37  100,0     

 

246 100,0 

 

Terceiro Ano 
 

 

Participaram 

 

33  80,5 

  

28  70,0 

  

   -     - 

   

24  77,4 

  

36  85,7 

  

16  39,0 

  

137   70,3 

 

Não Part.** 

 

  

8   19,5 
  

12  30,0 
     

   -     - 
   

  7  22,6 
  

  6  14,3 
  

25  61,0 
   

 58    29,7 

Subtotal 41 100,0  40  100,0    -     -   31 100,0  42  100,0  41 100,0 195 100,0 
 

 

          * Menores de 18 anos de idade 

          ** Não compareceram à aula no dia da coleta de dados 
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Tabela 2: Distribuição dos estudantes segundo idade, sexo, cor (autorreferida), 

naturalidade, moradia e convivência domiciliar (n, %). Alunos do 1º e 3º ano - 
UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 

 

 

 

 

 

  

Primeiro ano 
  

Terceiro ano 

          n          %  n         % 
 

Idade 
   

 18 – 20         121   82,9            36    26,3 

 21 – 23         23    15,7            89    65,0 
 24 e mais          2      1,4            12     8,7 
 

Sexo 
   

Masculino          38      26,0            18     13,1 

Feminino        108    74,0           119    86,9 
 

Cor – autorref. 
   

Branco        116    79,5           104   75,9 

Amarelo          8       5,5            15     10,9 
Pardo         18     12,3            14     10,2 

Indígena          1       0,7               -     - 

Negro          3      2,0             4       2,9 
 

Naturalidade 
   

Santos / Baixada         13      8,9            14    10,2 

SP – Capital        71    48,7            51    37,2 
Interior SP        52    35,6            63    46,0 

Outro Estado        10     6,8             9       6,6 
 

Moradia atual 
   

Santos      95     65,1            106    77,4 

Baixada (-Santos)      14     9,6              6      4,4 

São Paulo – Capital      19    13,0              7      5,1 

Interior / São Paulo      17    11,6             18    13,1 
SI       1      0,7               -     - 

 

Convivência Domiciliar 
   

Sozinho      14     9,6             13     9,5 

Família      63    43,2             40    29,2 

Amigos      66    45,2             83    60,6 
Outros       3      2,0              1      0,7 

 

 

Total 
 

 

            146     100,0 
  

           137   100,0 
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 A presença de alunos do primeiro ano que se diz de cor branca foi de 79,5% - 

tabela 2. Apenas 8 estudantes (5,5%) se colocaram na categoria amarela e só 1 

(0,7%) como sendo indígena. Dos 146 alunos, somente 3 (2,0%) se 

autodemoninaram negros. Entre alunos do terceiro ano, a distribuição da cor foi 

semelhante aos alunos do primeiro ano, reiterando a autoqualificação como brancos 

(75,9%). Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os 

cursos (primeiro ano: p=0,816; terceiro ano: p=0,815).  

A pequena presença de negros e indígenas no Campus de Santos condiz 

com dados descritos na literatura. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), em 2001, no total de universitários, 97,0% são brancos, 

2,0% são negros e 1,0% são descendentes de orientais. Estes achados traduzem as 

desigualdades sociais que permeiam o ensino no país. Segundo estudo baseado na 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), em 1999, a taxa de 

analfabetismo foi três vezes maior entre negros, sendo que jovens brancos, com 25 

anos de idade, têm, em média, 8,4 anos de estudos, enquanto que negros da 

mesma idade têm a média de 6,1 anos (DOMINGUES, 2005).  

  

 Somente 8,9% dos alunos do primeiro ano são naturais de Santos e/ou 

Baixada Santista – tabela 2. A maior parte é oriunda da capital São Paulo (48,7%), 

seguida do interior do Estado (excluída a Baixada Santista) 35,6%. Não foram 

igualmente registradas diferenças significantes entre os cursos (p=0,870). 

De forma similar, a maioria dos alunos do terceiro ano é proveniente de São 

Paulo (capital) ou do interior do Estado. Somente 10,2% são naturais de Santos e/ou 

Baixada Santista e 6,6% dos alunos são de outros Estados. Também, não houve 

diferenças estatísticas significantes entre os cursos (p=0,562).  

É possível pensar que os alunos naturais da capital de São Paulo ou do 

interior do Estado busquem o ensino superior em Santos pela proximidade regional, 

destacando o fato de se tratar de uma universidade pública. O Censo da Educação 

Superior do ano de 2008 evidenciou um aumento da entrada de estudantes neste 

nível. Neste ano, 1.936.078 novos alunos ingressaram na graduação, o que significa 

8,5% a mais em relação a 2007. Houve um aumento de 10,1% no número de 

matrículas em cidades do interior entre as instituições federais em relação a 2007 

(www.inep.gov.br). 

 

http://www.inep.gov.br/
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No conjunto, 74,7% dos alunos do primeiro ano e 81,8% dos alunos do 

terceiro ano residem em Santos e/ou Baixada Santista – tabela 2. Não houve 

diferenças significantes entre o local de moradia dos alunos do primeiro ano 

(p=0,560) nem entre os alunos do terceiro ano (p=0,680). Estes dados são 

coerentes com a elevada presença de naturais da capital e do interior de São Paulo 

que se transferem para o local de estudo. Salienta-se que a universidade exige 

presença do aluno em tempo integral em todos os cursos, exceto no Serviço Social. 

Estes dados coincidem com o tempo de moradia na Baixada Santista que concentra 

81,6% com menos de 1 ano entre alunos da primeira série. 

No âmbito da convivência domiciliar, 43,2% dos alunos do primeiro ano 

residem com familiares e 45,2% moram com amigos – tabela 2. Somente 9,6% dos 

alunos vivem sozinhos. De forma semelhante, a maioria dos alunos do terceiro ano 

(60,6%) reside com amigos; 29,2% moram com familiares e apenas 9,5% moram 

sozinhos. Como seria de se esperar, o tempo de moradia dos alunos da terceira 

série na Baixada Santista excede a 2 anos. 

Menezes e Mari (2007) estudaram a mudança da rede social-pessoal de 

alunos universitários (Universidad Santo Tomás – Colômbia) ao longo do primeiro 

ano de cursos das ciências da saúde e ciências humanas. As autoras mostraram 

que 41,0% dos alunos investigados não moravam com os pais,  o que se aproxima 

com os dados obtidos no presente estudo. Segundo as autoras, uma parcela dos 

alunos que ingressam nas universidades, além de experienciar mudanças na cultura 

escolar, como a transição do colégio para a universidade, passa também por um 

período de afastamento físico dos familiares pela necessidade de morar em outras 

localidades. Os estudantes defrontam-se com a reorganização e reconstrução da 

rede social de amizades devendo adaptar-se aos costumes de outras culturas 

(cidade) e micro-culturas (repúblicas universitárias, casas de alojamento).  

Com relação à escolaridade dos pais dos alunos do primeiro ano (tabela 3), 

50,0% tinham nível superior; 34,2% nível médio e, somente 4,1% tinham nível 

fundamental I completo. Reproduzindo o mesmo padrão de distribuição do primeiro 

ano, o estudo registrou a maior presença de pais dos alunos do terceiro ano com 

ensino superior ou mais (58,4%) do que com nível médio (28,5%). Não houve 

diferenças significantes entre a escolaridade dos pais por cursos (primeiro ano: 

p=0,493; terceiro ano: p=0,07). Se estes dados traduzem, em certa medida, o 

aumento dos níveis da escolaridade no Brasil (HOFFMANN, 2001), chama a atenção  
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Tabela 3: Distribuição dos estudantes segundo escolaridade dos pais - nível 

completo (n, %). Alunos do 1º e 3º ano - UNIFESP - Campus Baixada Santista, 
2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Primeiro ano 
  

Terceiro ano 

 n        %  n        % 
 

Escolaridade Pai 
   

      Fundamental I*      6       4,1             6       4,4 

      Fundamental II*     12      8,2             7       5,1 

      Médio* / Técnico     50     34,2            39      28,5 

      Superior* / mais     73      50,0            80      58,4 

      Não frequentou escola      5      3,4             3       2,2 

      SI       -     -             2       1,4 

 

Escolaridade Mãe 
 
 

  

      Fundamental I*   10       6,8            13      9,5 

      Fundamental II*    14       9,6             6       4,4 

      Médio* / Técnico    51      34,9            49     35,8 

      Superior* / mais     71      48,6            67     48,9 

      Não frequentou escola       -     -             2      1,4 

      SI       -     -               -     - 

 

Total 
 

 

 146   100,0 
  

        137   100,0 
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a concentração proporcional de pais com níveis diferenciados de formação escolar 

entre alunos universitários. 

 

No conjunto dos alunos do primeiro ano, os níveis de escolaridade das mães 

– tabela 3 – foram semelhantes ao dos pais, com valores pouco menores de nível 

superior (48,6%) em detrimento da presença do nível médio (34,9%). No terceiro ano 

este padrão se repete reafirmando o quadro de extração social dos alunos do 

Campus da Baixada Santista. Também não foram registradas diferenças 

estatisticamente significantes de escolaridade das mães entre os cursos (primeiro 

ano: p=0,463; terceiro ano: p=0,680).  

 

Os estudantes de ambas as populações de estudo – primeiro e terceiro ano - 

na sua quase totalidade, não trabalham – tabela 4. No primeiro ano, esse valor 

chega a 97,3%, enquanto que no terceiro ano foi de 92,7% - inexistindo diferenças 

significantes entre os cursos (primeiro ano: p=0,550; terceiro ano: p=0,06). 

Mais de 90,0% dos alunos é dependente dos pais, economicamente. 

Ressalta-se, a propósito, a presença de um alunato jovem que ingressa na 

faculdade logo após o término do ensino médio. Também aqui não foram 

observadas diferenças estatisticamente significantes entre os cursos (primeiro ano: 

p=0,708; terceiro ano: p=0,542). 

Os achados desta pesquisa aproximam-se a um estudo da década de 90, 

onde foi observado que, no ensino superior, estudantes oriundos de famílias com 

renda de até 6 salários mínimos representavam, aproximadamente, 11,0% do 

alunato, enquanto que os procedentes de famílias com renda acima de 10 salários 

ultrapassam os 60,0%. Se, por um lado, existe um contingente expressivo de 

estudantes de nível superior proveniente das camadas de renda intermediária, os 

dados refletem a desigualdade de oportunidade de acesso ao nível superior, seja 

público ou privado, não por falta de vagas, mas por problemas sociais e deficiências 

do ensino fundamental (MARTINS, 2002).  
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Tabela 4: Distribuição dos estudantes segundo trabalho e sustento (n, %). Alunos do 

1º e 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Primeiro ano 
  

Terceiro ano 

 n        %  n        % 
 

Trabalho 
   

Sim        4       2,7            10       7,3 

Não      142    97,3           127     92,7 

 

Sustento 

   

Autosustento       3       2,1             3        2,2 

 Pais      138    94,5           133     97,1 

 Outros familiares       4       2,7             1        0,7 

 Outras pessoas       1       0,7               -     - 
 

 

Total 
 

 

  146    100,0 
  

        137   100,0 
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Resumo 

 

 O alunato do Campus Baixada Santista integra jovens, predominantemente do sexo 

feminino, de cor branca, provenientes principalmente da capital e interior do Estado de São 

Paulo – poucos são naturais da Baixada Santista. 

  Com níveis semelhantes de extração social predomina a presença de pais com nível 

superior e intermediário, tanto entre alunos da primeira como da terceira série.  

 Exigindo a presença em período integral, grande proporção dos alunos reside em 

Santos, especialmente com amigos e/ou no sistema de “repúblicas”, e são basicamente 

sustentados pelos pais.  

 Não foi constatada diferenças na composição da população investigada entre os 

diversos cursos do Campus. 

 

 

 4.2. Comportamento Sexual – 1ª Relação Sexual 

 

 Do total de alunos do primeiro ano (n=146) 65,8% já haviam iniciado a vida 

sexual; no terceiro ano (n=137) esta proporção alcançou 81,0% - tabela 5. 

Entre alunos do primeiro ano, 94,7% do segmento masculino já havia tido 

relação sexual no momento da aplicação do questionário, enquanto que entre as 

alunas do sexo feminino esta proporção foi de 55,5% - estas diferenças foram 

estatisticamente significantes (p=0,00). Estes dados condizem com o trabalho de 

Borges (2007) que ressaltou o fato que a iniciação sexual dos homens ocorre mais 

precocemente que das mulheres.  

As diferenças iniciais desapareceram entre os alunos do terceiro ano. Estes 

valores foram de 94,4% entre os homens e de 79,0% entre as mulheres (p=0,119). 

O início da relação sexual dos alunos do primeiro ano se concentrou (62,5%) 

na faixa 15–17 anos de idade; 8,3% tinham idade entre 12-14 anos e 29,2% entre 

18-20 anos – tabela 6.  Não houve diferenças significantes de gênero entre alunos 

do primeiro ano em relação a idade da primeira relação sexual (p=0,257).  

No terceiro ano, 49,5% dos alunos iniciaram a vida sexual com idade entre 

15-17 anos; 37,0% entre 18-20 anos e 9,9% com mais de 21 anos. Tampouco neste 

segmento foi registrada diferença estatisticamente significante por gênero (p=0,679).  

A iniciação sexual parece ter sido mais precoce no primeiro ano. A mediana 

da idade da primeira relação sexual entre as alunas e alunos do primeiro ano foi de 
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Tabela 5: Vivência de relação sexual, segundo sexo (n, %). Alunos do 1º e 3º ano – 

UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 
 

 

χ
2
 1º ano=  19,164; p= 0,00  

χ
2
 3º ano=  2,428;  p= 0,119    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivência de 

Relação Sexual 
 

 
 

 

Primeiro ano 
 

  
 

 

Terceiro ano 
 

M  F  Total  M          F  Total 

n      %  n     %  n     %  n      %  n      %  n    % 
 

Sim 
  
36  94,7 

  

 60  55,5 
   

96   65,8 
   

17  94,4 
   

94  79,0 
   

111  81,0 
 

Não   2   5,3   48  45,5  50  34,2   1     5,6   25  21,0   26   19,0 
 

 

Total 
 

38 100,0 
  

108 100,0 
  

146 100,0 
  

18 100,0 
  

117 100,0 
  

137 100,0 
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Tabela 6: Primeira Relação Sexual segundo idade, tipo do evento, continuidade da 

relação e uso de contraceptivo, por sexo (n, %). Alunos do 1º e 3º ano – UNIFESP - 
Campus Baixada Santista, 2009. 

 

 
Idade / sexo 

χ
2
 1º ano= 10,120; p=0,257 

χ
2
 3º ano=  6,596; p= 0,679   

 

Tipo do evento / sexo 

χ
2
 1º ano= 18,710; p= 0,000   

χ
2
 3º ano=  0,095; p=0,758    

 
Continuidade da relação / sexo 

χ
2
 1º ano= 13,202; p= 0,000    

χ
2
 3º ano=  4,558; p= 0,033 

 

Uso de contraceptivo / sexo 

χ
2
 1º ano= 9,971; p=0,002   

χ
2
 3º ano=  2,171; p= 0,141   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeira 

Relação Sexual 
 

 
 

 

Primeiro ano 
 

  
 

 

Terceiro ano 
 

M  F  Total  M          F  Total 

n      %  n     %  n     %  n      %  n      %  n     % 
 

Idade / anos 
          

 

    12 – 14  4   11,1   4     6,7    8     8,3      -     -    4    4,3     4    3,6 

    15 – 17  21  58,3  39   65,0  60   62,5  11  64,7   44  46,8    55  49,5 

    18 – 20  11  30,6  17   28,3  28   29,2  6   35,3   35  37,2    41  37,0 

    21 e mais      -     -      -     -       -     -   11  11,7    11   9,9 

 
Tipo do evento 

           

 Inesperado 29  80,6  21  35,0  50   52,1   7  41,2  35   37,2    42  37,8 
 Esperado  7   19,4  39  65,0  46   47,9  10 58,8  59   62,8    69  62,2 

 

Continuidade da 

relação 

           

    Sim 21  58,3  54   90,0   75  78,1   9  52,9  73  77,6    82  73,9 

     Não 15  41,7  6     10,0   21  21,9   8  47,1   21  22,4    29  26,1 

 
Uso de 

contraceptivo 

           

          Sim 26   72,2  57  95,0  83   86,5  13 76,5  84   89,4    97  87,4 

          Não 10   27,8     3    5,0  13    3,5   4  23,5  10   10,6    14  12,6 
 

           
Total 

   
36  100,0 
 

  

60 100,0 
  

96 100,0 
  

17  100,0 
 

   
94 100,0 
 

 

 111 100,0 
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16 anos; já no terceiro ano, a mediana foi 17 anos em ambos os sexos. A propósito 

dos indícios do rejuvenescimento do início das relações sexuais na população 

estudada, estes dados são inferiores aos observados por Teixeira e colaboradores 

(2006), que encontraram, em 1998, mediana superior (19,5 anos para o sexo 

feminino e de 16,7 para o sexo masculino) – resguardados os diferenciais 

metodológicos. Em compensação, em nossa investigação, a proporção de início 

abaixo de 14 anos foi inferior aos valores encontrados pelos referidos autores.  

A propósito da primeira relação sexual, 52,1% do conjunto dos alunos do 

primeiro ano e 37,8% dos alunos do terceiro ano revelaram que o evento foi 

inesperado – tabela 6. Na primeira série, o caráter inesperado foi superior na 

população masculina – 80,6% dos alunos do sexo masculino e 35,0% das alunas 

relataram que a relação sexual havia sido inesperada – sendo as diferenças 

estatisticamente significantes (p=0,000). O mesmo padrão não se repetiu na terceira 

série (p=0,758).  

Se entre as mulheres ocorre, de forma geral, menos relações inesperadas, 

tudo indica que elas mantêm, em maior proporção, a continuidade destas relações. 

A referência à continuidade da primeira relação sexual foi de 90,0% entre alunas e 

58,3% entre alunos no primeiro ano (p=0,000). No terceiro ano, embora em 

proporções inferiores, as mulheres referiram, da mesma forma, continuidade da 

relação após a primeira vivência (77,6%), enquanto que entre os alunos ela foi 

referenciada em 52,9%. As diferenças de gênero se mantiveram, nesta série, com 

valor igualmente significante (p=0,033).  

 

Chama atenção, por sua vez, que 86,5% dos alunos do primeiro ano e 87,4% 

dos alunos do terceiro ano referem o uso de contraceptivos na primeira relação 

sexual (tabela 6). No primeiro ano, mais alunas (95,0%) do que alunos (72,2%) 

utilizaram algum tipo de contraceptivo na primeira relação sexual, sendo a diferença 

estatisticamente significativa (p=0,002); o mesmo não aconteceu entre os alunos do 

terceiro ano, a despeito das diferenças: 76,5% entre os homens e de 89,4% entre as 

mulheres (p=0,141).  

Os homens ainda têm resistência ao uso de contraceptivos, o que 

consubstanciaria as diferenças encontradas. Segundo Carvalho e colaboradores 

(2001) alguns dos motivos relativos à dificuldade dos alunos (sexo masculino) 
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fazerem uso da contracepção, ou até mesmo a que suas companheiras usassem 

contraceptivos, devem-se a associação da virilidade à fertilidade; receio de que o 

uso da contracepção por suas mulheres poderia predispor a infidelidade; motivos 

religiosos; medo de enfraquecimento de sua autoridade; e medo de possíveis efeitos 

colaterais dos métodos contraceptivos. Além disso, acredita-se que o condom 

interferiria no prazer, o coito interrompido prejudicaria a espontaneidade do ato 

sexual e a vasectomia estaria associada à castração.  

 

Na população do primeiro ano, o uso da camisinha masculina (tabela 7) foi de 

100,0% - forma isolada (73,5%) ou combinada (26,5%) - na ocasião da primeira 

relação sexual. Os contraceptivos usados junto com a camisinha masculina foram a 

pílula (18,1%), o coito interrompido, tabelinha e pílula com coito interrompido. Entre 

os alunos do sexo masculino, o uso exclusivo da camisinha masculina foi de 88,5%; 

em 11,5% dos casos, este recurso se soma ao uso da pílula pelas parceiras. No 

caso das relações envolvendo as alunas dos cursos, 66,7% referiram o recurso 

exclusivo da camisinha e 33,3% o uso combinado do preservativo com outros 

contraceptivos: pílula, coito interrompido e tabelinha. 

Com relação aos estudantes do terceiro ano, a maioria (94,8%) utilizou a 

camisinha, combinada ou não com outros recursos, como a pílula (31,9%). Nesta 

população, a utilização somente da pílula apareceu em 5,2% das respostas. O uso 

somente da camisinha entre os alunos do sexo masculino do terceiro ano foi de 

76,9%. Grande proporção das alunas (94,0%) também referiu o uso da camisinha, 

combinada ou não, na primeira relação sexual. Somente 6,0% mencionaram ter 

utilizado somente a pílula nesta ocasião.  

Paiva e colaboradores (2008) evidenciaram que o uso do preservativo na 

primeira relação sexual entre os jovens brasileiros de 16 a 19 anos teve um aumento 

de 47,8% para 65,6%, entre 1998 e 2005. Com relação ao gênero, em 2005, 62,5% 

das moças e 68,3% dos rapazes usaram preservativos em sua primeira relação 

sexual. A literatura nacional e internacional vem indicando aumento do uso de 

preservativos entre jovens em geral, particularmente, no contexto da iniciação 

sexual. O uso consciente de preservativo, considerado a principal estratégia de 

combate às DSTs, vem aumentando desde a década de 80, época do início da 

epidemia da AIDS, e tornou-se mais intenso na década de 90 (VIEIRA et al, 2004).  
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Tabela 7: Tipo de contraceptivo utilizado na primeira relação sexual, segundo sexo 

(n, %). Alunos do 1º e 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraceptivo 

Usado 
 

 
 

 

Primeiro ano 
 

  
 

 

Terceiro ano 
 

M  F  Total  M          F  Total 

n      %  n     %  n     %  n      %  n      %  n    % 
 

Cam. masculina 
 

 

  23   88,5 

  

38   66,7 

  

 61  73,5 

  

10   76,9 

  

 48   57,1 

  

58  59,8 

Cam. masculina  +            

  pílula   3     11,5  12   21,0   15  18,1   1     7,7   30   35,7  31  31,9 

  coito interromp.     -     -   3     5,3    3    3,6     -     -      -     -    -     - 
  tabelinha     -     -   2     3,5    2    2,4   2    15,4      -     -   2    2,1 

  píl + coito interr.            -     -   2     3,5    2    2,4      -     -      -     -    -     - 

 coito + tabel. + píl.     -     -      -     -    -     -      -     -    1     1,2   1    1,0 
 

Pílula 
    
    -     - 

  

    -     - 
  

  -     - 

  

    -     - 
     

  5    6,0 
 

  
 5   5,2 

 

Total 
 

 

 26  100,0 
  

57  100,0 
  

 83  100,0 
  

13 100,0 
  

84  100,0 
  

97  100,0 
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Em nosso estudo, estas proporções se apresentaram superiores, ressaltando-

se o fato de trabalharmos com uma população de universitários. 

 

Levando em conta o tipo de relação (esperada x inesperada) – tabela 8 – o 

uso de contraceptivos foi maior nos eventos esperados, sendo as diferenças, por 

gênero, significantes no primeiro ano (p=0,002), mas não no terceiro ano (p=0,111). 

Vale dizer – tabela 9 – que as mulheres, mesmo na condição de eventos 

inesperados, fizeram mais uso de métodos preventivos do que os homens. Este 

resultado implicou em diferenças estatisticamente significantes entre alunos e alunas 

no primeiro ano (p=0,041). Mais tarde (terceiro ano), as diferenças desapareceram 

(p=0,482). 

Os dados sobre o uso de contraceptivo obtidos nas duas populações de 

estudo – primeiro e terceiro ano - se assemelham aos de Alves e Lopes (2008). 

Segundo as autoras, 91,7% dos 144 adolescentes universitários entrevistados que já 

haviam tido a primeira relação sexual - esporádica ou não - utilizaram algum 

contraceptivo.  

Paiva e colaboradores (2008) verificaram em seu estudo que o aumento no 

uso de preservativo na primeira relação sexual no período de 1998 a 2005 foi 

expressivo, tanto no contexto de relações estáveis, aumento de 48,5% para 67,7% 

quanto em situações de eventos inesperados, que apresentou um avanço de 47,2% 

para 62,6%.  

O uso crescente da camisinha na primeira relação sexual reflete um avanço 

dos programas dedicados ao controle da epidemia de AIDS no país. Sem condenar 

o exercício da atividade sexual, estes programas enfatizam o uso de preservativo na 

iniciação e ao longo da vida sexual considerando que quanto maior o nível de 

escolarização mais frequente é o uso do preservativo (PAIVA et al, 2008). 

A camisinha masculina é um contraceptivo que apresenta inúmeras 

vantagens: prevenção contra as DST/AIDS e a gravidez indesejada; não interfere no 

ciclo menstrual; permite a divisão de responsabilidade da contracepção entre 

homem e mulher; é distribuída gratuitamente em unidades básicas de saúde; e, 

geralmente, não provoca efeitos colaterais. O único efeito colateral do uso da 

camisinha seria a alergia ou irritação, que pode ser reduzida trocando a marca/tipo 

ou com o uso de lubrificantes a base de água (SILVA et al, 2004).  
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Tabela 8: Uso de contraceptivos segundo evento inesperado X esperado (n, %). 

Alunos do 1º e 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 

 

χ
2
 1º ano= 9,748; p=0,002 

χ
2
 3º ano=  2,538; p= 0,111   

 

 

 

 

Tabela 9: Evento inesperado e uso de contraceptivo, segundo sexo (n, %). Alunos 
do 1º e 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 

 

χ
2
 1º ano=  4,160; p= 0,041   

χ
2
 3º ano=  0,494; p= 0,482    

 

 

 

 

 

 

 

Usou 

Contraceptivo 
 

 

Tipo do evento 
 

 

Primeiro ano 
 

  

Terceiro ano 
 

Inesperado  Esperado  Total  Inesperado         Esperado  Total 

n      %  n     %  n     %  n      %  n     %  n       % 
 

Sim 
 

 38    76,0 
  

45   97,8 
  

83  86,5 
  

34   81,0 

  

63   91,3 

 

 97   87,4 

Não  12    24,0   1     2,2  13  13,5  8    19,0   6     8,7  14   12,6 
 

 

Total 
 

 

50   100,0 
  

46   100,0 
  

96  100,0 
 

  

42   100,0 
  

69  100,0 
  
111 100,0 
 

 

 

 

 

Usou 

Contraceptivo 
 

 

 
 

Primeiro ano 
 

  

 
 

Terceiro ano 
 

M  F  Total  M         F  Total 

n      %  n     %  n     %  n      %  n      %  n      % 
 

Sim 
 

19   65,5 
  

19  90,5 
  

38 100,0 
  

5  71,4 
    

29  82,9 
  

   34  100,0 
  

Não 10   34,5  2     9,5  12 100,0  2  28,6   6    17,1     8    100,0 
 

 

Total 
 

 

29  100,0 
  

21   100,0 
  

50 100,0 
  

 7  100,0 
  

35  100,0 
  

    42  100,0 
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O quadro 1 explicita os argumentos relativos ao uso isolado da camisinha na 

primeira relação sexual entre os alunos do primeiro e terceiro ano. No plano 

discursivo, as justificativas referem a prevenção de gravidez, de DSTs, e de ambas, 

evidenciando indícios da incorporação do sentido preventivo de doença ao lado da 

prevenção da gravidez. Com um discurso diferenciado, mas que não exclui a 

preocupação com a prevenção da gravidez e/ou das DSTs, os alunos reportam o 

conhecimento do ―método‖, a facilidade e a praticidade do uso, a acessibilidade, 

custo, eficácia e simplicidade de sua utilização. Numa outra vertente discursiva, foi 

referida a questão da ―segurança‖. Nesta categoria – muitas vezes apresentada de 

forma sumária e indistinta – as falas dos alunos referenciaram a ―segurança contra 

doenças‖; ―proteção e evitar fecundação‖; e ―por ser um método mais seguro‖.  

 

Dentre os motivos citados para o uso combinado da camisinha com outros 

contraceptivos (quadro 2), aparecem indícios de indicação médica - ―indicação do 

ginecologista, com o intuito de me prevenir de doenças e gravidez‖ e ―problema 

hormonal e também segurança caso a camisinha falhasse‖. Neste caso, o uso 

conjugado da camisinha se apóia no reforço da necessidade de prevenir não só a 

gravidez, mas também a doença. Os argumentos alegados para o uso da camisinha 

se repetem, de forma geral, ressaltando-se a questão da ―segurança‖.  

 Segundo Berer (2007), nos últimos cem anos, o uso de contraceptivos se 

tornou uma norma. A dupla proteção, que consiste na proteção tanto contra gravidez 

quanto do HIV e outras infecções sexualmente transmitidas, compõe o que se 

denomina de sexo seguro para casais heterossexuais. 

 

Ausente nas referências dos alunos do primeiro ano, somente 5,2% (n=5) da 

população do terceiro ano fez menção ao uso somente da pílula na primeira relação 

sexual. Sem levar em conta a questão da prevenção de doença, o uso exclusivo da 

pílula – quadro 3 - baseou-se na prevenção de gravidez e no uso do medicamento 

por outros motivos: ―utilizava no tratamento de ovário policístico e para não correr o 

risco de engravidar‖. 
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Quadro 1: Motivos alegados para a utilização da camisinha na primeira relação 

sexual. Alunos do 1º e 3º ano - UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 

 

Primeiro ano Terceiro ano 
                                                         Prevenção de Gravidez  

- prevenção de gravidez indesejada. 

- não pretendia ser pai / não ter filhos. 

- em primeiro momento, prevenção de gravidez.             
 

 

- prevenir gravidez. 

                                                              Prevenção de DST 

- o método previne contra DST. 

- para me prevenir de doenças. 
 

- evitar DST.   

- prevenção contra DSTs. 
 

Prevenção de DST e Gravidez 

  

- prevenção de doenças e gravidez. 
 

- evitar gravidez e DST. 

- método eficaz para evitar DSTs e gravidez. 

- proteção e prevenção contra doenças e gravidez. 
 

                                                                Conhecimento 

- mais conhecido e difundido, facilidade de compra.   

- mais fácil de obter e maior conhecimento nosso por 

parte do método. 
- informação dos riscos que eu corro. 
 

 

- era o de maior conhecimento de uso. 

- mais conhecido por mim na época. 

                                                                            Acessibilidade 

 - foi o único método que tínhamos na hora. 

- era o mais próximo na hora e é necessária a 

prevenção. 

- maior disponibilidade, facilidade. 

- por ser a primeira vez e de rápido acesso. 

 - não quis tomar anticoncepcional. 

- facilidade em encontrar. Era o que estava disponível. 
 

- único método disponível na hora / o mais acessível 

no momento. 

- eu não tomava anticoncepcional. 

- fiquei com receio de tomar pílula por nunca ter 

tomado nenhum tipo de remédio.  

- não tomava pílula e não conhecia outros métodos. 
 

                                                                                     Custo 

- facilidade de compra / custo benefício e praticidade 

no uso. 

- método mais barato e de fácil acesso. 

- mais simples de ser encontrado, barato e simples de 

ser usado. 
 

 

- preço acessível, facilidade de uso, segurança. 

- facilidade de acesso. 

Eficácia/Eficiência 

- devido a eficácia. 

- eficiência. 

- praticidade e eficácia. 
 

- o fato da camisinha masculina evitar tanto as DSTs 

quanto a gravidez. É um método mais eficaz, na minha 

opinião. 

Simplicidade do uso 

- facilidade de utilização e contato, de certa forma é 

mais garantido. 

- método mais prático. 
 

- praticidade. 

- mais prático de colocar e mais acessível. 

- facilidade e praticidade. 

                                                                    Segurança 

- segurança contra doenças. 

- método mais seguro e de fácil acesso. 

- segurança de ambos- proteção e evitar a fecundação. 

- segurança contra gravidez e DST. 

- acreditava ser o mais seguro. 

- proteção. 
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Quadro 2: Motivos alegados para a utilização combinada da camisinha masculina na 

primeira relação sexual. Alunos do 1º e  3º ano - UNIFESP - Campus Baixada 
Santista, 2009. 

 

Primeiro ano Terceiro ano 
Prevenção de Gravidez 

 
- método eficaz contra a gravidez e de fácil 

acesso. 

- indicação do ginecologista, com o intuito de me 

prevenir de doenças e gravidez. 
 

 
- evitar gravidez. 

Prevenção de Gravidez e DST 

 
- não engravidar e não pegar doenças. 

- prevenção de gravidez e de DST. 

 
- segurança contra gravidez e DST. 

- proteção de DST e prevenir gestação. 
- contaminação e precaução. 

- já tomava pílula por outros motivos, a 

camisinha foi pra prevenir gravidez e DST. 
 

Segurança 

 
- a junção dos métodos para uma maior 

segurança.  

- maior facilidade e segurança. 
- segurança tanto para DST quanto para 

gravidez.  

- segurança e melhora hormonal. 
 

 
- prevenção e segurança. 

- mais seguro. 

Conhecimento 

  
- praticidade e conhecimento. 

 
Acessibilidade 

  
- facilidade de disponibilidade. 
- problema hormonal e também segurança caso a 

camisinha falhasse. 

- ser o mais popular (camisinha) e mais efetivo no 
caso da falha da pílula. 

- já tomava pílula antes e a camisinha por ser o 

disponível na hora. 

- facilidade de obtenção e uso. 
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Quadro 3: Motivos alegados para a utilização apenas da pílula na primeira relação 

sexual. Alunos do 3º ano - UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 

 

 
 

1- Prevenção de Gravidez 

- evitar a gravidez. 

 

2- Motivos médicos 
 

- utilizava no tratamento de ovário policístico e para não correr o risco de engravidar. 
- já tomava pílula devido a problemas no ovário. 

 
 

3- Outros motivos 
 

- minhas amigas usavam. 
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Treze alunos (13,5%) do primeiro ano não fizeram uso de contraceptivos na 

primeira relação sexual. Eles explicaram alegando se tratar de ―evento inesperado‖, 

juntamente com a justificativa da possibilidade de ―cortar o clima‖ – quadro 4. Nos 

casos de eventos esperados / programados, a justificativa pelo não uso se deu por 

―confiança no parceiro‖. Enquanto fato isolado - mas não menos significativo - um 

estudante do primeiro ano parece ter ignorado as implicações relativas à gravidez e 

ao risco de se contaminar com alguma doença: ―não quis usar, me senti confiante‖. 

Praticamente a mesma proporção (12,6%) dos alunos do terceiro ano  

também não utilizou nenhum contraceptivo nesta ocasião. Dentre os motivos 

alegados - quadro 4 - chamaram a atenção duas ordens de colocação. De um lado 

a justificativa: ―porque ambos eram virgens‖ e, de outro, a referência à 

despreocupação em se tratando de uma relação homossexual: ―porque a relação foi 

com outra mulher‖. Tais justificativas denotam conhecimento discutível em relação à 

transmissão de DSTs - descartada a possibilidade de ocorrência de gravidez, no 

caso de relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, a preocupação com a 

transmissão das DSTs foi ignorada.   

A maioria dos alunos, tanto do primeiro quanto do terceiro ano, manifestaram 

terem tido preocupação diante do não uso de contraceptivo - quadro 5. Os 

argumentos variaram entre preocupação com DSTs e gravidez – de forma isolada: 

―me preocupei com as DSTs‖; ―tomei pílula do dia seguinte‖ – ou, combinada: 

―preocupação tanto de engravidar como de pegar uma DST‖.  

Uma aluna do terceiro ano disse que se preocupou ―mais ou menos, porque 

não estava no período fértil‖, restringindo, portanto, a preocupação de prevenção à 

gravidez.  

Poucos alunos referiram não terem se preocupado com o não uso de 

recursos preventivos: ―não pensei em possíveis consequências‖; ―não me preocupei 

porque a parceira era virgem‖. Um aluno referiu não se preocupar alegando: ―porque 

gozei fora‖.  

Estes casos revelam a existência de um grupo resistente às idéias 

(veiculadas) de promoção do uso de contraceptivos tendo em vista a prevenção de 

DSTs e gravidez, cuja consideração merece ser explorada pelos meios de 

comunicação de massa.  
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Quadro 4: Motivos alegados pelo não uso de nenhum contraceptivo na primeira 

relação sexual. Alunos do 1º e 3º ano - UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 
 

Primeiro ano Terceiro ano 
Evento Inesperado 

 

- falta de informação. 
- por ser inesperado. 
  

- porque era quase uma criança e foi inesperado. 

- não pensei nisso na hora. 

- pelo fato de não ter lembrado no momento. 
- no impulso não pensei em usar, nem nas 

possíveis consequências. 
 

- foi inesperado e talvez cortasse o clima. 

- não possuía e não tinha como comprar. 

- a parceira já usava pílula anticoncepcional. 
- porque não estava disponível na hora e mesmo 

combinando que nada ia acontecer, acabou 

acontecendo. 
 

- não quis usar, me senti confiante. 

 

 

- estava menstruada e acreditava que nesta 
situação não engravidaria. 
 

- havia acabado, pois já havíamos usado as duas 

camisinhas que tínhamos. 
 

- apesar de programada, foi uma situação onde 

não esperava a relação. 

 

Evento Esperado 
 

 

- por confiança no parceiro. 

 

 

- por falta de preparo, de planejamento. 

- por não ter no momento. 
 

- porque ambos eram virgens. 
 

- porque a relação sexual foi com outra mulher, 

diminuindo a necessidade. 
 

- incômodo, a camisinha apertava demais. 
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Quadro 5: Preocupações associadas a não utilização de contraceptivos na primeira 

relação sexual. Alunos do 1º e 3º ano - UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 
 

 

Primeiro ano Terceiro ano 
Houve Preocupação 

 

- sim, com DST. 
- sim, preocupação com DSTs em geral. 
 

- sim, tomei pílula do dia seguinte. 
- sim, preocupei com gravidez. 
 

- mais medo de uma gravidez indesejada do que 
de doenças. 

 

 

- sim, preocupação de causar uma gravidez 

indesejável para a parceira. 

- sim, mesmo estando menstruada, nada é 100% 

seguro. 

- sim, tomei a pílula do dia seguinte. 
 

- sim, ficamos numa situação de espera no que ia 
rolar depois. 
  

- sim, a grande quantidade de DSTs e também a 

possibilidade de engravidar, preocupa! 

- sim, preocupação tanto de engravidar como de 

pegar uma DST.  

- com certeza. Apesar das informações sobre as 

doenças e gravidez, não tomei as medidas 

necessárias. 

 

Pouca Preocupação 

 

 

- me preocupei mais ou menos, não estava no 

meu período fértil. 

 

Não houve Preocupação 
 

- não pensei em possíveis consequências. 
 

- não, gozei fora. 

 

 

- não me preocupei, ela era virgem. 

- não. Foi muito rápido e na verdade nem 

ocorreu direito uma relação. 
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Resumo 

 

 Mais da metade dos alunos participantes da pesquisa já haviam iniciado a vida 

sexual, por ocasião da realização da investigação, sendo esta proporção maior no terceiro 

em relação ao primeiro ano e entre o sexo masculino. 

A maioria dos alunos, tanto do primeiro como do terceiro ano, iniciou as relações 

sexuais com idades entre 15-17 anos, poucos tinham menos que 14 anos de idade. Entre 

estudantes do terceiro ano foi registrado a iniciação sexual mais tardia, com idade igual ou 

superior a 21 anos, condizente com a ampliação da faixa etária.  

Mais alunos do primeiro do que do terceiro ano responderam que a primeira relação 

sexual foi inesperada, destacando maiores proporções entre alunos do sexo masculino. 

Mais alunas do que alunos do sexo masculino responderam que a relação teve continuidade 

após a iniciação sexual, evidenciando a preocupação com uma estrutura de vida sexual 

mais estável. 

O uso de contraceptivo, no início da vida sexual, foi elevado, principalmente entre as 

alunas. O “método” mais utilizado foi a camisinha, combinada, ou não, com outros 

contraceptivos. Somente entre alunas do terceiro ano foi registrado, naquela ocasião – 

numa proporção restrita - o uso exclusivo da pílula. Foi menor o uso de contraceptivos nos 

eventos inesperados. 

Os motivos para a utilização do preservativo, igualmente prevalente entre alunos do 

primeiro e terceiro ano, se apóiam na prevenção de gravidez, de DST ou de ambas. Diante 

dos motivos referidos ao uso, ou não, de recursos preventivos – mesmo em se tratando do 

segmento (privilegiado) de universitários – é possível dimensionar a presença de limitações 

nesse campo de práticas. Ainda existem resistências ao uso de contraceptivos e 

desconhecimentos que não condizem com a prática do sexo seguro – constituindo um 

espaço do conhecimento que deve ser trabalhado na população de universitários. 

 

 

4.3. Comportamento Sexual – Relação Sexual Atual 

 

Dos 146 alunos do primeiro ano, 96 (65,7%) já tinham iniciação sexual 

anterior e 63 (43,1%) responderam ser ativos no momento da investigação – figura 

1. Daqueles que já haviam tido vivência sexual anterior, 33 não eram ativos na 

atualidade da investigação - somados aos 50 que ainda não haviam tido relação 

sexual anterior, o contingente de alunos sexualmente inativos do primeiro ano era de 

83 (56,9%). 
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Figura 1: Vivência de relação sexual (n, %). Alunos do 1º e 3º ano – UNIFESP - 

Campus Baixada Santista, 2009. 

 
 

Primeiro ano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Terceiro ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

Relação Sexual Anterior 

 

 
Sim 

96 (65,7%) 

Não 

50 (34,3%) 

Sim 

63 (43,1%) 

Não 

33 (22,6%) 

146 alunos (100,0%) 

 

Sim 

111 (81,0%) 

Não 

26 (19,0%) 

Sim 

76 (55,5%) 

Não 

35 (25,5%) 

137 alunos (100,0%) 

 

Relação Sexual Atual 

 

 

Relação Sexual Anterior 

 

 

Relação Sexual Atual 

 

 

83 (56,8%) 

61 (44,5%) 
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 Entre os alunos do terceiro ano – figura 1 - 111 estudantes (81,0%) já 

haviam tido relação sexual anterior e 76 (55,5%) eram ativos no momento da 

aplicação do questionário. Somando a quantidade de alunos que não haviam tido 

relação sexual anterior (n=26) com os alunos que, já tendo iniciado a atividade 

sexual não eram ativos na atualidade (n=35), resultam 61 (44,5%) estudantes 

sexualmente inativos no terceiro ano.  

Considerando o total de alunos que tinham experiência sexual prévia – tabela 

10 – a vivência de relação sexual na atualidade dos alunos do primeiro ano foi de 

61,1% no segmento masculino e de 68,3% no segmento feminino, não sendo estas 

diferenças estatisticamente significantes (p=0,471). 

Já no terceiro ano, 47,0% dos alunos do sexo masculino e 72,3% das alunas 

eram sexualmente ativos, sendo as diferenças estatisticamente significantes 

(p=0,039). Destaca-se o aumento da presença de mulheres sexualmente ativas no 

terceiro ano por referência ao primeiro ano.  

 

Todos os alunos do primeiro ano, sexualmente ativos, e 92,1% dos alunos do 

terceiro ano referiram ter relações heterossexuais - tabela 11. Neste ano (terceira 

série), 3,9% tinham relações homossexuais e 3,9% bissexuais. Geralmente, as 

primeiras experiências sexuais dos jovens acontecem com alguém do sexo oposto, 

embora algumas manifestações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, que estão 

se descobrindo, experimentando o que é ser homem e/ou ser mulher possam 

acontecer (TAQUETTE et al, 2005).  

 

Conforme informações disponibilizadas – tabela 11 - 71,4% dos alunos do 

primeiro ano e 75,0% dos alunos do terceiro ano afirmaram ter parceiros fixos. Não 

houve diferenças significantes por gênero entre alunos do primeiro ano (p=0,112). 

Porém, entre alunos do terceiro ano, mais alunas (79,4%) do que alunos do sexo 

masculino (37,5%) referiram possuir parceiro fixo – as diferenças foram 

estatisticamente significantes (p=0,010).  

 

Com relação à frequência das relações sexuais – tabela 11 - 38,1% dos 

alunos do primeiro ano afirmaram ter relações semanalmente, 19,0% 

quinzenalmente e 30,2% esporadicamente. Com níveis superiores de frequência no 

terceiro ano, 52,6% dos alunos tiveram relações semanalmente, 21,1%  
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Tabela 10: Vivência de relação sexual atual, segundo sexo (n, %). Alunos do 1º e 3º 

ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 

 

 
χ

2
 1º ano= 0,520; p=0,471 

χ
2
 3º ano=  4,262; p= 0,039   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relação 

Sexual Atual 
 

 
 

Primeiro ano 
 

  
 

Terceiro ano 
 

M  F  Total  M          F  Total 

   n      %  n    %  n    %  n      %  n      %  n    % 
 

Sim 
 

22   61,1 
  

41   68,3 
  

  63   65,6 
  

  8   47,0 
  

68   72,3 

  

 76  68,5 

 

Não 
 

14  38,9 
  

 19    31,7 

  

  33   34,4 

  

 9   53,0 
  

  26   27,6 

  

 35  31,5 
 

 

Total 
 

 

36  100,0 
  

 60  100,0 
  

  96  100,0 

  

 17  100,0 
  

  94  100,0 
  

111 100,0 
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Tabela 11: Tipo de relacionamento, presença de parceiro fixo, frequência das 

relações sexuais, tempo ocorrido desde a última relação e uso de contraceptivo na 
última relação sexual, segundo sexo (n, %). Alunos do 1º e 3º ano – UNIFESP - 
Campus Baixada Santista, 2009. 

 
Parceiro fixo / sexo                                                                             

χ
2
 1º ano= 2,521; p= 0,112 

χ
2
 3º ano=  6,706; p=0,010 

 

Última relação / sexo 

χ
2
 1º ano= 0,301; p= 0,960   

χ
2
 3º ano=  1,219; p=0,748    

 

Frequência das relações / sexo 

χ
2
 1º ano= 0,897; p= 0,925 

χ
2
 3º ano=  1,544; p=0,819 

 

Uso de contraceptivo / sexo 

χ
2
 1º ano= 0,545; p= 0,460 

χ
2
 3º ano=  0,134; p=0,715 

 

 

 

 

Relação Sexual 

Atual 
 

 
 

Primeiro ano  

  
 

Terceiro ano 
 

M  F  Total  M  F  Total 

   n      %  n      %  n    %  n      %  n      %  n     % 
 

Tipo de 

Relacionamento 

           

    Heterossexual  22  100,0   41  100,0    63  100,0    7  87,5   63  92,6    70  92,1 

    Homossexual     -     -      -     -      -     -    1   12,5    2   2,9     3    3,9 

    Bissexual     -     -      -     -      -     -      -     -    3   4,4     3    3,9 
 

Parceiro Fixo 
           

   Sim   13  59,1   32  78,0     45  71,4    3   37,5   54  79,4     57  75,0 

   Não    9   40,9    9   22,0     18   28,6    5   62,5   14  20,6     19  25,0 
 

Frequência  
            

   Diária   1    4,5    2    4,9      3    4,8     -     -    2     2,9     2    2,6 
   Semanal   9   40,9   15  36,6     24  38,1    4  50,0   36  52,9    40  52,6 

   Quinzenal   5   22,7    7   17,1     12  19,0    1  12,5   15  22,1    16  21,1 

   Mensal   1    4,5    4    9,7      5    7,9    1  12,5    7   10,3     8   10,5 
   Esporadicamente    6   27,3   13  31,7     19  30,2    2   25,0    8   11,8    10  13,2 
 

Última relação 
           

   < 1 semana  13  59,1    24  58,5     37  58,7    4  50,0   42  61,8     46  60,5 
   > 1 semana   4   18,2     6   14,6     10  15,9    3  37,5   19  27,9     22  28,9 

   Há 1 mês   1    4,5     3    7,3      4    6,4    1  12,5    4   5,9     5     6,6 

   > 1 mês   4   18,2     8   19,5     12  19,0     -     -    3   4,4     3     3,9 
 

Uso de 

contraceptivo 

           

   Sim  22  100,0    40  97,6   62  98,4   7   87,5   56  82,4    63  82,9 

   Não     -     -     1    2,4    1    1,6   1   12,5   12  17,6    13  17,1 
 

 

Total 
 

 

22  100,0 
  

 41  100,0 
  

63  100,0 
   

8  100,0 
  

68 100,0 
  

 76  100,0 
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quinzenalmente e 13,2% esporadicamente – o que se justifica diante da proporção 

aumentada das relações fixas por referência ao primeiro ano. Não houve diferenças 

significantes de frequência de relações sexuais entre alunos ativos do sexo 

masculino e feminino tanto do primeiro (p=0,925) como do terceiro ano (p=0,819).  

 

Considerando o tempo decorrido da última relação sexual – tabela 11 - 58,7% 

dos alunos do primeiro ano referiram que ela havia ocorrido há menos de uma 

semana, 15,9% há mais de uma semana e 19,0% há mais de um mês. No terceiro 

ano, 60,5% dos alunos alegaram que a última relação sexual aconteceu há menos 

de uma semana, 28,9% há mais de uma semana e somente 3,9% há mais de um 

mês. Nestas condições, é possível dizer que as relações sexuais foram mais 

frequentes no terceiro do que no primeiro ano. Em relação ao tempo decorrido 

desde a última relação sexual, não houve diferenças estatisticamente significantes 

por gênero entre alunos do primeiro ano (p=0,960), assim como, entre os alunos do 

terceiro ano (p=0,748). 

Segundo Longo (2002), seria de se esperar associação do uso de 

contraceptivo com a frequência das relações sexuais, o que não aconteceu diante 

do uso generalizado de recursos entre os alunos investigados. 

  

O uso de contraceptivos, na última relação sexual, entre estudantes do 

primeiro ano (98,4%) foi maior do que no terceiro ano (82,9%), inexistindo diferenças 

de gênero estatisticamente significantes nas séries consideradas (primeiro ano: 

p=0,460; terceiro ano: p= 0,715) – tabela 11.  

Entre os estudantes sexualmente ativos do primeiro ano (n=63), apenas 1 

aluna não fez uso de insumos preventivos alegando que ―estava menstruada e não 

corria o risco de engravidar‖. A aluna afirma, ainda, que não ficou preocupada por se 

tratar de parceiro fixo: ―meu parceiro é fixo e nunca tivemos outras relações com 

outros parceiros sem camisinha e eu não corria o risco de engravidar‖. 

Estes resultados condizem com a concepção de que uma relação estável, 

sustentada por valores como confiança, fidelidade e respeito mútuos – segundo 

Amorim e Andrade (2006) - faz pensar ser desnecessária a proteção contra DSTs, 

permanecendo apenas a preocupação com a gravidez.  

Dos alunos do terceiro ano sexualmente ativos (n=76), 82,9% usaram 

contraceptivo na última relação sexual. Chama atenção que, dentre os 6 alunos que 
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alegaram ter relações homossexuais e/ou bissexuais, somente uma aluna utilizou 

contraceptivo (pílula) na última relação sexual. De acordo com Berer (2007), 

mulheres que fazem sexo com outras mulheres e homens que fazem sexo somente 

com outros homens, não precisam de dupla proteção, pois entre eles não existe o 

risco de gravidez, apesar de, obviamente, precisarem de proteção contra as DSTs. 

Delineia-se, a propósito, uma lacuna de conhecimento a ser trabalhada no tocante a 

prevenção do HPV no meio universitário.  

 

Entre os alunos do primeiro ano que utilizaram contraceptivos – tabela 12 – 

40,3% recorreram somente à camisinha masculina e 37,1% fizeram uso conjugado 

da camisinha com outros métodos (pílula, coito interrompido, tabelinha e pílula + 

coito interrompido). Somente 14,5% dos casais se apoiaram no uso isolado da pílula 

como insumo preventivo. Apenas 1,6% dos estudantes utilizaram a camisinha 

feminina e a mesma proporção utilizou apenas o coito interrompido como recurso 

preventivo na última relação sexual. 

Dentre os alunos do terceiro ano que fizeram uso de contraceptivos na última 

relação sexual, cai para 19,0% a utilização exclusiva da camisinha masculina em 

relação ao primeiro ano, subindo para 41,3% a utilização da pílula como recurso 

preventivo exclusivo. Com proporções parecidas a dos alunos do primeiro ano, 

33,3% dos alunos do terceiro ano utilizaram a camisinha com outros métodos (pílula, 

pílula + coito interrompido, pílula + tabelinha, tabelinha, coito interrompido).  

Na perspectiva do segmento masculino, considerado separadamente, 50,0% 

dos alunos do primeiro ano utilizaram somente a camisinha masculina; o uso 

combinado da camisinha com outros métodos foi de 27,2%, perfazendo um total de 

uso de 77,2%. 

Diante das alterações observadas no tocante ao uso de recursos preventivos 

no terceiro ano, chama atenção a redução do uso total de preservativo masculino, 

na forma isolada ou combinada, que soma 42,9% de sua utilização (na população 

masculina). Na população feminina desta série, a camisinha foi citada em 53,5%. 

Embora em proporção superior de seu uso em relação ao segmento masculino, 

registra-se o aumento expressivo do uso da pílula como recurso exclusivo em suas 

práticas sexuais – de 17,5% no primeiro ano esta proporção sobre para 41,1%. Se 

somarmos o uso exclusivo da pílula com o uso combinado com outros recursos  
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Tabela 12: Contraceptivo usado na última relação sexual, segundo sexo (n,%). 

Alunos do 1º e 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 
        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraceptivos 

Usados 
 

 

 
 

Primeiro ano 
 

  

 
 

Terceiro ano 
 

M  F  Total  M          F  Total 

n      %  n     %  n     %  n      %  n      %  n    % 
 

Cam. masculina 
 

 

11  50,0 

  

 14  35,0 

  

25  40,3 

  

  2  28,6 

  

  10  17,8 

  

12  19,0 

Cam. masculina  +            

       Pílula   5   22,7   13  32,5  18  29,0    -     -    17  30,3   17  27,0 

       coito interrompido    -     -    2   5,0   2    3,2    -     -     1   1,8    1    1,6 

       Tabelinha    -     -    1   2,5   1    1,6   1   14,3    -     -    1    1,6 
       píl + coito interrom.          1   4,5    1   2,5   2    3,2     -     -     1   1,8    1    1,6 

       pílula + tabelinha    -     -     -     -    -     -     -     -     1   1,8    1    1,6 
 

Pílula 
 

 
  2   9,1 

  
  7   17,5 

  

  9   14,5 

  
 3   42,8 

  
 

23   41,1 

  
 26  41,3 

Pílula +            

     coito interrompido  1   4,5    2    5,0    3    4,8    -     -    2   3,6     2     3,2 
 

Camisinha Feminina 
 

 
 1   4,5 

  
   -     - 

  
  1    1,6 

  
  -     - 

  
    -     - 

  
       -     - 

Coito Interrompido 
 

 1   4,5     -     -    1     1,6    1   14,3    1   1,8     2     3,2 

 

Total 
 

 

 22  100,0 
  

40  100,0 
  

62  100,0 
  

 7  100,0 
  

56  100,0 
  

 63  100,0 
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(camisinha, coito interrompido e tabelinha), este valor chega a 78,6% entre alunas 

do terceiro ano. 

Os dados obtidos coincidem com o estudo de Alves e Lopes (2008) sobre o 

uso de métodos contraceptivos entre jovens universitários. Segundo os autores, o 

contraceptivo mais frequentemente utilizado foi o preservativo - ressaltando a 

combinação principalmente com a pílula - tanto no primeiro intercurso, referido por 

84,0%, quanto na relação presente, citado por 61,1% dos alunos. Eles constataram 

que a proporção de usuárias de pílula tendia a aumentar quando o relacionamento 

se tornava mais duradouro. Por outro lado, substituindo o uso do preservativo por 

outros contraceptivos e focando a prevenção somente da gravidez, ficam mais 

expostos à contaminação de DSTs em geral.  

Segundo Bastos e colaboradores (2008), no contexto do namoro, os jovens 

―negociam‖ a substituição do condom com seus parceiros mais ―fixos‖, assim, o 

casal sela uma relação de compromisso baseada no respeito e confiança – 

desconsiderando uma postura preventiva em relação a transmissão mais ampla das 

DSTs - o que contraria o fato das relações sexuais estáveis não dispensar o uso de 

preservativos conforme colocam Torres e Camargo (2008). Façanha e 

colaboradores (2004) afirmaram que os preservativos masculinos e femininos são a 

única barreira comprovadamente efetiva contra as DSTs. O uso regular destes 

preservativos pode levar ao aperfeiçoamento na sua técnica de utilização, reduzindo 

a frequência de ruptura e escape, o que aumenta sua eficácia.  

 

Os motivos alegados pelos alunos do primeiro ano para utilização de algum 

recurso preventivo na última relação sexual – tabela 13 – evidenciaram que 41,9% 

estavam associados à prevenção exclusiva da gravidez e 54,8% à prevenção de 

doenças e de gravidez indesejada; apenas 3,2% dos alunos referenciaram a 

precaução exclusivamente das DSTs. Já entre os alunos do terceiro ano, a maioria 

(57,1%) respondeu ter usado contraceptivo para prevenir gravidez indesejada e 

42,9% alegaram a utilização para prevenção tanto de gravidez quanto de DSTs. 

Vale dizer que, tanto os alunos do primeiro quanto do terceiro ano se preocuparam, 

generalizadamente, com a gravidez e, secundariamente, com as DSTs. 

Segundo Vieira e colaboradores (2004), evitar a gravidez mostrou ser uma 

motivação mais forte que a prevenção de doenças, não sendo raro o abandono do 

preservativo quando se inicia a contracepção hormonal. Os desencontros dos  
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Tabela 13: O que esperavam prevenir com o uso do contraceptivo na última relação 

sexual, segundo sexo (n,%). Alunos do 1º e 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada 
Santista, 2009. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo do uso de 

contraceptivo 

 
 

 

Primeiro ano 
 

  
 

 

Terceiro ano 
 

M  F  Total  M         F  Total 

n      %  n     %  n     %  n      %  n      %  n    % 
 

Evitar gravidez  

 

 11  50,0 
  

16  40,0 
  

 26  41,9 
  

4  57,1 
  

 32  57,1 
  

36   57,1 

Evitar gravidez + DST  10  45,5  23  57,5   34  54,8  3  42,9   24  42,9  27   42,9 

Evitar DST   1    4,5   1    2,5    2   3,2    -     -    -     -    -     - 
 

 

Total 
 

 

 22  100,0 
  

40  100,0 
  

62  100,0 
  

 7  100,0 
  

56  100,0 
  

 63  100,0 
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sentidos da prevenção nem sempre atendem a preocupação com a dupla proteção 

(BERER, 2007) que remete ao sexo seguro, tanto para evitar DSTs quanto gravidez 

indesejada.  

 

Chama a atenção que mais estudantes do primeiro (85,5%) do que do terceiro 

ano (66,7%) afirmaram que a iniciativa da escolha do uso do contraceptivo na última 

relação sexual foi decisão do casal – tabela 14. Entre os alunos do primeiro ano não 

foram registradas diferenças significantes por gênero (p=0,389). O mesmo não 

aconteceu entre os alunos do terceiro ano (p=0,017), embora mais mulheres (67,9%) 

do que homens (57,1%) alegaram que a decisão em usar contraceptivo foi do casal. 

Destaca-se, entretanto, o aumento da decisão da escolha por parte das alunas (do 

que pelos alunos) por referência às alunas do primeiro ano.  

 

Segundo Duarte e colaboradores (2003), existem evidências, no Brasil, de 

que a conduta dos homens, quando se trata da responsabilidade reprodutiva, está 

mudando. Porém, ainda não se sabe se as consequências dessas mudanças 

resultarão em maior consciência sobre a necessidade de protegerem-se contra as 

DSTs ou se será devido a uma real mudança nas relações de gênero. Os dados 

levantados, entretanto, parecem sugerir que, no caso de relações estáveis, cabe à 

mulher a responsabilidade pela decisão do recurso a ser utilizado, principalmente 

quando se generaliza o uso da pílula.   

Do total de alunos sexualmente ativos do terceiro ano, treze (17,1%) não 

utilizaram recursos preventivos na última relação sexual. Os motivos alegados 

para esta conduta – quadro 6 – se basearam no fato da relação ter sido não 

programada: ―foi inesperado‖. Numa outra direção foi ressaltado o fato de terem 

parceiro fixo: ―por já conhecer o parceiro há mais de quatro anos e ter uma parceria 

de segurança com ele‖. Acrescenta-se, ao lado dessa assertiva, a restrição das 

práticas sexuais associadas a prevenção de gravidez: ―não usamos, já tomo 

anticoncepcional‖. Finalmente foi aventado o fato da relação ter acontecido com 

pessoa do mesmo sexo: ―não foi necessário por serem duas mulheres‖.  

Indagados se houve preocupação por não terem utilizado nenhum recurso 

preventivo na última relação sexual (quadro 7), alguns alunos - na contraface dos 

mesmos argumentos, por referência aos motivos do uso de preservativos - alegaram 

não terem se preocupado por que: ―estou nesta relação há bastante tempo‖.  
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Tabela 14: De quem foi a iniciativa em usar contraceptivo na última relação sexual,  

segundo sexo (n,%). Alunos do 1º e 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 
2009. 
 

 

χ
2
 1º ano= 1,886; p= 0,389 

χ
2
 3º ano= 8,132; p=0,017  

 

 

 

Quadro 6: Motivos alegados para o não uso de contraceptivos na última relação 

sexual. Alunos do 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 

 
 

 

Não uso de contraceptivo na última relação sexual 
 

 
- foi inesperado. 
 

- não tinha camisinha e estava no intervalo do anticoncepcional oral. 

- foi burrice, porque eu tinha camisinha em casa. Acho que mais para não interromper o clima. 

- não usamos, já tomo anticoncepcional. 
 

- por ser um namoro de longa data e por meu namorado ter diabetes, que diminui a sensibilidade 

ainda mais com a camisinha. 
- por já conhecer o parceiro há 4 anos, ter uma parceria de segurança com ele, por tirar um pouco o 

prazer. 

- porque namoramos há mais de 6 meses, somos fiéis e mostramos exames para ambos. 
- não houve necessidade. 

- tenho relação há muito tempo com o mesmo parceiro. 
 

- porque estou grávida e sabemos que não temos nenhum tipo de DST. 
 

- não foi necessário por serem duas mulheres. 
- por ser com outra mulher. 
 

- não posso tomar pílula porque tenho trombofilia e não tínhamos camisinha. Por ser meu parceiro 

não "bloqueamos" o acontecimento, porém realizei a tabelinha. 
 

 

 

 

 

Iniciativa em usar 

contraceptivo 

 

 

 

Primeiro ano 
 

  

 

 

Terceiro ano 
 

M  F  Total  M          F  Total 

n      %  n     %  n     %  n      %  n      %  n    % 
 

Sujeito da investigação 

 

  3   13,6 
  

  5   12,5 
  

 8    12,9 
  

2    28,6 
  

  18  32,1 
  

20  31,7 

Companheiro/a   1    4,5     -     -   1     1,6  1    14,3     -     -   1    1,6 

Ambos  18  81,8   35  87,5  53   85,5   4   57,1    38  67,9  42  66,7 
 

 

Total 
 

 

 22  100,0 
  

40  100,0 
  

62  100,0 
  

 7  100,0 
  

56  100,0 
  

 63  100,0 



68 

 

Quadro 7: Preocupações associadas a não utilização de contraceptivo na última 

relação sexual. Alunos do 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 

 
 

Houve preocupação 

 
- sim, com relação à gravidez. 

- sim, receio da tabelinha não ser o suficiente e ocorrer gravidez. 
 

 - sim, por mais que exista confiança sempre há preocupação com as DST.  
 

- muita preocupação! Há o medo de ter contraído doenças e engravidado. 

 

Pouca Preocupação 

 
- sim e não: sim porque sempre rola o medo de engravidar, e não porque o parceiro alegava fazer 

exames sempre e não possuía doenças. 

 

Não houve preocupação 

 

- não, estou nesta relação há bastante tempo. 
 

- não, pois não há como engravidar neste caso (relação com outra mulher). 
 

- não, por usar anticoncepcional. 
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Segundo Oltramari (2003), a questão da confiança no parceiro, da 

conjugalidade e da relação amorosa, quase sempre, entra em choque com o pedido 

do uso do preservativo. Nestes casos, é difícil solicitar o condom em nome de uma 

relação de completude e cumplicidade.  

Numa outra vertente, foi reiterada a associação com o fato da relação ter sido 

entre mulheres: ―pois não há como engravidar neste caso‖. A respeito das relações 

sexuais entre mulheres, Pinto (2004) afirma que, a troca de fluídos corpóreos, como 

saliva, líquidos oriundos da vagina, sangue, entre outros, podem transmitir as DSTs, 

sim, sendo necessário o uso de preservativos nestas ocasiões. Restringindo a 

preocupação do não uso de preservativos com a prevenção da gravidez, os alunos 

evidenciam o espaço de desconhecimento em relação à transmissão das DSTs.  

 

A maioria dos alunos do primeiro (84,1%) e do terceiro ano (89,5%) 

respondeu que conversam com outras pessoas sobre as DSTs. Em seguida, os 

alunos explicitaram as fontes de informações - vale dizer que, não sendo 

mutuamente exclusivas as alternativas apresentadas, a porcentagem de cada uma 

das respostas (sim – conversam com...) foi referida ao total de alunos – tabela 15. 

Dentre os que mencionaram falar sobre este assunto, a maior parte referiu dialogar 

com amigos (57,1% no primeiro ano e 73,7% no terceiro ano), seguido dos pais e/ou 

familiares (54,0% e 60,5%, respectivamente). Estes valores foram bem menores 

quando relacionados com o diálogo com professores (30,1% - primeiro ano e 26,3% 

- terceiro ano) e funcionários dos serviços de saúde (17,5% e 27,9%, 

respectivamente).  

Os dados referentes ao contingente significativo de alunos que referiram 

conversar com os familiares sobre questões sexuais relativizam os achados de 

Barbosa e colaboradores (2008). Estas autoras destacam o fato da família se 

mostrar impotente para atuar na educação sexual dos filhos devido às dificuldades 

que os próprios pais possuem sobre esse assunto.     

 
 Alunos do primeiro ano (55,6%), assim como, do terceiro ano (60,5%) 

procuram ou já procuraram serviços médicos relacionados à atividade sexual – 

tabela 16. No primeiro ano, a procura foi maior entre as mulheres (73,2%) do que 

entre os homens (22,7%) – esta diferença foi estatisticamente significante (p=0,000).  

 



70 

 

Tabela 15: Com quem os alunos conversam sobre DST, segundo sexo (n, %). 

Alunos do 1º e 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 
 

 

Observação: as categorias não são mutuamente exclusivas 
 

 

 

 

 
Tabela 16: Procura de serviço de saúde entre alunos ativos sexualmente, segundo 
sexo (n,%). Alunos do 1º  e 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 
 

 
χ

2
 1º ano= 14,755; p= 0,000 

χ
2
 3º ano= 1,984; p= 0,159  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Com quem 

conversam 

 
 

 

Primeiro ano 
 

  
 

 

Terceiro ano 
 

M  F  Total  M         F  Total 

n      %  n     %  n     %  n      %  n      %  n    % 
 22  100,0  41  100,0  63  100,0   8  100,0  68  100,0   76  100,0 

 

Amigos 

 

11   50,0 
  

25   61,0 

  

36   57,1 

  

 5    62,5 
  

51  75,0 

  

56   73,7 
Pais / Familiares 11   50,0  23   56,1  34   54,0   8  100,0  38  55,9   46   60,5 

Professores  2     9,1  17   41,5  19   30,1   5   62,5  15  22,1   20   26,3 

Parceiro sexual  5    22,7  10   24,4  15   23,8   1   12,5  22   32,3   23   26,3 
Profissionais da saúde   -     -  11   26,8  11   17,5   1   12,5  20   29,4   21   27,9 
 

SI 
 

 1     4,5     
 

 

 1     2,4 
 

 

 1     1,6 
 

 

   -     - 
 

 

  -     - 
 

 

    -     - 
 

 

 

 

 

Serviços de 

Saúde 

 
 

 

Primeiro ano 
 

  
 

 

Terceiro ano 
 

M  F  Total  M         F  Total 

n      %  n     %  n     %  n      %  n      %  n    % 
 

Sim 
 

 5     22,7 
  

 30  73,2 
  

 35  55,6 
  

 3  37,5 
  

  43  63,2 
  

  46  60,5 

Não 17   77,3   11  26,8   28  44,4   5  62,5    25  36,8   30  39,5 
 

 

Total 
 

 

22  100,0 
 

  

41  100,0 
 

  

63  100,0 
 

  

 8  100,0 
 

  

68  100,0 
 

  

 76  100,0 
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Já no terceiro ano, não foram registradas diferenças significantes por gênero 

(p=0,159).   

 O tipo de serviço médico que os estudantes mais procuram é o convênio, 

cujas proporções variaram muito pouco na população do primeiro (57,1% / n=20) e 

terceiro ano (65,2% / n=30). O médico particular é o segundo mais procurado (34,3% 

/ n=12 e 28,3% / n=13, respectivamente). O Sistema Único de Saúde só atende 

8,6% (n=3) da população do primeiro ano e 6,5% (n=3) do terceiro ano, o que 

oferece o retrato do acesso socialmente diferenciado à assistência. Travassos e 

colaboradores (2000) afirmam que o padrão de utilização dos serviços de saúde de 

um determinado grupo populacional depende de fatores como a forma com que está 

estruturada a oferta de serviços e condições de escolhas dos usuários. No caso da 

atual pesquisa, pode ser que, devido ao perfil sociodemográfico diferenciado dos 

estudantes, eles optassem pela busca de serviços médico particulares.  

A especialidade médica mais procurada foi a ginecologia, com 85,7% (n=30) 

entre alunas do primeiro ano e 93,5% (n=43) entre alunas do terceiro ano, o que 

coincide com a maior participação de mulheres na pesquisa e a maior frequência 

delas nos serviços de saúde. Apenas 8,6% (n=3) dos alunos do primeiro ano 

procuram clínicos gerais e 5,7% (n=2) procuraram urologistas.  

 

Considerando os motivos da procura médica, as proporções foram parecidas 

entre os alunos do primeiro e do terceiro ano. Entre os alunos do primeiro ano, 

82,8% (n=29) tinham a intenção de obter informações sobre prevenção de gravidez, 

enquanto que esse valor foi de 78,3% (n=36) entre os alunos do terceiro ano. Com 

relação à busca de informações sobre as DSTs, 65,7% (n=23) e 60,9% (n=28) dos 

alunos, respectivamente do primeiro e do terceiro ano, tinham esse objetivo. Apenas 

28,6% (n=10) dos estudantes do primeiro ano procuraram o serviço de saúde para 

fazer algum tratamento relacionado à atividade sexual. Esse valor foi maior entre os 

alunos do terceiro ano, que chegou a 52,2% (n=24) - acompanhando o aumento do 

tempo de exposição à vivência sexual. 

 Tanto alunas do primeiro (n=30) como do terceiro ano (n=43) que procuram 

ou já procuraram serviços de saúde tinham como principal objetivo a busca de 

informações sobre prevenção de gravidez – 26 (86,7%) alunas do primeiro ano e 35 

(81,4%) das alunas do terceiro ano. Quanto a busca por informações sobre DSTs, 

21 (70,0%) alunas do primeiro e 26 (60,5%) do terceiro ano procuraram serviços 
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médicos com essa intenção. Com relação à busca para tratamento de doença, os 

valores são maiores entre alunas do terceiro ano (n=22 / 51,2%) por referência 

alunas do primeiro ano (n=9 / 30,0%) – o que condiz com os riscos da atividade 

sexual. 

A despeito dos valores residuais (5 do primeiro ano e 3 do terceiro ano), os 

homens foram em busca de informações sobre gravidez, particularmente no primeiro 

ano (n= 3 / 60,0%); enquanto que a preocupação com DSTs (n=2 / 66,7%) e 

tratamento de doença (n=2 / 66,7%) foi maior entre alunos do terceiro ano.  

Estes dados condizem com os achados de Arcoverde e Wall (2005). Segundo 

eles, os homens, culturalmente, não costumam ir aos serviços de saúde, os quais 

são mais frequentados pelas mulheres. Em geral, eles só procuram estes tipos de 

serviços para tratamento quando se apresentam sintomáticos. A propósito, Araújo e 

Leitão (2005) salientam que os homens, quando necessitam de tratamento, 

procuram as farmácias ou se automedicam antes de procurarem a unidade de 

saúde. 

   

 

Resumo 

 

Foi semelhante a quantidade de alunos sexualmente ativos do primeiro (43,1%) e do 

terceiro ano (55,5%) por referência a última relação sexual. Prevaleceram as relações 

sexuais heterossexuais, embora tivessem sido mencionadas relações homossexuais e 

bissexuais no terceiro ano.  

Predominaram, entre os alunos, a presença de parceiro fixo e a prática semanal de 

relações sexuais. Não foram observadas diferenças por gênero no primeiro ano; no terceiro 

ano, as alunas tinham mais relações com parceiros fixos do que os alunos. 

O uso de contraceptivos foi elevado nas relações sexuais de forma geral. A 

camisinha, utilizada como recurso isolado e combinado, somou 77,3% no primeiro ano e 

52,4% no terceiro ano. Esta diminuição se fez em detrimento do uso crescente da pílula que 

passou a ser utilizada como recurso exclusivo e na forma combinada - de 51,5% na primeira 

série esta proporção atinge 74,7% na terceira série. 

O motivo da utilização do contraceptivo se associou, principalmente à prevenção de 

gravidez. Os alunos conhecem as DSTs, se previnem contra elas, mas é a gravidez o centro 

de preocupações. Os motivos alegados pelos alunos pela não utilização de nenhum 
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“método” na última relação sexual basearam-se no argumento do caráter inesperado do 

evento, na confiança no parceiro, assim como participação em relações homo e bissexuais.  

Os alunos conversam sobre DSTs, prioritariamente, com amigos e familiares / pais; 

em menor proporção com professores, parceiro sexual e médicos. 

 Mais alunas buscam serviços de saúde do que alunos do sexo masculino. A procura 

das alunas, na grande maioria, teve como propósito obter informações sobre prevenção de 

gravidez. Já entre os alunos do sexo masculino, os motivos variaram segundo a série – mais 

alunos do terceiro ano referiram a procura médica tanto para tratamento de alguma doença 

como para obtenção de informações sobre DSTs.  

 

 

4.4. Conhecimento das DSTs 

 

 A maioria dos estudantes, tanto do primeiro ano como do terceiro ano 

reconhece o termo DSTs, com exceção de um aluno. Solicitados a listar as DSTs 

mais conhecidas, 97,9% dos alunos do primeiro ano citaram a AIDS, seguida da 

Sífilis (65,1%) e da Gonorréia (59,6%) - o HPV foi referido por 35,6% - quadro 8. As 

demais doenças apareceram de forma residual, chamando a atenção a menção da 

Clamídia, por parte de um aluno. Este padrão se repetiu no terceiro ano: a AIDS foi 

citada por 98,5%; e a Sífilis por 72,3%. O HPV apareceu mencionado, agora, por 

62,8% como a terceira doença mais citada, superando a Gonorréia que apareceu 

com 54,0%. Tudo indica que o HPV ainda é uma novidade e seu reconhecimento 

aumenta com a ampliação das vivências sexuais.   

Certamente a AIDS se destaca como a maior preocupação dos alunos, seja 

do primeiro seja do terceiro ano, ressaltado, ao lado da intensa veiculação, o medo 

diante do fato da doença não ter cura. Fatores como a inexistência de uma vacina 

eficaz contra o vírus HIV, a variedade de formas de transmissão, seu caráter 

altamente mutagênico e a degradação imunológica que acarreta fazem com que a 

AIDS se destaque sobre as demais doenças sexuais. Estes fatores tornaram essa 

epidemia um verdadeiro desafio para a sociedade moderna (VARELLA, 2006).  
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Quadro 8: DSTs consideradas mais importantes pelo conjunto de alunos, segundo 

sexo (n, %). Alunos do 1º e 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 

 
   

 

Doenças Sexualmente 

Transmissíveis 

 

 

Masculino 

  

 

Feminino 

  

 

Total 

 n        %  n        %  n        % 

 

Primeiro ano 
 

     

     

 AIDS  

  

    35     92,1 

  

    108   100,0 

  

   143    97,9 

 Sífilis     24     63,1       71     65,7       95     65,1 

 Gonorréia      23     60,5       64     59,3      87     59,6 
 HPV      9       23,7       43     39,8       52     35,6 

 Herpes     7       18,4       16     14,8       23     15,7 

 Hepatite     4       10,5        9       8,3        13       8,9 
 Candidíase     1         2,6       12     11,1       13       8,9 

 Outras*     3         7,9       10      9,3       13       8,9 
 

 SI     1         2,6         -     -       1        0,7 
 

Terceiro ano 
 

     

          

AIDS 

   

    18     100,0 

     

    117   98,3 

    

    135   98,5 

Sífilis     12      66,7       87    73,1       99    72,3 
Gonorréia      9       50,0       65    54,6       74    54,0 

HPV     10      55,6       76    63,9       86    62,8 

Hepatite      6       33,3       41    34,4       47    34,3 

Herpes      8       44,5       37    31,1       45    32,8 
Candidíase      1        5,6        8      6,7        9      6,6 

Outras*      2       11,2        7      5,9        9      6,6 
 

SI        -     -        1      0,8        1      0,7 
 

          

         Outras*: infecções, cancro, hanseníase, chato, fungos, clamídia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

A magnitude das ordens de citação das doenças guarda, certamente, relação 

com a valorização explícita da importância atribuída à gravidade das mesmas. A 

AIDS foi avaliada com gravidade 4 (doença muito importante) por 95,2% dos alunos 

do primeiro ano e por 95,6% dos alunos do terceiro ano – tabela 17. A segunda 

doença mais referida pelos alunos do primeiro ano, com grau 4 de importância, foi a 

Sífilis (27,4%), seguida da Gonorréia (21,9%) – só então aparece o HPV (18,5%). Já 

entre os estudantes de terceiro ano, a gravidade do HPV, com 42,3%, superou a da 

Sífilis (33,6%) e da Gonorréia (21,2%). 

Os dados indicam graus diferenciados em relação ao HPV entre os alunos do 

sexo masculino e feminino. No primeiro ano, 23,1% das alunas avaliaram o HPV 

com grau 4, enquanto que esse valor alcançou só 5,3% entre os alunos. No terceiro 

ano, 43,7% das mulheres e 33,3% dos homens consideraram o HPV com grau 4, 

acompanhando o movimento crescente de seu reconhecimento. 

 

No geral, a Sífilis, apontada entre os alunos do primeiro e do terceiro ano em 

segundo lugar, logo após a AIDS, revela a importância a ela atribuída. Tal 

preocupação condiz com a persistência da doença a despeito da existência 

terapêutica medicamentosa eficaz, a facilidade de diagnóstico, controle e prevenção. 

Ela ainda apresenta alta prevalência e incidência tanto em países em 

desenvolvimento quanto em países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, 

Austrália e países da Europa (VIEIRA, 2005).  

O HPV foi a segunda doença mais citada com grau de gravidade 4 pelas 

alunas do terceiro ano, o que evidencia maior preocupação das mulheres com sua 

ocorrência. Esta preocupação pode ser justificada pela relação existente entre o 

HPV e a ocorrência de câncer de colo uterino associado à morte – o que também foi 

observado por Sousa e colaboradores (2008). Segundo as autoras, a falta de 

informação acerca do próprio vírus, dos sinais e sintomas da infecção, da relação 

com o câncer cervical e das formas de transmissão, podem contribuir para que as 

mulheres sintam-se mais expostas ao HPV do que os homens. 
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Tabela 17: Grau de importância das doenças citadas, segundo sexo (n, %). Alunos 

do 1º e 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 
 

 

  

Importância / Gravidade (crescente) 

 

Doenças 0  1  2  3  4 

 n       %  n      %  n     %  n      %  n     % 

Primeiro ano 

Masculino           

      Aids    -     -     -     -      -     -   1     2,6     34   89,5 

      Sífilis    -     -     -     -     5   13,1     8   21,0     11   28,9 
      Gonorréia    -     -     -     -     7   18,4   8   21,0      8    21,0 

      HPV  1    2,6     -     -     2    5,3    4   10,5        2     5,3 

Feminino          

       Aids    -     -     -     -      -     -   3     2,8      105  97,2 

       Sífilis  1    0,9   1     0,9     8     7,4    32   29,6     29   26,8 
       Gonorréia    -     -   1     0,9    10    9,3  29   26,8     24   22,2 

       HPV    -     -     -     -     3     2,8    15   13,9     25   23,1 

Geral           
        

       Aids 
   

   -     - 
 

   

   -     - 
 

    

     -     - 
 

   

   4      2,7 
 

    

   139  95,2 

       Sífilis  1    0,7   1    0,7    13    8,9    40    27,4      40   27,4 
       Gonorréia    -     -   1    0,7    17   11,6    37    25,3      32   21,9 

       HPV  1    0,7      -     -     5     3,4    19    13,0      27   18,5 
 

Terceiro ano 

Masculino          

        Aids   -     -     -     -      -     -    1    5,5    17    94,4 

        Sífilis   -     -     -     -    3    16,7    4   22,2     5     27,8 

        Gonorréia   -     -     -     -    2    11,1    4   22,2     3     16,7 
         HPV   -     -     -     -    2    11,1    2   11,1     6     33,3 

Feminino          

        Aids   -     -     -     -     1     0,8   2     1,7   114   95,8 

        Sífilis   -     -    2     1,7   10    8,4  34   28,6    41    34,4 
        Gonorréia   -     -    3     2,5   11    9,2  25   21,0    26    21,8 

        HPV   -     -     -     -    2     1,7  22   18,5    52    43,7 

Geral          

        Aids   -     -       -     -    1     0,7    3     2,2   131  95,6 

        Sífilis   -     -    2    1,4   13    9,5   38   27,7    46   33,6 
        Gonorréia   -     -    3    2,2   13    9,5   29   21,2    29   21,2 

        HPV   -     -     -     -    4     2,9   24   17,5    58   42,3 
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Resumo 

  

 Quase todos os alunos participantes da pesquisa têm conhecimento ou já ouviram 

falar sobre as DSTs. A AIDS se constitui na maior preocupação dos alunos, seguida da 

Sífilis e da Gonorréia.  

 A AIDS foi a DST mais citada pelos alunos, associada à elevada gravidade da 

doença. O HPV, citado na quarta posição (35,6%) pelos alunos do primeiro ano, ascende 

para o terceiro posto no terceiro ano, sendo referenciado por 62,8%. O HPV foi mais citado 

pelas alunas do que pelos alunos, tanto no primeiro quanto no terceiro ano, sinalizando para 

a consideração que o HPV se constitui numa doença que acomete mais as mulheres.  

    

 

4.5. Conhecimento do HPV 

 

Cerca de 54,1% dos alunos do primeiro ano e 85,4% do terceiro ano referiram 

conhecer o HPV – tabela 18. Os dados sinalizam para um nível de informação maior 

entre os estudantes do terceiro ano, o que pode estar relacionado à maior 

experiência sexual e consequente consideração dos riscos associados. Mais alunas 

do que alunos do sexo masculino tanto do primeiro como do terceiro ano alegaram 

conhecer o HPV, estas diferenças, porém, não foram significantes. 

 

A maioria dos alunos do primeiro (83,5%) e do terceiro ano (88,9%) 

considerou o HPV com grau 3 e 4 de importância – tabela 19. No primeiro ano a 

valorização neste nível foi maior entre as alunas (90,3%) do que entre os alunos 

(58,8%), sendo esta diferença estatisticamente significante (p=0,001). Não houve, 

entretanto, diferença significante de citação do grau de importância por gênero (p= 

0,472) entre os alunos do terceiro ano, sinalizando para a homogeneização desta 

valorização entre os alunos de maior idade.  

 

Buscando qualificar o conhecimento que os alunos dispunham sobre o HPV – 

quadros 9.A e 9.B – foi possível trabalhar, inicialmente, as referências explicitadas 

aleatoriamente, em questão aberta, categorizadas em torno da transmissão da 

doença, dos comprometimentos que o HPV acarreta e a prevenção. Vale dizer que, 

a despeito da semelhança dos componentes das falas dos alunos, no terceiro ano 

as informações apresentaram maior consistência, reveladora do 
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Tabela 18: Referência sobre o conhecimento do HPV, segundo sexo (n, %). Alunos 

do 1º e 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 
 

 
χ

2
 1º ano= 1,817; p= 0,178 

χ
2
 3º ano= 0,071; p=0,790  

 

 

 

 
 
 
 
Tabela 19: Atribuição do grau de importância do HPV, segundo sexo (n, %). Alunos 

do 1º e 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 
 

 

χ
2
 1º ano= 18,434; p= 0,001 

χ
2
 3º ano= 2,520; p=0,472 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimento 

do HPV 

 
 

 

Primeiro ano 
 

  
 

 

Terceiro ano 
 

M  F  Total  M          F  Total 

n      %  n     %  n     %  n     %  n      %  n     % 
   
Sim 

 

17  44,7 
  

62  57,4 
  

79  54,1 
  

15  83,3 
  

102  85,7 
   

117  85,4 

Não 21  55,3  46  42,6  67  45,9   3   16,7   17   14,3  20   14,6 
 

 

Total 
 

 

38 100,0 
  

108 100,0 
  

146 100,0 
  

18 100,0 
  

119 100,0 
  

137 100,0 

 

 

 

 

Grau de 

importância 

 

 

 

Primeiro ano 
 

  

 

 

Terceiro ano 
 

M  F  Total  M          F  Total 

n      %  n     %  n     %  n      %  n      %  n     % 
   
0 – 2 

 

 6    35,3 
  

  2    3,2 
  

  8   10,1 
  

  2   13,3 
  

  7    6,9 
  

  9     7,7 

3 – 4 10  58,8  56  90,3   66  83,5  12   80,0   92  90,2  104  88,9 
 

SI  1    5,9     4    6,4     5    6,4    1    6,7     3    2,9    4     3,4 
 

 

Total 
 

17  100,0 
  

62 100,0 
  

79  100,0 
  

15 100,0 
  

102 100,0 
  

117 100,0 
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Quadro 9.A: Conhecimento espontaneamente referido sobre HPV. Alunos do 1º ano 

– UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 

 
 

 

O que você conhece sobre o HPV? 
 

 

 - vírus transmitido em contato direto com órgão sexual, sexualmente ou não, se manifesta na formas 

de verrugas. 

 - o vírus encontra-se inoculado no homem, sem manifestação, e na relação sem camisinha, a mulher 
pode pegar o vírus e desenvolver câncer (se o vírus for do tipo que causa). 

- vírus que pode ser transmitido através de relações sexuais e que se não for tratado pode levar a 

morte. 
- vírus sexualmente transmitido que só causa efeitos e reações nas mulheres, os homens podem 

infectar, mas não apresentam a doença. 

- transmitida via corrente sanguínea, adquirida através de relações sexuais e outras[não sexuais]. 

- transmitido por relação sexual, afeta principalmente as mulheres, se não for tratado leva ao câncer 
no colo do útero. 
 

 

- doença grave que pode levar à esterilidade. 
- leva à herpes genital / espécie de ferida na região genital. 

- pode trazer sérios prejuízos ao útero, em alguns casos deve haver retirada do órgão. 

- aparecem verrugas nos genitais masculino e feminino e podem se agravar e levar ao câncer. 
- é um vírus que em mulheres pode causar câncer no colo do útero e secreções vaginais. No homem é 

assintomático. 

- um vírus que se estabelece no útero da mulher. 

- doença que afeta o órgão reprodutivo da mulher. 
 

 

- é uma DST que pode ser prevenida com o uso da camisinha [masculina]. 

- há vacina para esse tipo de doença e que afeta muitas mulheres. 
- existe vacina. Percebida mais fácil nos homens, na mulher se aloja na entrada do útero, podendo ser 

identificado num estágio avançado. 

- vírus que pode causar câncer de colo de útero; o exame papanicolau ajuda na prevenção e existe 
uma vacina, porém ela é cara e não é oferecida pelo SUS. 

- não tem cura, sua complicação se dá em nível local e não em todo o organismo como o HIV. 
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Quadro 9.B: Conhecimento espontaneamente referido sobre HPV. Alunos do 3º ano 

– UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 

 
 

 

O que você conhece sobre o HPV? 
 

 

- transmitido por relações sexuais, contato com vírus através da calcinha emprestada, banheiro.  

- é grave, é DST, pode ser transmitido em banheiros públicos. Tem tratamento se descoberto 

precocemente. 
- é transmitido pela relação sexual e contato íntimo / contato com secreções dos genitais.  

- transmitida a ambos os sexos no ato sexual. 

- é transmitido[somente] pelos homens.  
- pode ser adquirido sexualmente e transmitido de mãe para filho.  

- vírus muito disseminado, contágio via sexual.  

- a transmissão se dá tanto por relações sexuais quanto pelo ar.  

- transmissão: relações sexuais. Há vários tipos de papilomavírus, alguns podem causar câncer. 
 

 

- é um vírus que causa câncer no colo do útero. 

- um vírus que causa doenças em mulheres, é DST, é comum em mulheres casadas a longo tempo. 
- vírus contraído através da relação sexual, é comum na população sexualmente ativa e pode causar 

câncer colo de útero. O vírus não se manifesta em todos os organismos. 

- é uma DST que forma verrugas na região genitália. 
- causa câncer e infertilidade. 

- se inicia com herpes genital, coceiras e ardência. 

- gera lesões nos genitais de ambos os sexos, na mulher aparece no colo do útero, pode gerar 

sintomas incômodos. 
- existem dois tipos (A e B) os quais apresentam subtipos. 

- não tem cura, sua complicação se dá em nível local e não em todo organismo como o HIV. 

- formam-se verrugas internas na mulher e externas nos homens. 
- é uma DST que não falam muito, mas pode ser tão perigosa quanto a AIDS. 

- é uma doença com poucas manifestações externas no homem e costuma aparecer com uma verruga 

na mulher”  
- é uma DST que é fácil o tratamento. Conheci um caso de um contaminado que se curou. 

- há diversos tipos de HPV, alguns podem causar, em longo prazo, câncer. Há tipos mais comuns, sua 

reação no corpo é através de condilomas e pode ser tratado com ácidos ou laser. 
 

 

- existe vacina que previne, pode evoluir para câncer e é comum em todas as idades. 

- é um vírus que se manifesta em mulheres (homens apenas transmitem) e já tem vacina, pode ser 

evitado com uso de preservativo. 
- deve-se prevenir com camisinha e com o exame anual com o ginecologista. Pode levar ao câncer. 

- DST que atualmente possui uma vacina sendo indicada para tomar antes de iniciar a vida sexual. 

- é uma DST, existe uma vacina que somente mulheres virgens podem tomar. Tem a ver com o número 
de parceiros. 

- há indícios de pomadas contraceptivas. 

- é uma DST que pode ficar no organismo sem manifestar por anos, possui diferentes graus de 

intensidade, possui diferentes tipos de vírus. Existe tratamento, mas é muito invasivo. 
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aprimoramento do conhecimento a respeito da doença ao longo dos anos de 

vivência sexual. 

 

No tocante a transmissão, a doença foi referenciada à etiologia viral, 

associada, principalmente, à transmissão sexual: ―vírus transmitido em contato direto 

com o órgão sexual, sexualmente ou não [não sexual]‖. Também foi referida a 

―transmissão de mãe para filho‖ além do ―contato com vírus através da calcinha 

emprestada e em banheiros [públicos]‖. Estas informações coincidem com o que 

Queiroz e colaboradores (2007) afirmaram em seu trabalho. Embora a transmissão 

não sexual ocorra em caráter excepcional, não se pode negar sua ocorrência. 

Informações a respeito são veiculadas no site do Ministério da Saúde – o que 

justifica seu registro no universo dos alunos (http://www.aids.gov.br/data/Pages). 

Os dados coletados revelam uma linha de informações consideradas 

incorretas: ―o HPV é transmitido via corrente sanguínea‖; ―é transmitido [somente] 

pelos homens‖; e ―a transmissão se dá tanto por relações sexuais quanto pelo ar‖. 

Segundo Sousa e colaboradores (2008) existem concepções errôneas em relação 

às formas de transmissão do HPV, entre elas, de que sempre é o homem quem 

transmite o vírus e que, de forma semelhante ao HIV, o HPV pode ser transmitido 

por contato sanguíneo.  

Poucos alunos deixaram de responder esta questão ou fizeram referências 

vagas: ―o HPV é uma DST‖; ―é perigoso‖; e ―é uma DST irritativa‖.  

Estas questões, na verdade, tinham o propósito de introduzir o aluno na 

consideração do HPV. Vislumbrando um questionamento específico e direto a 

respeito, os alunos que, de alguma forma, afirmaram conhecer o HPV (n=79 / 54,1% 

do primeiro ano e n=117 / 85,4% do terceiro ano) foram interrogados sobre a 

transmissão, consequências da doença e prevenção.  

Nestas condições, cerca de um quarto dos alunos, ou seja, 32,9% (primeiro 

ano) e 23,1% (terceiro ano) assumiram não conhecer a transmissão do HPV - tabela 

20. Somados a estes resultados os que disseram não conhecer o HPV, a proporção 

de desconhecimento da transmissão seria de 64,4% entre alunos do primeiro ano e 

de 35,0% entre alunos do terceiro ano – figura 2. 

Entre estudantes do primeiro ano, mais mulheres (72,6%) do que homens 

(41,2%) sabiam como ocorre a transmissão do HPV – esta diferença foi 

estatisticamente significante (p=0,035). Entre alunos do terceiro ano as diferenças  

http://www.aids.gov.br/data/Pages
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Tabela 20: Conhecimento referido sobre a transmissão do HPV, segundo sexo (n, 

%). Alunos do 1º e 3º ano – UNIFESP – Campus Baixada Santista, 2009.  
 

 

χ
2
 1º ano= 6,692; p= 0,035 

χ
2
 3º ano= 0,835; p=0,361  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhece a 

transmissão 

 
 

 

Primeiro ano 
 

  
 

 

Terceiro ano 
 

M  F  Total  M          F  Total 

n      %  n     %  n     %  n      %  n      %  n     % 
 

Sim 
 

  7    41,2 
  

  45  72,6 
  

52  65,8 

  

 10  66,7     
  

  79   77,4     
  

89  76,0    

Não  10   58,8 
 

   16   25,8          26  32,9          5   33,3    22   21,6    27  23,1 
 

SI    -     -     1    1,6  1 1,3            -     - 
 

    1     1,0              1    0,9                 

 

Total 

 

 

17  100,0 

 

  

  62 100,0 

 

  

79  100,0 

 

  

15 100,0 

 

  

102 100,0 

 

  

117 100,0 
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Figura 2: Composição da população investigada a respeito do conhecimento 

(positivo e negativo) relativo a transmissão do HPV (n, %). Alunos do 1º e 3º ano – 
UNIFESP – Campus Baixada Santista, 2009.  

 

 

Primeiro ano 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 
 

 

 
 
 

Terceiro ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conhecimento do HPV 

Conhecimento da 

transmissão 

137 alunos (100,0%) 

 

Conhecimento do HPV 

Sim 

79 (54,1%) 

Conhecimento da 

transmissão 

146 alunos (100,0%) 

 

NNããoo  

67 (15,9%) 

Não + SI 

27 (34,2%) 

Sim 

52 (65,8%) 

Sim 

117 (85,4%) 
Não 

20 (14,6%) 

Sim 

89 (76,0%) 

Não + SI 

28 (24,0%) 

 94 (64,4%) 

48 (35,0%) 
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deixam de ser significantes por gênero (p=0,361), evidenciando a homogeneização 

do conhecimento com o passar dos anos – tabela 20.  

 

Explicitando o conhecimento que dispunham – entre aqueles que conheciam 

a doença - os estudantes, tanto do primeiro (60,7%) quanto do terceiro ano (72,6%) 

referiram, espontaneamente, que a relação sexual é a principal via de contaminação. 

Neste quesito não houve diferença estatisticamente significante entre a população 

feminina e masculina, tanto no primeiro como no terceiro ano (tabela 21).  

 No âmbito da transmissão, também foi referido o ―contato com secreções dos 

genitais‖. Neste nível, alunos do primeiro e do terceiro ano citaram que o ―banheiro 

público‖ é um dos lugares em que a contaminação pode ocorrer. Versão mais 

coerente foi registrada por alunos do terceiro ano: ―evitar contato com objetos 

íntimos de outras pessoas‖. Estas informações condizem com dados da literatura 

(http://www2.aids.gov.br/data/pages).  

Numa vertente incorreta, já apontada anteriormente, entretanto, os alunos 

também alegaram que o HPV pode ser transmitido ―via corrente sanguínea‖. Esta 

afirmação foi referida por alunos do primeiro ano, ratificando um maior 

desconhecimento sobre as formas de transmissão do que entre os alunos mais 

velhos (terceiro ano). 

 

Mais da metade dos alunos tanto do primeiro ano (64,6%) quanto do terceiro 

ano (56,5%) não responderam a pergunta sobre as implicações da doença, 

sinalizando para a carência de informações a respeito - tabela 22. Nestas 

condições, somente 29,1% dos alunos do primeiro ano e 39,3% dos alunos do 

terceiro ano responderam – em questão aberta - que o HPV ―é um vírus que causa 

câncer no colo do útero‖. Uma minoria (2,5% dos alunos do primeiro ano e 6,8% dos 

alunos do terceiro ano) salientou que ―infecções gerais‖ e ―infertilidade‖ podem ser 

consequências da infecção – menção condizente com dados da literatura (SOUSA et 

al, 2008). A referência ao aparecimento de condilomas, citado corretamente, 

apresentou um valor residual: ―aparecem verrugas nos genitais masculino e feminino 

e podem se agravar e levar ao câncer‖. A propósito, estas informações estão de 

acordo com a literatura, porém, é importante destacar que os tipos de HPV que 

levam às verrugas, não são os mesmos que desenvolvem o câncer (CAETANO et al, 

2006). A menção de que a AIDS e/ou a Sífilis podem ser causadas pelo HPV, por  

http://www2.aids.gov.br/data/pages
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Tabela 21: HPV – referência às formas de transmissão, segundo sexo (n, %). Alunos 

do 1º e 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 

 

Observação: as categorias não são mutuamente exclusivas 
 
Transmissão Sexual / sexo 

χ
2
 1º ano= 0,507; p= 0,476 

χ
2
 3º ano= 0,596; p=0,742  

 

 

 

 

Tabela 22: Doenças causadas pelo HPV, segundo sexo (n, %). Alunos do 1º e 3º 

ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 

 

      Observação: as categorias não são mutuamente exclusivas 
 

 

 

 

 

 

 

Formas de 

Transmissão 

 

 

 

Primeiro ano 
 

  

 

 

Terceiro ano 
 

M  F  Total  M          F  Total 

n      %  n     %  n     %  n      %  n      %  n    % 
                  17  100,0  62 100,0  79  100,0  15 100,0  102 100,0  117 100,0 
 

Sexualmente 
 

 7   41,2 
  

 41  66,1 
  

 48  60,7 
  

  9  60,0 
  

76  74,5 
  

85  72,6 
Secreção – genitais    -     -    4    6,4    4    5,1      -     -   6    5,9    6    5,1 

Banheiro público    -     -    2    3,2     2    2,5      -     -   4    3,9    4    3,4 

Transfusão sangue    -     -    1    1,6    1    1,3      -     -   4    3,9    4    3,4 

Objetos íntimos    -     -      -     -     -     -      -     -   3    2,9    3    2,6 
 

SI  12  70,6   16  25,8   28   35,4    6  40,0  22  21,6   28  23,9 
 

 

 

Doenças 

causadas pelo 

HPV 

 

 
 

Primeiro ano 
 

  

 
 

Terceiro ano 
 

M  F  Total  M          F  Total 

n      %  n     %  n     %  n     %  n    %  n    % 

  17  100,0  62 100,0  79  100,0  15 100,0  102 100,0  117 100,0 

 

Câncer colo útero 
 

 4   23,5 
  

19   30,6 
  

23  29,1 
  

 4   26,7 
  

 42  41,2 
  

 46  39,3 

Verrugas   -     -   1     1,6   1    1,3   1    6,7   1     1,0    2    1,7 
AIDS / Sífilis  1    5,9    1     1,6   2    2,5    -     -    2     2,0    2    1,7 

Infecções gerais / 

esterilidade 
 

 1    5,9    1     1,6   2    2,5   2   13,3    6     5,9    8    6,8 

SI 11  64,7   40   64,5  51  64,6    9   60,0    57  55,9   66  56,5 
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sua vez, apontam para a existência de informações incorretas – apoiadas nas 

considerações de Arcoverde e Wall ( 2005). 

 

Especificando a questão se ―homens e mulheres podem desenvolver a 

infecção do HPV‖ - 62,0% dos alunos do primeiro ano e 66,6% dos alunos do 

terceiro ano responderam afirmativamente - tabela 23. Não foram registradas 

diferenças significantes por gênero entre alunos do primeiro ano (p=0,737), nem 

entre alunos do terceiro ano (p=0,501). Embora a maioria dos alunos reconheça que 

a infecção acomete ambos os sexos, chama a atenção que a soma dos que acham 

que a doença atinge, diferencialmente, homens e mulheres, somados àqueles que 

não responderam a questão atinge 38,0% no primeiro ano e 33,4% no terceiro ano. 

Estas proporções poderiam ser redimensionadas levando em conta que os 

resultados apresentados se restrigem aos alunos que afirmaram ter conhecimento 

do HPV. Realizada a expansão, as proporções sobem para 66,4% no primeiro ano e 

43,1% no terceiro ano – figura 3.  

De acordo com o quadro 10 verificamos que os argumentos relacionados à 

infecção do HPV em ambos os sexos são da mesma natureza, tanto nas repostas 

positivas como nas negativas. As justificativas destacaram que, embora homens e 

mulheres se contaminem, ―os sintomas e as implicações aparecem apenas em 

mulheres‖; ―nos homens é menos grave, em mulheres pode ter complicações‖. De 

forma geral, parece prevalecer a idéia da associação da presença deste vírus com o 

sexo feminino: ―apenas mulheres apresentam infecção que se desenvolve no colo 

do útero‖; ―visivelmente prejudicial somente em mulheres‖; ―só mulheres 

desenvolvem a infecção, tem a ver com o câncer no colo do útero‖. Esta relação que 

os alunos fazem de que o HPV prejudica mais as mulheres pode ser explicada, 

segundo Sousa e colaboradores (2008), por se tratar de uma doença que pode levar 

à infertilidade e ao desenvolvimento do câncer de colo de útero.  

De forma correspondente, os alunos (tanto do sexo feminino como do sexo 

masculino) enfatizam que os homens apenas transmitem a doença: ―o homem é 

vetor da doença‖; ―o vírus pode estar no homem, porém não se desenvolve‖ e 

―homens são portadores do vírus e transmitem para suas parceiras sem desenvolver 

infecções [clinicamente evidentes]‖. Os homens assumem, no imaginário, um papel 

de veículo propagador deste vírus para as mulheres, que tem suporte científico 

(COSTA, 2008). Tal disposição, entretanto, acaba incidindo na  
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Tabela 23: Ocorrência de infecção em ambos os sexos (n, %). Alunos do 1º e 3º ano 

– UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 

 
χ

2
 1º ano= 0,610; p= 0,737 

χ
2
 3º ano= 1,382; p=0,501  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infecção em 

ambos os sexos 

 
 

 
 

 

Primeiro ano 
 

  
 

 

Terceiro ano 
 

M  F  Total  M          F  Total 

n      %  n     %  n     %  n     %  n    %  n    % 
 

Sim 
 

11  64,7 
    

  38  61,3 
  

 49  62,0 
  

 12  80,0 
    

  66  64,7 
   

 78  66,6 

Não  3   17,6    16  25,8   19  24,0    2   13,3    23  22,5   25  21,4 
 

SI  3   17,6     8   12,9   11  14,0    1    6,7    13  12,7   14  12,0 
 

 

Total 
 

 17  100,0 
  

62 100,0 
  

79  100,0 
  

15 100,0 
  

102 100,0 
  

117 100,0 
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Figura 3: Composição da população investigada a respeito do conhecimento 

(positivo e negativo) relativo a infecção pelo HPV em ambos os sexos (n, %). Alunos 
do 1º e 3º ano – UNIFESP – Campus Baixada Santista, 2009.  
 

 

Primeiro ano 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 
 

 

 
 
 

Terceiro ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento do HPV 

Infecção em ambos 

os sexos 

137 alunos (100,0%) 

 

Conhecimento do HPV 

Sim 

79 (54,1%) 

Infecção em ambos 

os sexos 

146 alunos (100,0%) 

 

NNããoo  

67 (15,9%) 

Não + SI 

30 (38,0%) 

Sim 

49 (62,0%) 

Sim 

117 (85,4%) 
Não 

20 (14,6%) 

Sim 

76 (66,6%) 

Não + SI 

39 (33,4%) 

 97 (66,4%) 

59 (43,1%) 
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Quadro 10: Justificativas sobre o desenvolvimento do HPV em ambos os sexos. 

Alunos do 1º e 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 

 

 

Primeiro ano Terceiro ano 

Sim – o HPV acomete ambos os sexos 
Masculino 

 
- os sintomas e as implicações aparecem apenas 

em mulheres 

- câncer do colo do útero em mulheres e feridas 

em homens. 

- por ser uma DST acomete ambos os sexos. 
 

 

- no homem é menos grave, em mulheres pode ter 

complicações. 
- por ser uma DST, ambos podem adquirir. 

 

Feminino 
 

- verrugas aparecem nas regiões infectadas. 
 

- no homem pode desenvolver feridas na 

genitália, pequenos caroços, infecções urinárias. 
 

- só ouvi falar na mulher /  sintomas nas 
mulheres. 

- mas as consequências das infecções 

manifestam-se somente em mulheres. 

 
 

 

- a transmissão se dá de um para o outro durante 

a relação. 
 

- nas mulheres as consequências são mais graves. 

- a mulher pode desenvolver câncer de colo 
útero. 
 

- os dois podem desenvolver, mas a mulher é mais 

vulnerável. 

- é um tipo de vírus que causa infecções de forma 

diferente em homens e em mulheres. 

 

Não – o HPV não acomete ambos os sexos 
Masculino 

 

- homens podem portar o vírus, mas [a doença 

só]se manifesta em mulheres. 
 

 

- esse vírus só ataca mulheres. 

 

Feminino 
 

- o homem é vetor da doença. 

- o vírus pode estar no homem, porém não 

desenvolve[a doença]. 
 

- as mulheres são as mais afetadas pelas 

consequências. 
- apenas mulheres apresentam infecção que se 

desenvolve no colo do útero. 

- visivelmente prejudicial somente em mulheres. 

- o vírus se estabelece no útero da mulher, a não 
ser que ele se estabeleça em outro local no 

homem. 

 

 
 

 

- é na mulher que desenvolve, mas a mulher pode 

passar para o homem. 
 

- só em mulheres, tem a ver com câncer de colo 

de útero. 

- apenas mulheres têm manifestações clínicas. 

 
- o vírus não se manifesta em homens, ele só 

transmite. 

- homens são portadores do vírus e transmitem 
para suas parceiras sem desenvolver infecções. 

- acho que o homem é o portador e a mulher que 

desenvolve os sintomas. 
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negação do risco de contrair a doença. Vale dizer, a propósito, que os homens, 

ainda que em proporções menos frequente, podem desenvolver câncer de pênis 

(MENDONÇA; NETTO, 2005; QUEIROZ et al, 2006).   

 

Sobre a prevenção - voltando às considerações gerais, espontaneamente 

manifestas que constam nos quadros 9.A e 9.B - muitos estudantes relataram que o 

HPV ―é uma DST que pode ser prevenida com o uso da camisinha (masculina)‖. Se 

este recurso é indispensável no processo de prevenção, não se pode deixar de 

considerar que a proteção oferecida pelos preservativos não é completamente 

segura, assim como, não evita a transmissão por contato (ARCOVERDE; WALL, 

2005; DIÓGENES et al, 2006).   

Uma aluna apontou, sugestivamente, que o HPV ―é uma DST que pode ficar 

no organismo sem se manifestar por anos, possui diferentes graus de intensidade e 

de tipos de vírus; existe tratamento, mas é muito invasivo‖. Estas informações 

condizem com dados da literatura (BRICKS, 2007; CAETANO et al, 2006), 

evidenciando, na realidade,  a complexidade do desenvolvimento da doença e das 

formas de prevenção. Além disso, segundo Rogazy (2007), para cada tipo de HPV 

existe um tratamento específico.  

 Foi citado, entre as formas de prevenção, a realização de ―exames anuais 

com o ginecologista‖. Tal informação é procedente, particularmente, no caso da 

prevenção da evolução da doença – ressaltando-se que a realização de exames não 

garante a prevenção da contaminação do HPV (SOUSA et al, 2008).  

Além de conhecimento impreciso sobre as medidas de prevenção, já estavam 

presentes sinalizações de formulações incorretas. Uma aluna referenciou o uso de 

pomadas contraceptivas. Segundo Kalckmann e colaboradores (1997) o gel ou 

creme espermicida tem a função apenas de aumentar a eficácia contraceptiva, 

sobretudo quando utilizado com outro contraceptivo – diafragma, por exemplo. Desta 

forma, os espermicidas não são considerados como recursos de prevenção de 

DSTs.  

Em meio a complexidade da consideração da questão da prevenção do HPV, 

os alunos do terceiro ano (92,3%) - mais do que do primeiro ano (83,5%) - 

reconhecem que o HPV pode ser prevenido - tabela 24. Não foram registradas 

diferenças significantes, por gênero, entre alunos do primeiro ano (p=0,864) nem 

entre alunos do terceiro ano (p=0,055).  
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Tabela 24: Conhecimento sobre a prevenção do HPV, segundo sexo (n, %). Alunos 

do 1º e 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 
 

 
χ

2
 1º ano= 0,293; p= 0,864 

χ
2
 3º ano= 3,671; p=0,055  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenção do 

HPV 

 

 

 

Primeiro ano 
 

  

 

 

Terceiro ano 
 

M  F  Total  M          F  Total 

n      %  n     %  n     %  n      %  n      %  n    % 
 

Sim 
 

14  82,3 
  

 52  83,8 
  

66  83,5 
  

12   80,0 
  

 96  94,1 
  

108  92,3 

Não  1    5,9   5     8,1   6    7,6    -     -     -     -     -     - 
 

SI  2   11,8    5     8,1   7    8,9   3    20,0      6    5,9    9     7,7 
 

 
Total 

 
 17  100,0 

  
 62 100,0 

  
79  100,0 

  
15 100,0 

  
102 100,0 

  
117 100,0 
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De forma significativa, entretanto, alguns estudantes afirmaram que a 

infecção pelo HPV ―não tem cura (...)‖. Segundo Sousa e colaboradores (2008), para 

alguns tipos prevalentes deste vírus existem, sim, tratamento e cura das infecções. 

Cuidar dessas informações é relevante na construção de uma mobilização para a 

prevenção entre os jovens. Neste sentido, é interessante observar que, somadas as 

proporções daqueles que não referiram a possibilidade de prevenção e os que não 

responderam a questão, acrescido dos alunos que não conhecem o HPV – figura 4 

– estes valores ascendem a 54,8% entre alunos do primeiro ano e a 21,2% entre 

alunos do terceiro ano.  

 

Valem algumas observações a propósito da ausência de informações (SI). No 

caso da questão sobre a transmissão do HPV, o nível de SI ficou ao redor de 1,0%, 

tanto no primeiro quanto no terceiro ano. Sobre a prevenção da contaminação deste 

vírus, a proporção, ainda residual, foi inferior a 10,0%. Entretanto, as proporções de 

SI foram inusitadas quando se tratou da questão sobre as implicações da doença – 

estes valores foram 64,6% no primeiro ano e 56,5% no terceiro ano. Esses dados 

sinalizam para uma área de desconhecimento, por parte dos alunos, embora não se 

possa descartar o fato de que se tratava de uma questão aberta, diferentemente das 

questões anteriormente referidas, quando as perguntas envolveram alternativas de 

resposta sim/não. Na ausência da possibilidade de registrar o desconhecimento a 

propósito das consequências da doença, os alunos deixaram a questão em branco. 

Neste caso, a não resposta se confunde com a resposta negativa, na inexistência de 

um espaço específico de registro. Os alunos que não responderam as questões 

sobre transmissão e prevenção também não responderam a pergunta sobre as 

implicações da doença. 

 

De acordo com a tabela 25, as formas de prevenção mais citadas, 

espontaneamente, foram trabalhadas como alternativas independentes (não 

mutuamente exclusivas) – entre os alunos que consideraram a possibilidade de 

prevenção da doença. Os alunos do terceiro ano (82,1%), em maior proporção do 

que os do primeiro ano (69,2%) fizeram referência ao uso de preservativo como 

forma de prevenção. A ―vacina‖ foi mencionada por 17,7% dos estudantes do 

primeiro ano e por 12,8% do terceiro ano. Com proporções menores, mas não 

menos importantes, foram citados: ―visitas ao médico‖ - 8,9% no primeiro ano e 5,1% 
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Figura 4: Composição da população investigada a respeito do conhecimento 

(positivo e negativo) relativo a prevenção do HPV (n, %). Alunos do 1º e 3º ano – 
UNIFESP – Campus Baixada Santista, 2009.  

 
Primeiro ano 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 
 

 

 
 
 

Terceiro ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conhecimento do HPV 

Conhecimento da 

prevenção 

137 alunos (100,0%) 

 

Conhecimento do HPV 

Sim 

79 (54,1%) 

Conhecimento da 

prevenção 

146 alunos (100,0%) 

 

NNããoo  

67 (15,9%) 

Não + SI 

13 (16,5%) 

Sim 

66 (83,5%) 

Sim 

117 (85,4%) 
Não 

20 (14,6%) 

Sim 

108 (82,3%) 

Não + SI 

9 (7,7%) 

 80 (54,8%) 

29 (21,2%) 
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Tabela 25: Referência às formas de prevenção do HPV, segundo sexo (n, %). 

Alunos do 1º e 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 
 

 

Observação: as categorias não são mutuamente exclusivas 

 
Uso de Preservativo / sexo 

χ
2
 1º ano= 0,000; p= 1,000 

χ
2
 3º ano= 0,255; p=0,613  

 

Vacina / sexo 

χ
2
 1º ano= 0,007; p= 0,935 

χ
2
 3º ano= 0,088; p=0,766  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas de 

Prevenção 

 

Primeiro ano 
 

  

Terceiro ano 
 

M  F  Total  M          F  Total 

n      %  n     %  n     %  n      %  n      %  n    % 
           17  100,0  62  100,0  79  100,0  15 100,0  102 100,0  117 100,0 
 

Preservativo 
 

12  70,6 
  

 43  69,3 
  

 55  69,2 
  

 11  73,3 
  

 85  83,3 
  

96  82,1 
Vacina  3   17,6  11  17,7   14  17,7    2  13,3   13  12,7   15  12,8 

Visita ao médico  1   5,9   6    9,7    7    8,9    1   6,7    5    4,9    6    5,1 

Roupas íntimas   -     -   1    1,6    1    1,3     -     -    7    6,9    7    6,0 

Banheiro público   -     -   1    1,6    1    1,3     -     -    1    1,0    1    0,9 
Parceiro único   -     -   1     1,6    1    1,3     -     -    2    2,0    2    1,7 

Anticoncepcional   -     -    -     -      -     -     -     -    1    1,0    1    0,9 
 

SI  3  17,6  11  17,7   14  17,7   4  26,7   14  13,7    18  15,4 
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 no terceiro ano; e ―contato com roupas íntimas [contaminadas] de outras pessoas‖ - 

1,3% e 6,0%, respectivamente. Apenas 1 aluna do primeiro ano (1,3%) e 2 alunas 

do terceiro ano (1,7%) referiram que ter ―parceiro único‖ pode proteger contra a 

contaminação. A proporção de alunos que não respondeu esta questão foi de 17,7% 

no primeiro ano e de 15,4% no terceiro ano.  

 

Indagados, especificamente, sobre qual ―método contraceptivo‖ pode ser 

utilizado na prevenção do HPV – tabela 26 – a maioria dos alunos tanto do primeiro 

ano (78,5%) como do terceiro (86,3%) referenciou o uso de preservativos. Se estas 

disposições registram a introjeção da valorização desses recursos na prevenção da 

contaminação, também valem as observações anteriores relativas ao fato de que 

este uso não exclui a possibilidade de transmissão. Acrescenta-se a isto, 

manifestações incorretas sobre a prevenção do HPV independente da expressão 

numérica de sua manifestação – o DIU, o coito interrompido e a pílula foram 

apontados como contraceptivos que podem prevenir a contaminação – o que não 

têm sustentação científica segundo Nadal e Nadal (2008) e Diógenes e 

colaboradores (2006). Um aluno referenciou a abstinência sexual como forma de 

prevenção – se isto não está cientificamente incorreto, sua alusão nos coloca diante 

da impossibilidade da prevenção no âmbito da vigência das relações sexuais. A 

quantidade de alunos do primeiro ano (20,2%) que não responderam esta questão 

foi praticamente o dobro dos alunos do terceiro ano (10,1%) – podemos inferir, mais 

uma vez, que os alunos mais velhos e ativos sexualmente há mais tempo dispõem 

de mais conhecimento sobre a prevenção do HPV do que os alunos mais novos. 

A vacina foi lembrada na consideração da prevenção do HPV, na primeira 

aproximação – quadros 9.A e 9.B - integrando o discurso livre dos alunos: ―existe 

uma vacina, porém ela é muito cara e não é oferecida pelo SUS‖ e ―somente 

mulheres virgens podem tomar a vacina‖. De acordo com Bragueto e Suzuki (2008), 

a vacina é preventiva, ou seja, somente oferece imunidade a pessoas que ainda não 

foram infectadas com o vírus. Desta forma, as vacinas vêm mostrando maior 

efetividade quando administradas antes do início da atividade sexual. Com relação 

ao preço das vacinas, discute-se um melhor custo-efetividade (VIDAL, 2009), ao 

lado da possibilidade de serem oferecidas pelo SUS (Santos et al, 2008).   
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Tabela 26: Referência ao uso de método(s) contraceptivo(s) na prevenção do HPV, 

segundo sexo (n, %). Alunos do 1º e 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 
2009. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual “método” 

previne 

 

Primeiro ano 
 

  

Terceiro ano 
 

M  F  Total  M          F  Total 

n      %  n     %  n     %  n      %  n      %  n    % 
 

Preservativo 
 

14  82,3 
  

 48  77,4 
  

62  78,5 
  

12 80,0 
  

  89  87,2 
  

 101  86,3 
DIU   -     -    1    1,6   1    1,3    -     -     1    1,0    1     0,9 

Abstinência   -     -     -     -    -     -    -     -     1    1,0    1     0,9 

Coito interrompido   -     -     -     -    -     -    -     -     1    1,0    1     0,9 
Pílula   -     -     -     -    -     -    -     -     1    1,0    1     0,9 

 

SI  3  17,7  13   21,0  16  20,2  3  20,0     9    8,8   12   10,1 
 

 

Total 

 

 17  100,0 

  

62 100,0 

  

79  100,0 

  

15 100,0 

  

102 100,0 

  

117 100,0 
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Presente no repertório coletivo das possibilidades de prevenção, quando 

questionados especificamente, somente 45,6% dos alunos (de ambos os sexos) do 

primeiro ano e 42,7% do terceiro ano responderam ter conhecimento dela – tabela 

27 – evidenciando uma questão a ser explorada devidamente nos programas de 

prevenção da doença. Mais alunas (51,6%) do que alunos do sexo masculino 

(23,5%) do primeiro ano conhecem a vacina, sendo esta diferença estatisticamente 

significante (p=0,044). Segundo Nadal e Nadal (2008), não se pode desconsiderar o 

fato de que a vacina é recomendada somente para o sexo feminino. Não foram 

registradas, entretanto, diferenças significantes por gênero entre estudantes do 

terceiro ano (p=0,230).  

 Apresentada a indagação se elas tomariam a vacina, reconhecida a 

capacidade de prevenção, a maioria das alunas do primeiro (95,2%) e do terceiro 

ano (90,2%) respondeu afirmativamente - tabela 28. Fica registrada, ao lado dos 

problemas relativos a disponibilidade desse recurso preventivo, a indagação de base 

sobre os limites da extensão da capacidade de prevenção que a vacina oferece 

atualmente.  

 

 Finalmente, os alunos foram inquiridos sobre como eles se informaram a 

respeito do HPV (tabela 29). Em primeiro lugar, 30,4% dos alunos do primeiro e 

40,2% dos alunos do terceiro ano responderam que obtiveram as informações pelo 

meio de comunicação de massa (televisão, internet  e livros). Com proporções um 

pouco menores, os alunos do primeiro (26,6%) e do terceiro ano (27,3%) alegaram 

ter obtido o conhecimento na escola / professores. Em seguida, com valores ao 

redor de 23,0%, os alunos referenciaram os amigos e os profissionais de saúde 

(médico) como fonte de informação. Somente 15,2% dos alunos do primeiro ano e 

21,4% do terceiro ano citaram os pais / familiares como fonte de conhecimento do 

HPV, o que pode sinalizar para o desconhecimento da doença no espaço das 

gerações precedentes – ou seja, pesa o fato da valorização recente da doença. 

Acrescenta-se, a propósito, a ressalva de que uma porcentagem significativa de 

alunos do primeiro ano (25,3%) não respondeu a esta pergunta, evidenciando a 

presença de um segmento que, ao ingressar na universidade, não dispõe de 

informações sobre esta doença. 

Diante da pergunta ―gostaria de obter mais informações sobre o HPV ou 

sobre as DSTs em geral‖, quase todos os alunos - 97,3% do primeiro ano e 95,6%  
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Tabela 27: Conhecimento sobre a vacina contra o HPV, segundo sexo (n, %). 

Alunos do 1º e 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 

 

 

 
χ

2
 1º ano= 4,067; p= 0,044 

χ
2
 3º ano= 1,441; p=0,230  

 

 

 

 

 

Tabela 28: Tomaria a vacina, segundo sexo feminino (n, %). Alunos do 1º e 3º ano – 
UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 

 

 
 

 

Tomaria a vacina 

 

Primeiro ano 
  

Terceiro ano 
Feminino  Feminino 

 n       %  n        % 
 

                  Sim 
          
          59     95,2 

           
           92     90,2 

                  Não            1       1,6              6       5,9 
 

                   SI            2       3,2              4       3,9 
 

 

                  Total 

         

          62    100,0 

        

          102    100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhece a 

vacina 

 

 

 

Primeiro ano 
 

  

 

 

Terceiro ano 
 

M  F  Total  M          F  Total 

n      %  n     %  n     %  n      %  n      %  n    % 
 

Sim 
 

 4   23,5 
  

32  51,6 
  

36  45,6 
  

 4   26,7 
  

46  45,1 
  

 50  42,7 

Não 12  70,6  28  45,2  40  50,6  10  66,7  55  53,9   65  55,6 
 

SI  1    5,9   2    3,2   3    3,8   1    6,6   1    1,0    2    1,7 
 

 
Total 

 
17  100,0 

  
62 100,0 

  
79  100,0 

  
15 100,0 

  
102 100,0 

  
117 100,0 
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Tabela 29: Como obteve as informações a respeito do HPV segundo sexo (n, %). 

Alunos do 1º e 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 

 

 

 Observação: as categorias não são mutuamente exclusivas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como obteve 

informações 

 

 

Primeiro ano 
 

  

 

Terceiro ano 
 

M  F  Total  M         F  Total 

n      %  n     %  n     %  n      %  n      %  n    % 
 17  100,0  62 100,0  79  100,0  15 100,0  102 100,0  117 100,0 
 

TV, internet, livros 
 

11   64,7 
  

13   21,0 
  

24  30,4 
  

11  73,3 
  

36  35,3  
  

47  40,2  

Escola / professor  4    23,5  17   27,4  21  26,6   5   33,3  27   26,5   32   27,3 
Médico  1     5,9  17   27,4  18  22,8   4   26,7  24   23,5   28   23,9 

Amigos  4    23,5  14   22,6  18  22,8   5   33,3  20   19,6   25   21,4 

Pais / familiares  2    11,8  10   16,1  12  15,2   2  13,3  23   22,5   25   21,4 
 

SI  4    23,5  16   25,8  20  25,3   2  13,3   7     6,9    9     7,7 
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do terceiro ano - responderam afirmativamente. Houve pouca variação por gênero – 

94,7% dos homens e 98,2% das mulheres do primeiro ano e 94,4% dos alunos e 

95,8% das alunas do terceiro ano. Estes dados retratam a necessidade sentida de 

obtenção de informações a respeito das DSTs em geral e do HPV, em especial.  

 

O quadro 11 explicita as respostas sobre o interesse em obter informações a 

respeito. Alguns estudantes responderam que ―é necessário informações sobre 

todas as DSTs, para que elas possam ser devidamente prevenidas‖ e ―quanto mais 

informações sobre as doenças, mais ficamos atentos para prevenirmos‖ - 

destacando a necessidade de informações sobre as DSTs em geral. Foram 

ressaltadas, de forma incisiva, demandas específicas em relação ao HPV: ―tenho 

relações sexuais e esta doença parece estar relacionada‖ ou, ainda, ―para um 

melhor cuidado com minha saúde e de meu parceiro‖. Paralelamente, foram 

colocadas indagações relativas ao desconhecimento do HPV: ―nunca ouvi falar do 

HPV‖; ―gostaria de saber no que consiste o HPV‖. Os estudantes mostraram 

interesse em saber mais sobre este vírus: ―o que é; como é transmitido; qual dano 

provoca ao organismo; como pode ser tratado; como pode ser prevenido?‖. 

Numa outra vertente, os alunos mencionaram que ―apesar de existir 

campanhas de prevenção, é difícil guardar e incorporar as informações‖; ―assim 

como tem instrução sobre a AIDS, queria saber da mesma forma sobre os efeitos do 

HPV‖ e ―faltam informações públicas‖, aventando que, mesmo em caso de algumas 

campanhas que refere o sexo seguro, estas não estão sendo suficientes para o 

esclarecimento e entendimento dos alunos sobre o HPV. 

Seguiram-se sugestões (mais de 60,0% dos alunos) para atender as 

necessidades apontadas. Houve semelhança das proporções por sexo, sendo 

52,6% entre alunos e 66,7% entre alunas do primeiro ano e 66,7% entre alunos do 

sexo masculino e 62,2% do sexo feminino do terceiro ano.  

A propósito das sugestões - quadro 12 - os alunos apontaram: ―campanhas 

em universidades e propagandas televisivas‖; ―educação sexual em escolas e 

campanhas anuais de prevenção utilizando os meios de comunicação‖. Destacando 

que uma das principais formas de divulgação da doença seria por meios de 

comunicação de massa e em escolas / universidades, os alunos referiram ―entrega 

de cartões expositivos (folders) na universidade explicando os danos e como se dá a 

transmissão‖. De forma complementar, foi citado que ―propagandas bem humoradas 
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Quadro 11: Interesse em obter mais informações sobre DST / HPV, segundo sexo. 

Alunos do 1º e 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 

 

 
Primeiro ano Terceiro ano 

Masculino 

 
- é sempre bom e importantíssimo obter este tipo 

de informação. 

- nunca ouvi falar do HPV. 
- orientação é a melhor forma para prevenir. 

- assim como tem instrução sobre a AIDS, 

queria saber da mesma forma sobre efeitos do 
HPV.  

- não sei muito sobre as doenças e penso ser  

importante saber mais. 

- formas de prevenção. 
 

 
- sinais, sintomas, formas de evolução e 

evolução da doença. 

- apesar do acesso às informações, é sempre 
bom relembrar. 

- faltam informações públicas. 

Feminino 
 

- quais doenças estão relacionadas ao HPV. 
- por não conhecer o HPV é importante ter esse 

tipo de conhecimento para evitar o contágio. 

- o que é? como é transmitido? qual dano 
provoca ao organismo? como pode ser tratado? 

como pode ser prevenido 

- seria esclarecedor, já que possuo relações 

sexuais e esta doença parece estar relacionada. 
- a conscientização de prevenção, cuidados e 

medidas é de grande importância. 

- gostaria de saber no que consiste o HPV. 
- formas de prevenção e os problemas que 

acarretam para um melhor cuidado com minha 

saúde e de meu parceiro. 
 
 

- as principais que afetam o mundo. 

- importância dessas prevenções. 

- para minha melhor preservação. 
- sei que existem várias doenças, mas não sei 

especificá-las. Gostaria de saber mais. 

- para poder me prevenir e saber como agir 

caso haja necessidade. 
- gostaria de saber sobre as doenças, o que elas 

causam, se tem cura e os meios de prevenção. 

- mesmo ainda não tendo relações sexuais, acho 
importante possuir este conhecimento. 

- é necessário informações sobre todas as DSTs, 

para que elas possam ser devidamente 
prevenidas. 

 

 

- ainda existem muitos tabus em relação a esta 
doença. 

- sobre HPV, pois é uma doença que pode ter 

várias consequências e que atinge as mulheres. 
- é muito pouco falado e divulgado e o número 

de pessoas com a doença deve ser grande. 

- como se previne, como pega, o que causa no 

homem e na mulher. 
- mais informações sobre o HPV e de outras 

doenças que também são graves mas pouco 

esclarecidas. 
- não tenho muita informação sobre o HPV. 
 

- não sei outras formas de prevenção das DSTs 

a não ser a camisinha. 
- apesar de haver muitos programas e acesso às 

DSTs, é difícil guardar e incorporar as 

informações.  
 - gostaria de obter mais conhecimento para 

prevenir. 

- para realizar a prevenção de forma mais 

eficaz. 

- quanto mais informações sobre as doenças, 

mais ficamos atentos para prevenirmos. 
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Quadro 12: Sugestões para obter mais conhecimento sobre DST / HPV. Alunos do 

1º e 3º ano – UNIFESP - Campus Baixada Santista, 2009. 
 
 

Primeiro ano Terceiro ano 

 

- revistas mais populares. 
- cartazes, reportagens em jornais e revistas. 

- programas em consultórios médicos. 

- propaganda e palestras em universidades, 
escolas. 

- através de panfletos informativos, 

principalmente em postos de saúde. 

- campanhas de prevenção, principalmente sobre 
a vacina. 

- elaboração de campanhas. 

- campanhas em universidades e propagandas 

televisivas. 

- educação sexual em escolas e campanhas 

anuais de prevenção utilizando os meios de 
comunicação. 

- propagandas bem humoradas chamam a 

atenção dos jovens. 
- palestras de conscientização - quanto menor o 

grupo mais a vontade a pessoa fica para falar 

sobre esse assunto. 

- e-mails informativos - o que seria melhor 
porque as pessoas deixam de lado a vergonha de 

dizer que não sabem e aprendem. 

- todos têm acesso a essas informações, mas não 
procuram – a falta de incentivo faz a falta de 

conhecimento. 

 

 

- discussão em salas de aula, programas em UBS, 
campanhas. 

- deve ser mais comentado na mídia. 

- semanas temáticas sobre a sexualidade nas 
universidades, pôsteres, cartazes. 

- trazer pessoas já infectadas para sensibilizar 

sobre o grau de importância da prevenção das 

DST. 
- sites informativos, divulgação da doença. 

- cartazes auto-explicativos nas universidades. 

- programas do governo de promoção de saúde. 

- entrega de cartões expositivos na universidade 

explicando os danos e como se dá a transmissão. 

- panfletos informativos através de figuras 
chocam mais. 

- via e-mail pessoal, por ser mais discreto e 

menos invasivo. 
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chamam a atenção dos jovens‖ e que ―panfletos informativos através de figuras 

chocam mais‖. 

Um aluno assim se expressou: ―todos têm acesso a essas informações, mas 

não procuram – a falta de incentivo faz [incide sobre] a falta de conhecimento‖. 

Sugerindo que cada pessoa deveria, em princípio, buscar estas informações por 

conta própria, ele remete à falta de programas que respaldariam estas ações. Nesta 

linha foi mencionado que ―programas do governo de promoção de saúde‖ seria uma 

forma de divulgarem as DSTs/HPV, incentivando a busca pelo conhecimento. 

Alguns estudantes referiram o recurso eletrônico: ―via e-mail pessoal, por ser 

mais discreto e menos invasivo‖ e ―e-mails informativos - o que seria melhor porque 

as pessoas deixam de lado a vergonha de dizer que não sabem e aprendem‖. Tanto 

estes veículos como a referência a ―palestras de conscientização‖ - lembrando que 

―quanto menor o grupo, mais a vontade a pessoa fica para falar sobre esse assunto‖ 

- ratificam a existência de desconhecimento e/ou dúvidas a serem trabalhadas seja 

no plano individual seja no plano coletivo.  

 

 

Resumo: 

 

 O nível de conhecimento do HPV no primeiro ano (54,1%) foi menor do que no 

terceiro ano (85,4%). Ainda são elevados os valores de desconhecimento referidos à 

doença entre os jovens universitários. 

 Os alunos, em sua maioria, já ouviram falar sobre o HPV, mas têm um conhecimento 

relativamente restrito a respeito de questões específicas relacionadas com a transmissão, 

com o desenvolvimento do HPV como doença e, de forma correspondente, com as formas 

de prevenção. 

 Mais da metade dos alunos tanto do primeiro quanto do terceiro ano que referiram 

conhecer o HPV alegaram identificar as formas de transmissão, citando, particularmente, a 

transmissão do vírus via relações sexuais; poucos citaram a transmissão por contato e a 

materno-fetal.  

 Mais de 55,0% dos alunos (do primeiro e terceiro ano) não responderam a pergunta 

sobre as consequências associadas ao HPV – sinalizando o desconhecimento da doença. 

Muitos disseram que o HPV pode levar ao câncer de colo de útero, porém, alguns alunos, 

erroneamente, alegaram que a AIDS e a Sífilis podem ser causadas pelo vírus do HPV. 
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 A maioria dos alunos respondeu que tanto homens como mulheres podem 

desenvolver a infecção do HPV. No imaginário deles, entretanto, a doença acomete mais as 

mulheres do que os homens; ou ainda, que as complicações são mais graves entre elas. 

Neste contexto, a consideração de que os homens apenas transmitem o vírus acaba por 

isentar a ocorrência da doença entre alunos do sexo masculino. 

 A idéia de que o HPV pode ser prevenido - sendo o preservativo o recurso indicado - 

foi mais prevalente entre os alunos do terceiro do que do primeiro ano. Se a camisinha 

apresenta limitações quanto a proteção da contaminação fica registrado que a cura da 

doença não constituiu um tema aventado pelos alunos, o que reforça a necessidade de 

esclarecimentos. 

 A vacina foi mencionada, espontaneamente, por cerca 17,0% dos alunos, como uma 

das formas de prevenção. Na situação de reconhecimento da capacidade de proteção da 

vacina, mais de 90,0% das alunas – tanto do primeiro quanto do terceiro ano – afirmaram a 

disposição para recebê-la. Fica registrada a dúvida existente sobre a disponibilidade / custo 

das vacinas ao lado da capacidade limitada de proteção para os diferentes tipos de vírus. 

 A respeito das informações que os alunos têm sobre o HPV, a maioria respondeu 

que obtiveram este conhecimento via meios de comunicação, seguido da escola / 

professores. Destacamos que a quantidade de alunos do primeiro ano que não respondeu 

esta questão foi bem maior do que entre os alunos do terceiro ano, ratificando um maior 

desconhecimento por parte dos estudantes mais novos.  

A propósito, os estudantes afirmaram que gostariam de obter mais informações 

sobre DSTs / HPV. Como forma de conhecerem melhor as doenças, eles sugeriram tanto 

palestras em escolas / faculdades e programas na mídia, como a possibilidade de obtenção 

destas informações via eletrônica, o que viabilizaria tratar do assunto no plano individual e 

coletivo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Mais da metade dos alunos já havia iniciado a vida sexual por ocasião da 

realização da investigação, sendo esta proporção maior no terceiro ano e entre os 

jovens do sexo masculino. A maioria dos alunos, tanto do primeiro como do terceiro 

ano iniciaram as relações sexuais entre 15-17 anos de idade. Em que pese as 

sinalizações no sentido do aprofundamento da precocidade da iniciação sexual - 

resguardada a especificidade do segmento investigado - vale registrar a proporção 

residual daqueles que iniciaram a vida sexual abaixo dos 14 anos de idade.  

  

 O uso de contraceptivo no início da vida sexual foi elevado, particularmente nas 

relações referidas pelas alunas. 

 Por referência a última relação sexual, mais alunos do primeiro do que do 

terceiro ano fizeram uso de algum recurso preventivo, sinalizando para um 

afrouxamento dos cuidados preventivos, provavelmente diante de relações mais 

estáveis.  

 

 Reproduzindo padrão semelhante de uso de insumos preventivos nas séries 

investigadas, foi generalizado o uso da camisinha, apontando para a preocupação 

com as DSTs. Observou-se, entretanto, uma diminuição do uso do preservativo em 

detrimento do aumento do uso exclusivo da pílula. Se estes achados remetem à 

presença de preocupações em torno da prevenção das DSTs, destaca-se o 

privilegiamento da valorização (exclusiva) do foco de preocupação no sentido da 

prevenção da gravidez.    

 Ainda existem resistências ao uso de contraceptivos, paralelamente ao 

desconhecimento associado à transmissão de DSTs. Tais questões merecem ser 

trabalhadas na orientação de universitários em atenção à disseminação da prática 

do sexo seguro, independente do tempo de vivência sexual – sem falar do 

contingente de alunos que, não sendo sexualmente ativos, constituem população 

exposta a transmissão das DSTs e do HPV, em particular. 

 

    Os alunos referem conhecer as DSTs, valorizando a AIDS, prioritariamente, 

seguida da Sífilis e, em terceira ou quarta posição de importância, situam o HPV. Os 

dados indicam que esta doença ainda é uma novidade para os alunos, ressaltando 

que seu reconhecimento aumenta com a ampliação das vivências sexuais. 
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 Os alunos reconhecem a existência do HPV como um problema presente no 

âmbito das práticas sexuais. Tal conhecimento, entretanto, é relativizado no tocante 

às especificidades da transmissão, das implicações da doença e de sua prevenção.  

Apontando basicamente a transmissão viral, por via sexual, poucos 

mencionaram a transmissão não sexual, por contato, e pela via materno-fetal. O 

nível de desconhecimento sobre as consequências acarretadas pelo HPV assume 

proporções ainda maiores do que o conhecimento relativo à transmissão. Tais 

limitações, presentes em ambas as séries, acaba por repercutir sobre as formas de 

consideração da prevenção por parte dos alunos. 

 

 A maioria dos alunos afirmou que tanto homens quanto mulheres podem 

desenvolver a infecção pelo HPV. No imaginário deles, porém, a doença acomete 

mais as mulheres do que os homens. Alguns também destacaram que os homens 

apenas transmitem o vírus, deixando a descoberto, nestas condições, a necessidade 

de recorrer a medidas de prevenção para o HPV.  

Lembrando que as alunas demonstraram ter mais conhecimento tanto sobre as 

formas de transmissão quanto da prevenção do HPV, e que mais alunos do sexo 

masculino afirmaram que as conseqüências da doença são mais graves entre as 

mulheres, ficam explícitos os diferenciais de gênero que permeiam a consideração 

da questão do HPV no segmento universitário investigado. 

 

 O preservativo foi o recurso mais citado como forma de prevenção da 

contaminação. Ao lado da desconsideração de que ele não previne todas as formas 

de transmissão, delineia-se o espaço de incertezas frente ao contágio pela via não 

sexual, em que pese seu caráter residual.  

 O desconhecimento relativo ao HPV no âmbito da transmissão, das 

consequências ou da prevenção da doença, é atravessado pelo modelo da AIDS. Se 

este enfrentamento traz implícito um avanço no exercício do ―sexo seguro‖, também 

é certo que a confusão decorrente não atende integralmente as especificidades do 

HPV. 

 

 Sem deixar de apontar para a questão imprecisa das possibilidades de 

prevenção do HPV, pequena proporção de alunos mencionou a vacina como recurso 

preventivo. Ao lado da dúvida existente sobre sua a disponibilidade / custo, na 
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situação idealizada da proteção conferida pela vacina, todas as alunas afirmaram a 

disposição para recebê-la.  

 

 Ao lado da significativa ausência de respostas às questões específicas sobre o 

HPV, a maioria dos estudantes – tanto do primeiro quanto do terceiro ano - afirmou 

que gostaria de obter mais informações a respeito. Como forma de conhecer melhor 

a doença eles sugeriram tanto palestras em escolas / faculdades e programas na 

mídia, como a possibilidade de obtenção destas informações via eletrônica, o que 

viabilizaria tratar do assunto de forma individualizada, resguardando a discrição 

necessária que a questão comporta, no entender deles.  

 

 É imperioso trabalhar informações junto aos universitários tendo em vista, não 

só a prevenção de gravidez indesejada, como também, a prevenção das DSTs em 

geral e do HPV, em particular, resguardando o diferencial de gênero e o hábito 

arraigado do relaxamento das medidas de proteção. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DA PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA  
CONCENTRAÇÃO NA ÁREA DE EPIDEMIOLOGIA 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) E PRÁTICAS 

CONTRACEPTIVAS ENTRE UNIVERSITÁRIOS 

 
 
 
 
 
 
 

                                         QUESTIONÁRIO 

   Número de Ordem __________ 
 

         
 

 

 

                                                                   UNIFESP – Campus Baixada Santista   

                                                                  CURSO: __________________________ 

 

 
 

 

 

 
Crítica: _______________________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________________ 
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Papilomavírus Humano (HPV)  e  práticas contraceptivas entre 

universitários 

Pesquisadora: Larissa Aparecida Costa 
Orientadora: Profa. Dra. Paulete Goldenberg 

 

 

 

 

Prezado aluno,  
 

Esta pesquisa tem como objetivo realizar um diagnóstico sobre o 

conhecimento do HPV e práticas contraceptivas entre estudantes universitários. 

A propósito, serão levantadas informações sobre o perfil dos alunos, sua vida 

sexual, destacando-se conhecimentos relativos à prevenção do HPV. 

Diante desta finalidade, é de fundamental importância a disponibilização 

de informações a partir do preenchimento do questionário que se apresenta. 

Sua colaboração é indispensável, ressaltando-se que não há necessidade de 

identificação do aluno.  

É necessário assinar o termo de consentimento, o qual deverá ser 

destacado do questionário no momento da entrega, tendo em vista resguardar o 

sigilo das informações. 

O preenchimento das questões deverá ser feito à tinta. Não há 

necessidade de preencher o campo da codificação. 

 A sinceridade de suas respostas é fundamental para a implementação de 

medidas de prevenção do HPV, objeto da presente investigação. 

   

Agradecemos, desde já, sua colaboração! 

 

 

Larissa e Paulete  
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1- PERFIL DO ESTUDANTE 

 

Perguntas Codificação 
 

1. Sua idade:  __________ (anos completos)                          

 

 
___  ___ 

 
 

2. Sexo 
                             

1-  masculino 

2- feminino 
 

 

 

_____ 

 

 
 

3. Você se considera: 

      

1- branco 

2- amarelo 

3- pardo 

4- indígena 

5- negro  

 

 

 

 

 

_____ 

 

4. Onde você nasceu?  
 

                     Estado _____________________ 

                                   Município __________________ 

 

 
1- São Paulo / Capital 
2- Grande São Paulo 

3-  Interior de SP  

4-  Outro estado  

 
 

5. Onde você mora? 
 

                           Estado: _____________________ 

                           Município: __________________ 

 

 
1- Santos 

2- Município perto 

de Santos 

3- SP -  capital 
4- Interior de SP 

 

6. Há quanto tempo reside no município assinalado? 
 
 
                                     ________________ 

 

1- menos de 1 ano 

2- de 1 a 3 anos 

3- de 4 a 6 anos 

4- mais de 6 anos 

 
 

7. Você mora sozinho(a)? 
 

1- sim  

2- não. Moro com:   
                                      

                       (   ) familiares     

                       (   ) amigos        

                       (   ) outros.  Especifique: __________________               

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

______ 
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Perguntas Codificação 

 

8. Qual a escolaridade do seu pai?  

 

                                                         Completo     Incompleto 
1- Ensino fundamental 1....................... (   ) ...............(   ) 

2- Ensino fundamental 2 .......................(   ) ...............(   ) 

3- Ensino médio / técnico ..................... (   ) ...............(   ) 

4- Superior e mais .................................(   ) ...............(   ) 

5- Não frequentou a escola          

 

                       

 
 
 
_____      _____ 

 

9. Qual a escolaridade de sua mãe? 

 

                                                      Completo     Incompleto 
1- Ensino fundamental 1.....................(   ) ................(   ) 

2- Ensino fundamental 2 ....................(   ) ................(   ) 

3- Ensino médio / técnico ...................(   ) ................(   ) 

4- Superior e mais ............................. (   ).................(   ) 

5- Não frequentou a escola          

 

 

 
 
 
 

_____   _____ 

 

 

10. Você trabalha? 

 

1- não        

2- sim . Explicite o que faz e onde trabalha: ____________ 

             ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

_____ 

 

11. Você se sustenta sozinho(a)? 

 

1- sim           

            2-  não. Quem o sustenta?  
 

                                             

                         (   ) meus pais            

                         (   ) outros familiares      

                         (   ) outras pessoas.  Especifique: ______________ 

                    ___________________________________________ 

                     

 

 

 

_____ 

 

 

 

_____ 
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 2- COMPORTAMENTO SEXUAL 

 

Perguntas Codificação 

 

12. Você já teve relação sexual? 

 

1- sim  

2- não  (☻ passe para a questão 37). 

 

 

 

 

_____ 

 

13. Que idade você tinha quando ocorreu a primeira relação sexual? 

 

                          ______ anos completos 

 

 

___  ___ 

 

 

14. Esta relação foi um episódio inesperado, ou seja, não programado? 

 

1- sim 

2- não 

 

  A relação teve continuidade?   

1- sim 

2- não 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

_____ 

 

15. Nesta ocasião, você usou algum tipo de contraceptivo? 

 

1- sim   

2- não (☻ passe para a questão 19) 

 

 

 

_____ 

 

Em caso positivo: 
 

16. Qual(is) o(s) método(s) utilizado(s) nesta primeira relação: 

 

 

 SIM NÃO  

1- Camisinha Masculina (   ) (   )  

2- Camisinha Feminina                (   ) (   )  

3-  Pílula                                       (   ) (   )  

4- DIU                                          (   ) (   ) _____ 

5- Diafragma                                (   ) (   )  

6- Coito Interrompido                  (   ) (   )  

7-  Tabelinha                                (   ) (   )  

8- Outros. Qual? ____________________________________                      

                                

 

 

 

 

 

 

1ª relação 
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Perguntas Codificação 

 

17. De quem foi a decisão em usar um método contraceptivo? 
 

1- meu (minha) 

2- dele (a) 

3- ambos 

 

 

 

_____ 

 

18. Qual o motivo da escolha do método? 
 

 _____________________________________________ 

       _____________________________________________ 

 

☻☻Passe para a questão 21 
 

 

 

_____ 

Em caso negativo / não usou contraceptivo 
 

19.  Explicite porque não usou. 

 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 

 

 

 

_____ 

 

20. O fato de não ter usado contraceptivo causou preocupação? 

Explicite. 

 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

                 

 

 

 

_____ 

 

 

21. Atualmente você se relaciona sexualmente com alguém? 

 

1- sim  

2- não (☻ passe para a questão 37) 

 

 

 

 

_____ 

 

22. Você se relaciona sexualmente: 
 

1- apenas com homens 

2- apenas com mulheres 

3- com homens e mulheres. 

 

 

 

 

 

 

_____ 

1ª relação 
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Perguntas Codificação 

 

23. Você possui parceiro sexual fixo (namorado(a), noivo(a), 

esposo(a))? 
 

1- sim 

2- não 

 

 

 

 

_____ 

 

24. Com que frequência você tem relações sexuais? 
  

1- diária 

2- semanal            

3- quinzenal          

4- mensal 

5- de vez em quando          

 

 

 

 

 

 

______ 

 

25. Quando se deu a última relação sexual? 
 

1-  menos de 1 semana 

2-  mais de 1 semana 

3-  há 1 mês 

3- há mais de 1 mês 

 

 

 

 

 

 

_____ 

 

26. Na ocasião, fez uso de algum método contraceptivo? 
 

1- sim  

2- não (☻ passe para a questão 30) 

 

 

 

_____ 

 

Em caso positivo: 
 

27. Qual(is) o(s) método(s) utilizado(s) nesta última relação? 

 

 

 SIM NÃO  

1- Camisinha Masculina (   ) (   )  

2- Camisinha Feminina                (   ) (   )  

3-  Pílula                                       (   ) (   )  

4- DIU                                          (   ) (   ) _____ 

5- Diafragma                                (   ) (   )  

6- Coito Interrompido                  (   ) (   )  

7-  Tabelinha                                (   ) (   )  

8- Outros. Qual? _____________________________________ 

 

 

 

                                                       

 

 

 

Última  relação 
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Perguntas Codificação 

 

28. De quem foi a iniciativa em usar este método? 
 

1- meu (minha) 

2- dele (a) 

3- de ambos 
 

 

 

_____ 

 

29. O que você esperava prevenir com o uso deste contraceptivo? 
    
           ____________________________________________________ 

           ____________________________________________________ 

 

☻☻Passe para a questão 32 

 

 

 

_____ 

 

Em caso negativo / não usou contraceptivo 
 

30.  Explicite porque não fez uso. 
 

 ____________________________________________ 

 ___________________________________________ 

             

 

 

 

_____ 

 

31. O fato de não ter usado contraceptivo causou preocupação? 

Explicite. 
 

 ______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

_____ 

 

32. Você já conversou sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis 

com alguém?  

 

1- não  

2- sim. Explicite com quem: ___________________________ 

                        _____________________________________________ 

                                                                           

 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

33. Você procura (ou já procurou) serviços médicos para falar sobre 

problemas relacionados à atividade sexual? 

 

1- sim 

2- não  (☻ passe para a questão 37) 

 

 

 

 

_____ 

Última  relação 
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Perguntas Codificação 

Se positivo: 
 

34. Qual o tipo de Serviço de Saúde você procurou? 

 

1- SUS 

2- Particular 

3- Convênios 

 

 

 

 

_____ 

 

35. Qual era a especialidade do médico? 

 

                      ______________________________________ 

  

 

 

 

_____ 

 

36. Você procurou o médico para: 

 

                                                                                       SIM        NÃO 
 

1- obter informações sobre prevenção de gravidez        (   )          (   ) 
 
 

2- obter informações sobre as doenças transmitidas      (   )          (   ) 

sexualmente 
                     

 

3- fazer tratamento de alguma doença / problema          (   )          (   ) 

relacionado à atividade sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 
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3- CONHECIMENTO E PREVENÇÃO DO HPV 

 

Perguntas Codificação 

 

37. Você conhece, ou já ouviu falar de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST)? 

 

1- sim 

2- não (☻passe para a questão 41) 

 

 

 

 

_____ 

 

38. Especifique quais DSTs você conhece. Dê uma nota de 0 a 4 para a 

importância que você atribui a elas. Num sentido crescente de 

importância, assinale com um X os valores: 0 para nenhuma 

importância, 1 para pouca importância, 2 para importância média, 3 para 

doença importante, 4 para doença muito importante. 

 

 

      1    ___________________              ________________ 

                                                                 0    1     2    3    4 

 

 

       2   ___________________              _______________ 

                                                                 0    1     2    3    4 

 

 

        3   __________________              ________________ 

                                                                 0    1     2    3    4 

 

 

       4   ____________________              _______________ 

                                                                 0    1     2    3    4 

 

 

       5   ____________________              _______________ 

                                                                 0    1     2    3    4 

 

 

         6  ____________________              _______________ 

                                                                 0    1     2    3    4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doença  /        

Importância 

 

  1 ___   ___ 

  2 ___   ___ 

  3 ___   ___ 

  4 ___   ___ 

  5 ___   ___ 

  6 ___   ___ 
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39. Doença nº 1:    _______________ 

 

         Como pode ser transmitida? _____________________________ 

          ___________________________________________________ 

           

        Que problema esta doença pode acarretar? __________________ 

         ____________________________________________________ 

          

        De que forma ela pode ser prevenida? _____________________ 

        ____________________________________________________ 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

_____ 

 

 

40.  Doença nº 2 :    ______________ 

 

 

         Como pode ser transmitida? _____________________________ 

          ___________________________________________________ 

           

         Que problema esta doença pode acarretar? _________________ 

         ___________________________________________________ 

          

         De que forma ela pode ser prevenida? ____________________ 

         ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

_____ 

 

 

41. Você já ouviu falar do HPV (Papilomavírus Humano)? 

 

1- sim 

2- não (☻passe para a questão 51) 

 

 

 

_____ 
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Em caso positivo: 
 

42. Explicite quais informações você tem a respeito. 

 

         ___________________________________________________ 

         ___________________________________________________ 

         ___________________________________________________ 

 

 

Como obteve tais informações?  

 

                                     SIM          NÃO                             

 1- com o médico          (   )            (   )   

 2- com os pais              (   )            (   )   

 3- com amigos             (   )            (   )   

 4- outros                      (   )             (   )   Quem? __________________ 

      ______________________________________________________ 

       

 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ 

 

43. Você sabe como se dá a transmissão do HPV?  

 

1- não  

2- sim. Explicite: ___________________________________ 

           __________________________________________________ 

            

 

 

 

____ 

 

44. Tanto homens quanto mulheres podem desenvolver infecções 

causadas pelo HPV? 

 

1- sim 

2- não.  

Explicite:  _________________________________________ 

      ______________________________________________ 

        

 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

45. Numa escala de 0 a 4, qual o grau de importância do HPV? 

 

 

                             ______________ 

                              0    1   2    3    4 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 
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Perguntas Codificação 

 

46.  Qual(is) doença (s) pode(m) ser “causadas(s)” pelo HPV?  

           __________________________________________________                

           __________________________________________________      

            

 

 

 

_____ 

 

 

47. O HPV pode ser prevenido? Como? 

 

1- não 

2- sim. Explicite: ___________________________________ 

__________________________________________________ 

            __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_____ 

 

48. Especificamente, que métodos contraceptivos previnem a 

contaminação pelo HPV? 

 

      _____________________________________________________ 

      _____________________________________________________ 

 

 

 

 

_____ 

 

 

_____ 

 

 

 

49. Você já ouviu falar sobre a vacina do HPV?  

 

1- sim  

2- não 

 

 

 

_____ 

 

50. Você tomaria esta vacina se soubesse da capacidade na prevenção do 

HPV?  

 

1- sim 

2- não 

 

 

 

_____ 
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51. Você gostaria de obter mais informações sobre o HPV e formas de 

prevenção, ou de outras DSTs? 

 

1- sim 

2- não 

 

Explicite: ___________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

 

52. Você tem sugestões para a obtenção de tais informações?  

 

1- sim 

2- não 

 

 Explicite: __________________________________________ 

 __________________________________________________ 

           ___________________________________________________ 

                                    

 

 

 

 

_____ 

 

Obrigada pela sua colaboração!! 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 
A pesquisa ―Papilomavírus Humano (HPV) e Práticas Contraceptivas entre 

universitários‖, que está sendo desenvolvida pela mestranda Larissa Aparecida 

Costa, sob a orientação da Profa. Dra. Paulete Goldenberg, aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP, tem como objetivo geral realizar um 

diagnóstico sobre o conhecimento do HPV e práticas contraceptivas entre 

universitários, tendo em vista subsidiar programas de intervenção. 

Sua participação será de fundamental importância para a realização dessa 

pesquisa.   

Este documento garante ao convidado TOTAL liberdade de participar – ou 

não – do presente estudo e, ainda, mesmo aceitando participar neste momento, 

poderá interromper, a qualquer momento, sua participação. 

Assumimos o compromisso de manter o anonimato dos participantes, o 

caráter confidencial das informações e o acesso aos resultados obtidos na 

pesquisa. 

Esclarecemos que tal pesquisa não trará despesas pessoais nem 

compensação financeira aos participantes. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UNIFESP), sito à rua 

Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, Fone: 5571-1062, E-mail: cepunifesp@epm.br. 

 

Larissa Aparecida Costa 

lacosta@unifesp.br 

Fone: (11) 8152-5359 

 

 

Eu, _____________________________________, RG ________________, 

estudante do _________ ano da UNIFESP – Baixada Santista, declaro ter lido as 

informações acima descritas e ter sido esclarecido de possíveis dúvidas quanto a 

minha participação nesta pesquisa. 

Sendo assim, ACEITO colaborar com tal estudo. 

 

Assinatura: ________________________________ Data: ______________  

mailto:lacosta@unifesp.br

