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 RESUMO 

 

A incidência de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) ainda é muito alta no Brasil, 

especialmente à infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), o que tem 

mobilizado governo e comunidade científica para o controle dessas infecções, pois se trata de 

um grave problema de saúde pública. Estudos demonstram que no Brasil a clamídia é a IST 

mais incidente e que a AIDS e a sífilis são de notificação compulsória desde 1986. O objetivo 

é analisar o conhecimento, atitudes e comportamentos da comunidade universitária 

relacionados às IST, para subsidiar a implantação de um Centro de Testagem e 

Aconselhamento (CTA) na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Com 

abordagem quantitativa, delineamento descritivo transversal, do tipo levantamento de dados 

com amostragem estratificada proporcional, totalizando 305 questionários autoaplicados, 

composto por 258 discentes, 8 docentes e 39 técnicos-administrativos. Os participantes 

apresentaram o seguinte perfil: maioria de mulheres, jovens e adultos, com ensino médio 

completo, solteiros e católicos. Os resultados demonstram que os participantes possuem um 

bom conhecimento sobre IST/HIV/AIDS, independentemente da escolaridade, havendo 

associações estatísticas significativas entre tal conhecimento e escolaridade apenas para 

alguns itens, inferindo-se que o nível mínimo de escolaridade apresentado pelos participantes 

foi suficiente para a difusão da informação e do conhecimento. No que diz respeito aos 

comportamentos relacionados à saúde sexual, 84,3% dos participantes eram ativos 

sexualmente, e destes, 15,3% já mantiveram relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. A 

primeira relação sexual ocorreu em média aos 16 anos para homens e aos 19 anos para 

mulheres. Verificou-se ainda que, independentemente da situação conjugal, a maioria (82,6%) 

não utilizava preservativo com os parceiros fixos. Quando o parceiro era ocasional, o uso do 

preservativo foi mais relatado (36,4%). No entanto, 33,8% das pessoas relatam não usar 

preservativo e ainda 14,1% não souberam ou não quiseram informar. Houve associação 

significativa entre usar preservativo com parceiros ocasionais e a situação conjugal, pois 

18,9% dos participantes casados e 12,6% com união estável, afirmaram ter usado 

preservativo, mas, 17,5% e 12,6% destes, não utilizaram. Praticamente metade dos 

participantes nunca realizou o teste de detecção do HIV. A partir de 25 anos, as pessoas 

passam a fazer o teste. No entanto, depois dos 50 anos, há uma inversão, e tal como os jovens 

entre 16 e 25 anos, novamente há uma divisão entre os que fazem e os que nunca fizeram o 

teste. A respeito da atitude frente à infecção do HIV e da AIDS, 80% dos participantes 

revelaram que possuem medo de se relacionar com pessoas soropositivas, e essa variável não 

se associou estatisticamente com nenhuma característica demográfica (sexo, idade, 

escolaridade, religião) ou laboral (vínculo institucional), nos permitindo inferir que se trata de 

algo compartilhado pelos participantes. Os respondentes não vinculam a infecção pelo HIV a 

grupos de risco como dependentes químicos e profissionais do sexo ou promiscuidade, 

revelando que sabem que a infecção se relaciona com comportamentos de risco. Conclui-se 

que, embora a comunidade universitária participante tenha conhecimento sobre 

IST/HIV/AIDS, os comportamentos e atitudes não são consonantes com os mesmos, 

evidenciando vulnerabilidade. 

 

Palavras-chave: IST. Vulnerabilidade em Saúde. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS). Prevenção de Doenças.  
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ABSTRACT 

 

The incidence of Sexually Transmitted Infections (STI) is still very high in Brazil, especially 

infection with Human Immunodeficiency Virus (HIV), which has mobilized government and 

scientific community to control these infections because it is a serious issue for the public’s 

health. Studies show that in Brazil chlamydia is the most frequent STI and AIDS and syphilis 

are notifiable since 1986. The objective is to analyze the knowledge, attitudes and behaviors 

of the university community related to STIs, to support the establishment of a Centre 

counseling and Testing (CTA) at the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). 

With a quantitative approach, cross-sectional design, the kind data collection with 

proportional stratified sampling, totaling 305 self-administered questionnaires, composed of 

258 students, 8 teachers and 39 administrative technicians. Participants presented the 

following profile: most women, youth and adults with high school education, single and 

Catholics. The results show that participants have a good knowledge of STI / HIV / AIDS, 

regardless of education, with significant statistical associations between such knowledge and 

education only for some items, inferring that the minimum level of education presented by the 

participants was enough to the dissemination of information and knowledge. With regard to 

behaviors related to sexual health, 84.3% of participants were sexually active, and of these, 

15.3% have had sex with people of the same sex. The first sexual intercourse occurred on 

average at 16 years for men and 19 years for women. It was also found that regardless of the 

marital status, the majority (82.6%) didn´t use condom with fixed partners. When the partner 

was casual, condom use was most often reported (36.4%). However, 33.8% of people 

reported not using condoms and even 14.1% did not know or would not tell. There was a 

significant association between condom use with casual partners and marital status, as 18.9% 

of married participants and 12.6% with stable, said they used a condom, but 17.5% and 12.6% 

of those didn´t use. Nearly half of the participants never held an HIV detection test. From 25 

years, people start to take the test. However, after 50 years, there is a reversal, and as young 

people between 16 and 25, again there is a division between those who do and those who have 

never been tested. Regarding the attitude to HIV infection and AIDS, 80% of participants 

revealed that have fear to relate to people living with HIV, and this variable was not 

statistically associated with any demographic characteristics (sex, age, education, religion) or 

labor (institutional link), allowing us to infer that it is something shared by the participants. 

Respondents do not bind the HIV infection risk groups such as drug addicts and sex workers 

or promiscuity, revealing that they know the infection is related to risk behaviors. We 

conclude that, although the participating university community has knowledge about STI/ 

HIV / AIDS, behaviors and attitudes are not in line with the same, showing vulnerability. 

Keywords: IST. Health Vulnerability. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). 

Disease Prevention. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As pesquisas recentes apontam a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) 

como um problema de fronteiras no mundo que necessita da colaboração dos setores público e 

privado no sentido de planejar campanhas educativas para prevenir as Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST)/AIDS (OUNJIT, 2013). 

A maioria dos estudos direcionados a investigar a prevenção sexual de estudantes em 

instituições de ensino superior é quantitativos com amostras que variam entre 200 e 400 

sujeitos, analisando questões ligadas aos conhecimentos, comportamentos, atitudes e práticas 

sobre como prevenir às DST/AIDS (ALVES; LOPES, 2008). 

Nestas pesquisas os jovens relatam iniciar sua vida sexual em média aos 17 anos e 

utilizar o preservativo masculino como principal método anticoncepcional, buscam as 

informações com profissionais da saúde, professores, livros e com a mídia (ALVES; LOPES, 

2008). 

 Como resultados principais as pesquisas encontraram que os estudantes têm boa 

informação e alguns locais podem contribuir com a disseminação rápida de uma informação 

estratégica, como bibliotecas etc. (UGWOKE CLN, 2014). Um conhecimento adequado e 

consistente é capaz de promover uma mudança significativa nas práticas de comportamentos 

de risco se tiver um acompanhamento em longo prazo (IBRAHIM, 2012). 

 Devem-se levar em consideração muitos aspectos e espaços para que as atitudes 

favoreçam a prevenção, que ultrapassam a escolaridade, no sentido de maior adesão dos 

estudantes aos comportamentos auto protetivos que os identifiquem como protagonistas de 

suas ações de forma saudável (REBELLO, 2012). 

 Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) estudos que envolvam 

aspectos investigativos ligados às práticas, conhecimentos, atitudes e comportamentos de toda 

a comunidade não foram encontrados, desse modo foi sugerida esta pesquisa para analisar 

estes aspectos e propor soluções efetivas à prevenção sexual desta população.  

A incidência de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)
1
 ainda é muito alta no 

Brasil, especialmente a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)
2
, o que tem 

mobilizado governo e comunidade científica para o controle dessas infecções, pois se trata de  

                                                           
1
 Infecções Sexualmente Transmissíveis: são transmitidas principalmente por contato sexual sem uso do 

preservativo com uma pessoa que esteja infectada (DEPARTAMENTO DE DST, AIDS E HEPATITES 

VIRAIS, 2016). 
2
 Vírus acusador da Aids que ataca o sistema imunológico (DEPARTAMENTO DE DST, AIDS E HEPATITES 

VIRAIS, 2016). 
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um grave problema de saúde pública. Estudos demonstram que no Brasil a clamídia
3
 é a IST 

mais incidente e que a AIDS e a Sífilis são de notificação compulsória desde 1986 (SILVA; 

VARGENS, 2009, p. 402). 

O desafio de trabalhar com a problemática da AIDS se torna ainda mais complexo 

pela desinformação dos indivíduos, fazendo surgir crenças de efeitos muito danosos envoltos 

em preconceitos e metáforas que dificultam enfrentar esse fenômeno social (SEIDL; 

RIBEIRO; GALINKIN, 2010, p. 104). 

Trabalhar com IST/HIV/AIDS
4
 ainda hoje é difícil, envolve questões de fórum íntimo 

que na maioria das vezes inibem a população de procurar ajuda e relatar sua enfermidade, 

pois estas ainda são enredadas de muitos tabus. 

Alguns autores conceituam o termo vulnerabilidade de forma ampla e o compreendem 

como um movimento de considerar a chance de exposição das pessoas ao adoecimento 

(BRÊTAS et al., 2009). 

 O projeto de extensão, Programa de Aconselhamento em Saúde (PAS), em 

desenvolvimento desde 2013, realizou 2.831 atendimentos até 2015, voltados especificamente 

para a prevenção sexual dos alunos da UFRN. Através desses atendimentos percebeu-se um 

nível elevado da prática do sexo inseguro. Muitos não usam preservativos e os que usavam, o 

fazem de modo errado ou ocasionalmente. 

 Por ser um campo de pesquisa amplo, devido a abrigar, na sua maioria, jovens que se 

encontram na faixa etária entre 18 e 24 anos, optou-se pelo UFRN. De acordo com pesquisas 

recentes, jovens nessa idade apontam para 42% dos novos casos de infecção pelo HIV em 

todo o mundo. As medidas preventivas ainda não têm se mostrado eficazes quanto às 

mudanças de atitude. (PEREIRA, 2014). 

Dessa forma, a pesquisa vai, a princípio, buscar as práticas e comportamentos sexuais 

da comunidade acadêmica, assim como os conhecimentos acerca de prevenção sexual, para, 

posteriormente, lançar a proposta da criação de um Centro de Testagem e Aconselhamento 

(CTA), proporcionando proximidade de testagem e aconselhamento com a comunidade 

acadêmica, no sentido de prevenir os casos de positividade nesse público que se mostra dentro 

do perfil das populações-chave. 

                                                           
3
 Infecção causada por bactérias que podem atingir os órgãos genitais masculinos e femininos, muito comum 

entre os adolescentes e adultos jovens, podendo causar graves problemas à saúde (BRASIL, 2015). 
4
 Estágio mais avançado da doença que ataca o sistema imunológico (DEPARTAMENTO DE DST, AIDS E 

HEPATITES VIRAIS, 2016). 

 

http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico
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A estratégia principal para o controle da transmissão das IST/AIDS está na prevenção, 

que deve priorizar informações constantes para a população em geral por meio de atividades 

educativas que envolvam tanto mudanças no comportamento das práticas sexuais quanto na 

adoção de medidas que enfatizem a utilização adequada dos preservativos (BRASIL, 1999). 

 A presente dissertação de mestrado se decompõe em capítulos descritos na 

fundamentação teórica desse trabalho, que abordarão vulnerabilidade, epidemiologia das 

infecções sexualmente transmissíveis e prevenção e promoção da saúde. Depois da descrição 

teórica e conceitual que embasa este estudo, o método de pesquisa será apresentado, seguido 

dos resultados, discussão e conclusão.  

A relevância deste trabalho pauta-se na possibilidade de coletar dados, que 

possibilitem a construção de indicadores para monitoramento da epidemia das 

IST/HIV/AIDS, no que se refere às medidas de prevenção e de controle. Além de desenvolver 

estratégias para melhorar os conhecimentos sobre IST/HIV/AIDS e, consequentemente, 

atitudes, comportamentos e práticas preventivas na comunidade universitária do Campus 

Central da UFRN. Para tanto, este estudo buscou responder ao seguinte problema de pesquisa: 

Quais são os conhecimentos, atitudes e práticas relacionadas à IST, HIV/AIDS, apresentadas 

pela comunidade universitária da UFRN, considerando a vulnerabilidade em saúde sexual?   

Na intenção de responder ao referido problema de pesquisa, foram elaborados 

objetivos que nortearam as ações do estudo, conforme descrito na próxima seção. 

 

1.1 Objetivo geral  

 

Caracterizar a vulnerabilidade dos discentes e servidores da UFRN, considerando 

conhecimentos, comportamentos, atitudes e práticas acerca das IST/HIV/AIDS. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar os conhecimentos sobre formas de contágio das IST/HIV/AIDS, modos de 

testagem e meios de prevenção, entre os discentes e servidores da UFRN; 

    Analisar comportamentos de prevenção e de risco relativos à saúde sexual da 

comunidade universitária; 

    Descrever atitudes da comunidade universitária relacionadas à prevenção de 

IST/HIV/AIDS. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Entendendo a vulnerabilidade 

 

O termo vulnerabilidade começou a ser amplamente discutido na área da saúde 

pública em meados dos anos 1990, para enfrentar a epidemia da AIDS, que se apresentava 

num contexto diversificado de desafios. Emergiu a partir de reflexões que pretendiam 

construir ações voltadas para prevenção dessa epidemia, pois esta se apresentava com muitos 

significados e necessitava de um maior entendimento na sua conceituação para abarcar todos 

os determinantes desse adoecimento tão cheio de mitos. 

A vulnerabilidade é resultante de muitos aspectos aos quais os indivíduos estão 

sujeitos, não se trata somente da exposição destes ao adoecimento, estão envolvidos contextos 

políticos, econômicos e socioculturais que interferem sobremaneira nos riscos individuais e 

coletivos. (SILVA; VARGENS, 2009). Portanto, “a opção pela vulnerabilidade não é somente 

uma tentativa de aderir a um conceito ou refutar os demais, e sim, um esforço para entender o 

fenômeno AIDS em sua totalidade dinâmica e complexa.” (TOLEDO; TAKAHASHI; DE-

LA-TORRE-UGARTE-GUANILO, 2011, p. 371). 

Faz-se necessário ampliar o entendimento sobre o adoecer, visto que se se optou pelo 

termo vulnerabilidade para entender a AIDS de forma dinâmica e complexa, de modo que o 

mesmo fique o mais próximo possível das pessoas e que elas possam compreender de forma 

mais eficaz os vários aspectos que permeiam a doença, desde a prevenção ao tratamento. 

Toledo, Takahashi e De-La-Torre-Ugarte-Guanilo (2011) afirmam que antes de 1990 

os estudos centravam a vulnerabilidade ao HIV unicamente na dimensão do indivíduo, em 

grupos de risco e traziam pouca ou nenhuma evidência sobre outros determinantes e 

condicionantes da doença. Começou-se, então, a enfatizar o termo comportamento de risco na 

orientação das pesquisas ao invés de grupos de risco; diminuindo assim a culpabilidade dos 

indivíduos e trabalhando a epidemia de forma mais social do que individual.  

O ficar doente, ou ser contaminado, passa a ser analisado diante de fatores internos e 

externos às pessoas. Aparece não só como responsabilidade individual, mas também, e 

principalmente, como causa de diversos fatores a que os indivíduos estão expostos, que vão 

desde a fecundação até as relações de trabalho. 

O construto vulnerabilidade, quando aplicado à prática cotidiana da epidemia AIDS, 

portanto,  
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busca estabelecer uma síntese conceitual e prática das dimensões sociais, 

político-institucionais e comportamentais associadas às diferentes 

suscetibilidades de indivíduos, grupos populacionais e até mesmo nações à 

infecção pelo HIV e às suas consequências indesejáveis à doença e morte. 

(PAULA; PADOIN; SCHAURICH, 2007, p. 57).  

 

Para que se possa compreender a amplitude do termo, faz-se necessário assumir uma 

postura de entender que as pessoas não são vulneráveis, mas por suas práticas elas podem se 

tornar vulneráveis (PAULA; PADOIN; SCHAURICH, 2007). 

É necessário conceituar para saber se existem outras possibilidades de empregar o 

termo, pois a vulnerabilidade pode ser aplicada em várias situações, vejamos a seguir 

tentativas de conceituá-la para uma melhor adequação ao tema IST/HIV/AIDS. 

 Silva e Vargens (2009) afirmam que a conceituação da vulnerabilidade está associada 

a comportamentos de como os indivíduos podem infectar-se com o vírus (relação sexual 

desprotegida, uso abusivo de álcool e outras drogas, contatos sanguíneos e transmissão 

vertical
5
). O conceito está intimamente relacionado ao grau e à qualidade de informação que 

os indivíduos possuem, às formas de contágio e de como eles elaboram essas informações em 

seus comportamentos cotidianos. 

Conceituar o termo vulnerabilidade parece mais uma tentativa de proteger os 

indivíduos de contrair o vírus, visto que o conceito abrange todas as pessoas nos seus diversos 

papéis. 

 A vulnerabilidade é conceituada como 

um conjunto de aspectos individuais e coletivos relacionados à maior 

suscetibilidade de indivíduos e comunidades a um adoecimento ou agravo e, 

de modo inseparável, menor disponibilidade de recursos para sua proteção. 

Embora o termo vulnerabilidade e algumas construções conceituais em torno 

dele não sejam exatamente novos, sua emergência como conceito na saúde 

pública contemporânea deu-se em tempo relativamente recente, no contexto 

da construção de respostas à epidemia de HIV/AIDS. (PAIVA; AYRES; 

BUCHALLA, 2012, p. 80). 

 

O conceito possui distinções que favorecem ao melhor entendimento no sentido de 

aplicar os recursos adequadamente para gerenciar as implicações que envolvem o termo. 

 

                                                           
5
 “A transmissão vertical do HIV ocorre através da passagem do vírus da mãe para o bebê durante a gestação, o 

trabalho de parto, o parto propriamente dito (contato com as secreções cérvico-vaginais e sangue materno) ou a 

amamentação, sendo que cerca de 35% dessa transmissão ocorre durante a gestação, 65% ocorre no peri-parto e 

há um risco acrescido de transmissão através da amamentação entre 7% e 22% por exposição (mamada)” 

(BRASIL, 2007, p. 12). 
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2.2 Dimensões da vulnerabilidade 

 

Analisando a vulnerabilidade, observa-se que a mesma toma dimensões distintas que 

vão do indivíduo até as políticas públicas adotadas para combater a infecção pelo HIV; vão de 

uma dimensão individual, passando pela social, até a programática (SILVA; VARGENS; 

2009). 

De acordo com Silva e Vargens (2009) a fundamentação dessas três dimensões 

analíticas interdependentes aponta para a pretensão conceitual da vulnerabilidade, ou seja, 

buscar uma síntese, em contraste ao caráter eminentemente analítico do conceito de risco, 

exigindo, portanto, olhares para múltiplos planos e, em particular, para estruturas sociais 

vulnerabilizantes ou condicionamentos de vulnerabilidades, colocando-se como convite à 

renovação das práticas de saúde, como sociais e históricas, envolvendo diferentes setores da 

sociedade. 

Nesse sentido, a responsabilidade do estado passa a ser maior diante das formas pelas 

quais ocorre a contaminação, que em muito independem da vontade dos sujeitos, de modo que 

as diferenciações do termo envolvem muitas esferas da sociedade. 
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Quadro 1 – Conceitos de vulnerabilidade 

 

Vulnerabilidade Individual Vulnerabilidade Social Vulnerabilidade Programática 

“Baseia-se na perspectiva 

relacional da pessoa no seu 

processo de adoecimento 

envolvendo aspectos biológicos e 

suas formas de gerir o seu 

cotidiano; é a esfera do sujeito-

cidadão” (PAIVA; AYRES; 

BUCHALLA, 2012, p. 83). 

Relacionada aos aspectos que 

dependem diretamente das ações 

individuais, configurando o 

comportamento e as atitudes do 

sujeito, a partir de um determinado 

grau de consciência que ele 

manifesta (SILVA; VARGENS, 

2009). De acordo com os hábitos, 

atitudes e comportamentos, pode-

se inferir o quão propenso a 

doenças o indivíduo se mostra. 

Independentemente dos fatores 

externos à pessoa, ela mesma é 

protagonista das suas formas de 

lidar com os agentes nocivos. 

“Caracterizada pelo contexto 

econômico, político e social, 

que dizem respeito à 

estrutura disponível de 

acesso a informações, 

financiamentos, serviços, 

bens culturais, liberdade de 

expressão, entre outros” 

(SILVA, 2009, p. 622); são 

os aspectos sociopolíticos e 

culturais combinados que 

conformam nas 

vulnerabilidades individuais, 

sendo tanto maior a 

vulnerabilidade quanto 

menor a possibilidade de 

interferir nas instâncias de 

tomada de decisão. Desse 

modo, para avaliar o grau de 

vulnerabilidade social, se faz 

necessário conhecer a 

situação da vida das 

coletividades (SILVA, 

2009). 

 

Refere-se às ações comandadas pelo 

poder público, iniciativa privada e 

agências da sociedade civil, e visam ao 

enfrentamento das situações que causam 

vulnerabilidade, proposição de ações e 

destinação de recursos com essa 

finalidade (SILVA; VARGENS, 2009). 

O grande desafio de longo prazo é 

aprimorar os programas de prevenção e 

assistência para a compreensão das 

dificuldades mais estruturais da 

prevenção e do acesso às políticas 

adequadas de enfrentamento das doenças.  

 

 

Fonte: Silva; Vargens (2009). 

 

De acordo com dados epidemiológicos do Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS), a população que se mostra mais vulnerável a contrair o vírus 

HIV está concentrada na faixa etária entre 19 e 34 anos de idade, daí a motivação para 

realização do estudo numa instituição de ensino superior, cujos sujeitos, em sua maioria, se 

encontram nessas idades. 

As três dimensões da vulnerabilidade bifurcam-se em fatores que tornam as 

populações menos assistidas com maior probabilidade de contrair o vírus; o que pode ser 

explicado pela escassez de informação, consequência de lares carentes de educação 
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acadêmica como também meios de se conectar com os fatos atuais, assim como falta de uma 

assistência de saúde integral. Os bairros socioeconomicamente menos favorecidos 

apresentam-se mais expostos a muitas enfermidades, dentre elas as infecções sexualmente 

transmissíveis (IST). Veremos, no capítulo seguinte, que o contato sexual é o meio de maior 

contágio do HIV, especialmente as IST são as portas de entrada onde o vírus se aloja no 

organismo. 
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3 EPIDEMIOLOGIA DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS  

 

O conhecimento das IST aparece em escritos que datam do século 3.000 a.C., com 

referências a corrimentos uretrais citados em associação com a prostituição. Tão antiga 

quanto as IST, é a postura adotada pela medicina de recomendar que sejam evitados 

“excessos” sexuais, o sexo com prostitutas e com pessoas do mesmo sexo; postura essa que 

até hoje se tem mostrado ineficaz no controle da transmissão e no êxito de promover melhores 

hábitos de higiene na população. (PAULA; PADOIN; SCHAURICH, 2007). 

A postura repressora se torna compreensível devido ao fato de os primeiros registros 

das IST terem surgido através de enfermidades contraídas pelas pessoas que levavam uma 

vida promíscua e não respeitavam os “padrões morais” adotados à época. 

Paula, Padoin e Schaurich (2007) consideram que a sífilis foi a epidemia do século 

XVI na Europa. Já no século XX, novas IST surgiram, como por exemplo, as de origem viral. 

No entanto, a sífilis continuou sendo o grande problema de saúde pública até o advento da 

penicilina. Na segunda metade do século XX, surge a AIDS e o aumento das virais IST, como 

as hepatites A, B e C, a infecção pelo HPV
6
, pelo HSV-2

7
 e pelo HTLV-1

8
, que novamente 

tornam as IST um grande problema de saúde pública. 

As IST se manifestam por meio de corrimentos, irritações, feridas, caroços ou 

verrugas nos órgãos genitais. Geralmente, os sintomas são coceiras, dor no ato sexual e baixo 

ventre; porém sinais externos e dores podem não aparecer e mascarar essas infecções, fato 

muito comum no sexo feminino. (SERRA et al., 2006).    

O quadro a seguir deixa claro quais as IST mais comuns e os principais sinais pelos 

quais se pode diagnosticá-las. 

 

                                                           
6
 O condiloma acuminado, conhecido também como verruga genital, crista de galo, figueira ou cavalo de crista, 

é uma DST causada pelo Papilomavírus humano (Portal sobre AIDS, DST e Hepatites Virais do Ministério da 

Saúde); 
7
 É uma doença causada por um vírus que, apesar de não ter cura, tem tratamento. Seus sintomas são geralmente 

pequenas bolhas agrupadas que se rompem e se transformam em feridas (Portal sobre AIDS, DST e Hepatites 

Virais do Ministério da Saúde); 
8
 A doença é causada pelo vírus T-linfotrópico humano (HTLV), que infecta as células de defesa do organismo, 

os linfócitos T (Portal sobre AIDS, DST e Hepatites Virais do Ministério da Saúde). 

http://www.aids.gov.br/pagina/o-que-e-sistema-imunologico
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Quadro 2 – Ist e Sintomas 

 

Infecções Sexualmente Transmissíveis que causam 

Feridas Corrimentos Verrugas 

Herpes genital, cancro mole, 

linfogranuloma venéreo, 

donovanose, sífilis (1ª e 2ª fases). 

Gonorreia e clamídia no homem e 

mulher; tricomoníase, candidíase e 

vaginose bacteriana na mulher. 

Condiloma acuminado. 

Fonte: Benzaken; Torres Filho ([200-? ]). 

 

Atualmente, as IST são tratáveis e curáveis, com exceção das causadas por vírus 

(AIDS, HPV e Herpes). No entanto, o tratamento envolve uma parcela de cuidados para os 

quais muitas vezes as pessoas não estão preparadas, pois envolve: acompanhamento médico, 

higiene pessoal, medicação adequada e, de um modo geral, maturidade dos parceiros para 

interromper a cadeia de transmissão de forma correta. Um dos problemas que uma IST pode 

acarretar é a transmissão do HIV (BRÊTAS et al., 2009). Algumas dessas IST são de 

notificação compulsória, como a AIDS, a Sífilis e as hepatites virais (BRASIL, 2016). 

Além dos sinais e sintomas que as IST apresentam no corpo dos indivíduos, a 

formação de feridas favorece a entrada de vírus e bactérias de forma mais rápida. Desse 

modo, uma pessoa que se encontra como uma IST, cuja característica é a formação de feridas, 

está mais suscetível a contrair o HIV. (BENZAKEN et al.,1999). 

Talvez pelos avanços que a medicina vem alcançando, o caráter de banalidade nos 

cuidados tem sido frequente em muitas enfermidades, e a AIDS também está incluída nesse 

processo. Muitos indivíduos não acreditam na gravidade da doença e na qualidade de vida que 

o tratamento proporciona às pessoas com a enfermidade. A seguir, será abordada com mais 

profundidade a IST de interesse principal em nosso estudo. 

 

3.1 A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

 

 Enfermidade conhecida há três décadas, sobre ela muitas pesquisas propõem formas 

de amenizar os sintomas e sugerem maneiras de eliminar a contaminação. Apesar dos 

progressos, ainda há muito por fazer e estudar. 

 O nome AIDS surgiu de uma sigla em inglês, a seguir detalhada: 
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Quadro 3 – Conceito de AIDS 

 

Síndrome Da Imunodeficiência Adquirida 

 Síndrome é um grupo de sinais 

e sintomas que, considerados em 

conjunto, caracterizam uma 

doença. 

 

Imunodeficiência é um distúrbio ou 

doença na qual a resposta imune está 

diminuída ou ausente. Caracterizada 

pela incapacidade de produzir uma 

resposta efetiva ao desafio de antígenos 

como, por exemplo, vírus, bactérias, 

protozoários, fungos, células tumorais 

etc. 

Adquirida significa que não é 

congênita, ou seja, o indivíduo 

não nasceu com a 

imunodeficiência. 

Fonte: Sumikawa et al. (2010, p. 13). 

 Sumikawa et al. (2010) apontam os tipos de vírus do HIV, HIV 1 e HIV 2 e comenta 

que por serem da família dos lentivírus, têm como característica marcante provocar infecções 

com longos períodos de latência, assim muitos indivíduos descobriram tardiamente sua 

soropositividade. Apesar de o vírus circular no organismo, não apresentam nenhuma 

sintomatologia, ocorrendo a degeneração lenta e progressiva do sistema imune, podendo 

contagiar, nesse período outras pessoas. 

 Para Sumikawa et al. (2010), a janela imunológica é o período correspondente entre o 

início da infecção e a detecção de um marcador do HIV pelos testes laboratoriais; nesse 

período não é possível detectar a infecção pelo vírus, ou seja, os resultados dos testes são 

sempre negativos, mesmo se a pessoa estiver infectada. Após 30 dias de infecção pelo vírus 

ocorre a soroconversão
9
, porém esse período varia de pessoa para pessoa. 

O meio de contágio mais frequente das IST é pela prática do sexo inseguro, causando 

vários sintomas que, se tratados tardiamente, podem evoluir de forma a causar infertilidade, 

câncer e até levar ao óbito. (BRASIL, [201-?]). 

Ainda hoje as IST se mostram como um problema de saúde pública no mundo, visto 

que os meios de evitar a contaminação não foram incorporados pela população; sabemos que 

muito se alcançou desde os primeiros registros, mas por serem doenças envoltas de tabus, as 

pessoas ainda se mostram resistentes. No Brasil, ao longo dos últimos 12 anos, observa-se 

uma estabilização da taxa de incidência, mas, conforme as regiões do território brasileiro, a 

taxa diminuiu na Região Sudeste e aumentou nas demais regiões. 

                                                           
9
 Termo utilizado para indicar que o organismo produziu anticorpos em resposta a um antígeno (neste caso, do 

HIV). Esses anticorpos são detectáveis pelos testes sorológicos (telelab. aids.gov.br). 
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No início da epidemia, constatou-se que a doença ocorria em determinada população, 

homossexuais e usuários de drogas injetáveis (UDIN), e isso fez com que a doença ficasse 

marcada pelo preconceito, o que piorou ainda mais as chances de abordá-la para outros 

grupos de pessoas. No entanto, hoje se sabe que para ser contaminado, basta ser humano e 

apresentar os comportamentos de risco. A seguir, um breve relato das pessoas mais 

acometidas pelo HIV/AIDS. 

 

3.2 Populações-chave 

 

De acordo com o Banco Mundial, cerca de 1,2 milhões de brasileiros estariam 

infectados até o ano 2000. Mesmo com a redução nas taxas de mortalidade e aumento de 

sobrevida das pessoas vivendo com AIDS, a prevalência da infecção entre os adultos jovens 

permanece estável. (GRANGEIRO; SILVA; TEIXEIRA, 2009). 

Os progressos do tratamento têm feito as taxas de mortalidade e morbidade cair. Isso 

se percebe também nas formas de prevenir a contaminação, que serão abordadas mais adiante. 

No entanto, esses avanços têm banalizado a doença, e a população que no início da epidemia 

mostrava-se mais cautelosa, agora se apresenta mais suscetível, acendendo outro alarme no 

tocante às formas da prática do sexo seguro essencialmente.  

“Estimativas oficiais indicam a existência de seiscentas mil pessoas vivendo com HIV 

no País, o que significa uma prevalência de 0,6% na população adulta” (BRASIL, 2010 apud 

OLIVEIRA; AYRES; ZOBOLI, 2011, p. 364). 

Conforme dados divulgados pela OMS, os jovens representam 18% da população 

mundial contaminada e se mostram cada vez mais vulneráveis à epidemia da Aids. São cerca 

de 10 milhões de jovens com idade entre 15 e 24 anos infectados pelo HIV. Os casos de óbito 

acometidos pela AIDS em 2005 superaram duas vezes mais os números no ano de 2004 

(BRÊTAS et al., 2009). 

O Brasil acompanha as estatísticas mundiais e luta para estabilizar suas estimativas, no 

entanto, o que se observa é a epidemia aparecendo nas cidades distantes das grandes 

metrópoles e um alargamento na faixa etária, apesar de os mais jovens ainda serem as 

principais vítimas. Indivíduos com mais de 50 anos estão se mostrando alvos do vírus, devido 

aos modernos medicamentos estimulantes sexuais, pelo fato de os homens prolongarem sua 

atividade sexual com o auxílio desses medicamentos, além de não apresentarem experiências 

com uso do preservativo no início de sua vida sexual. De modo geral, tanto os homens quanto 
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as mulheres mais velhas, não costumam utilizar preservativo em suas relações sexuais 

(CAMARGO, TORRES, BIASUS, 2009). 

Brêtas et al. (2009) ponderam que a rápida expansão do HIV/AIDS na população 

juvenil, especialmente entre as mulheres jovens heterossexuais, não somente demonstra a 

falta de informação, como é o resultado de fatores culturais que operam contra a sua 

prevenção, fato determinante nos países de menor desenvolvimento.  

Aqui se observa o problema de gênero encontrado principalmente na população 

heterossexual, onde a autoridade masculina prevalece em muitos relacionamentos, fazendo 

com que as mulheres se submetam às vontades dos seus parceiros. Esses companheiros 

praticam sexo com outras parceiras sem os cuidados necessários e transmitem para a 

companheira fixa diversas infecções sexualmente transmissíveis.  

A partir de um recorte nos dados do Ministério da Saúde (DATASUS), para analisar 

os casos de AIDS identificados no Brasil entre os anos de 2010 a 2013, foi possível verificar 

que, aproximadamente o dobro de homens foi contaminado em relação às mulheres.  Como é 

possível verificar na Tabela 1, a relação de dois homens para cada mulher infectada persistiu 

em todos os anos. Isto pode se dar pelo fato de as pessoas terem relaxado no cuidado diante 

da alta eficácia apresentada na qualidade de vida dos indivíduos contaminados e no uso dos 

coquetéis antirretrovirais. (BUENO, 2013). 

 

Tabela 1 – Casos identificados no Brasil 
 

ANO TOTAL MASC FEM 

2010 38.805 24.225 14.580 

2011 40.805 25.692 15.109 

2012 40.021 25.452 14.567 

2013 39.501 25.560 13.934 

Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS). 
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Analisando os casos ocorridos no Rio Grande do Norte nos mesmos anos que a tabela 

do Brasil, verificam-se as mesmas características apresentadas no país, como demonstra a 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Casos identificados no Rio Grande do Norte 

ANO TOTAL MASC FEM 

2010 244 164 80 

2011 276 205 71 

2012 289 207 82 

2013 324 228 96 

                                                 Fonte: Ministério da Saúde. (DATASUS). 

De acordo com dados da Saúde (SINAN), como visualizado na Tabela 3, os casos 

ocorridos em Natal não se parecem com os encontrados no resto do país no mesmo período, 

visto que entre os homens os casos foram mais que o dobro das mulheres.  

 

Tabela 3 – Frequência por ano diagnóstico segundo sexo na cidade de Natal 

 

SEXO/ANO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

MASCULINO 150 160 164 187 163 11 835 

FEMININO 57 53 50 59 54 10 283 

TOTAL 207 213 214 246 217 21 1118 

           Fonte: Saúde (SINAN). 

Em Natal, a população onde foi diagnosticado o maior número de doentes com AIDS, 

foi entre 20 e 49 anos, como demonstra a Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Frequência por Ano Diagnóstico segundo Faixa Etária na cidade de Natal 

 

FAIXA 
ETÁRIA  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

10 a 14 1 0 0 2 0 0 3 

15 a 19 6 2 2 1 4 1 16 

20 a 34 88 88 90 107 85 13 471 

35 a 49 79 90 94 90 87 5 445 

50 a 64 29 26 23 38 33 2 151 

65 a 79 4 5 4 7 7 0 27 

80 e+ 0 2 1 1 1 0 5 

TOTAL 207 213 214 246 217 21 1118 

           Fonte: Saúde (SINAN). 
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Brêtas et al. (2009, p. 787) discorrem que, “diante deste quadro, torna-se óbvia a 

necessidade do desenvolvimento de medidas preventivas para este grupo, com enfoque na 

orientação sexual que propicie condições para os jovens se protegerem, entre outros riscos, da 

transmissão das DST”.  

Agora, tentemos refletir sobre a questão crucial do tema estudado, a prevenção da 

epidemia. 
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4 DIALOGANDO SOBRE PREVENÇÃO DAS IST/HIV/AIDS 

 

A luta contra as IST, HIV e AIDS exige de toda a sociedade um investimento e 

envolvimento no sentido de desenvolver novas e diversificadas estratégias de prevenção que 

sejam eficazes para enfrentar uma epidemia que vem mudando sua dinâmica, mas sem mudar 

seu perfil. 

Duarte (2015) afirma que a prevenção focada apenas no uso contínuo do preservativo 

vem perdendo força. Há muito tempo se vê a necessidade de novas formas de prevenção onde 

ocorra a combinação de novas tecnologias e não o simples uso dos preservativos masculinos 

ou femininos. Mas isso somente será possível com serviços de saúde públicos de qualidade e 

inclusivos. Existe uma informação “mal informada” no Brasil sobre AIDS, pois muitos 

conhecem as formas de transmissão, mas poucos conhecem de fato como se prevenir. 

De fato, o que se pode observar é que a informação tem chegado à população, porém 

não tem se mostrado eficaz para obtenção das metas desejadas pelos órgãos públicos. Parece 

que todos têm conhecimentos da doença e seus meios de contágio, contudo, a mudança de 

hábitos requer outra estratégia passível de investigação. 

 

Parece que o fator fundamental a ser trabalhado no tocante à prevenção seria 

uma educação sexual pautada em diferentes ideologias e estratégias, e a 

avaliação do sucesso estaria em promover mudanças comportamentais que 

levassem as práticas sexuais mais seguras. Uma crítica às abordagens 

educativas centradas na informação para a mudança de comportamentos 

mostra a necessidade de refletir como essa informação será comunicada. 

(TOLEDO; TAKAHASHI; DE-LA-TORRE-UGARTE-GUANILO, 2011, p. 

371). 
 

As ações de prevenção são realizadas rotineiramente em períodos já predeterminados 

como: Carnaval, São João etc., no entanto, McBritton (2014) atenta para o fato de que, para 

serem de fato eficazes, devem ocorrer de forma contínua e a iniciativa privada deve estar em 

consonância com as políticas e ações públicas implementadas para tal fim. Para o UNAIDS
10

, 

o preconceito é um empecilho no acesso a serviços de prevenção e cuidados para HIV e para 

o incentivo à testagem, em especial junto à população jovem. 

McBritton (2014) comenta a atitude do deputado federal Jair Bolsonaro, frente à 

distribuição do “kit educativo anti-homofobia”, pois para o deputado a distribuição dos kits 

fomentaria discussões sobre sexualidade infantil e incentivo à homossexualidade. Atitudes 

                                                           
10

 Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids com sede do secretariado em Genebra (Suíça), tem 

funcionários trabalhando em mais de 80 países. Os copatrocinadores do UNAIDS são os seguintes: 

ACNUR,UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, OIT, UNESCO, OMS/OPAS e Banco Mundial. 
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como essa só servem para atrapalhar os objetivos da ampliação de projetos na esfera da 

educação sexual nos colégios em que a distribuição dos kits tem a finalidade de proteger os 

jovens contra a discriminação e promover conhecimento sobre saúde sexual e reprodutiva. A 

autora considera o Brasil um cenário de contradições que usa e abusa de apelo sexual para 

vender produtos, mas pouco se envolve em apoiar causas, espetáculos e projetos que 

contemplem a educação sexual e reprodutiva.  

Um dos entraves encontrados seriam os preconceitos e tabus que envolvem a 

enfermidade, há uma dificuldade pela inabilidade de alguns que confundem crenças pessoais 

e religiosas, impedindo uma análise e planejamentos mais abrangentes das campanhas. 

Com metas arrojadas de prevenção, o Brasil é signatário da estratégia do 

UNAIDS/ONUSIDA
11

, que propões até 2015: 

 

 Zerar novas infecções; 

 Zerar mortes relacionadas à HIV/AIDS; 

 Zero discriminação (MCBRITTON, 2014). 

 

Essas metas mundiais demandam um esforço de toda a população no sentido de que 

cada um, de acordo com a atividade que exerça, procure incluir discussões e campanhas sobre 

o tema, assim como é feito no Outubro Rosa, onde se vê uma mobilização geral em torno da 

prevenção do câncer de mama. 

Somente as campanhas pontuais de prevenção durante o carnaval, por exemplo, não 

serão suficientes e provocarão reflexões sobre as questões de desigualdade de gênero, direitos 

humanos e orientação sexual, elementos fundamentais para mudar a trajetória do 

HIV. Segundo McBritton (2014) é necessário 

aumentar a distribuição de preservativos durante as ocasiões de festas, bem 

como as estratégias de redução de danos e oferta da contracepção de 

emergência. Mas sem um trabalho contínuo, que faça frente à hipocrisia 

instalada quando o tema é educação sexual, dificilmente alcançaremos as 

metas de 2015 estabelecidas pelo Unaids. 

 

 As campanhas devem continuar, porém precisam ser melhor avaliadas, para que os 

objetivos de promoção da saúde sejam atingidos de forma integral e a prevenção seja uma 

realidade. Mas prevenção e promoção da saúde são a mesma coisa?  

                                                           
11

 Atua como principal impulsionador da ação mundial contra o HIV/AIDS. A sua missão é orientar, reforçar e 

apoiar os esforços mundiais para inverter o rumo da evolução da doença (Departamento de Informação Pública 

da ONU e ONUSIDA, 2001). 
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4.1 Desmistificando a prevenção e a promoção da Saúde 

 

 Uma boa qualidade de vida engloba muitos fatores que fazem parte da promoção da 

saúde, como acesso à educação, vida sociocultural, trabalho e lazer, entre outros. São estes 

que podem favorecer aos indivíduos uma vida mais digna nos seus diversos aspectos. 

(PAIVA; FRANÇA JÚNIOR; KALICHMAN, 2013, p. 162). 

 A promoção da saúde está diretamente ligada aos deveres do poder público que 

necessitam de maiores investimentos, como forma de diminuir os gastos e oferecer uma 

melhor qualidade de vida aos cidadãos.  

Paiva, Calazans e Segurado (2013) destacam que as pessoas mais expostas ao 

adoecimento são aquelas que sofrem com as consequências da pobreza e da exclusão social e 

a literatura em saúde fundamenta a importância dos determinantes sociais no processo saúde e 

doença. 

Como já comentado no capítulo dedicado à vulnerabilidade, a população menos 

assistida nas suas necessidades básicas é mais exposta aos riscos de contaminação pela alta 

vulnerabilidade individual, social e programática que se encontra nas suas realidades. 

A prevenção à saúde é definida sob níveis em que a pessoa se encontra com as 

doenças em pleno processo de evolução. As definições são agrupadas em três fases, de acordo 

com Paiva, Ayres e Buchalla (2012, p. 74). 
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Quadro 4 – Tipos de Prevenção 

 

TIPO DEFINIÇÃO 

PREVENÇÃO PRIMÁRIA relacionada aos determinantes do adoecimento ou 

agravos, de modo a evitar processos patogênicos; 

subdividi-se em: 

Promoção da Saúde: refere-se às 

ações que incidem sobre melhorias 

gerais nas condições de vida dos 

indivíduos, famílias e comunidades, 

beneficiando a saúde e qualidade de 

vida de modo geral, obstaculizando 

diferentes processos patogênicos, 

como educação em saúde, melhoria 

das condições de saneamento, 

moradia, trabalho etc.; 

Proteção específica: refere-se às 

ações voltadas apenas para 

determinadas doenças ou agravos, 

como na vacinação, fluoretação das 

águas etc.; 

 

PREVENÇÃO SECUNDÁRIA trata-se do processo onde há o diagnóstico precoce e o 

tratamento imediato 

PREVENÇÃO TERCIÁRIA segundo Leavell e Clark (1976 apud BARCELLOS et 

al., 2004), é o período em que o indivíduo já foi 

acometido pela doença e a prevenção ocorre no 

sentido de melhorar a qualidade de vida do indivíduo 

dentro deste processo patogênico, onde ocorre a 

reabilitação. 

Fonte: Paiva, Ayres e Buchalla (2012, p. 74). 

 

Campanhas educativas e mobilização geral não surtirão efeitos, se cada um não tomar 

para si suas responsabilidades enquanto indivíduo que precisa se preservar e preservar o 

outro; a mudança de atitudes certamente apresentará uma nova visão no comportamento da 

população em geral. Essa será a base na mudança do cenário de prevenção da epidemia. 

 

4.2 Atitudes/comportamentos sob a ótica da Psicologia Social 

 

Para Michener, Delamatier e Myers (2005), as atitudes têm três componentes: crenças 

ou cognições, avaliação e uma predisposição comportamental. São componentes distintos e 

podem ser formadas por meio do reforço (condicionamento instrumental), associações de 

estímulo e resposta (condicionamento clássico) ou por meio de observação do outro 

(aprendizagem pela observação). No reforço (condicionamento instrumental), se você tem 

uma experiência compensadora, sua atitude será favorável em relação a esse determinado 
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objeto. No condicionamento clássico, um estímulo neutro gradualmente adquire a capacidade 

de provocar uma reação, por meio de associação repetida com outros estímulos que 

provoquem tal resposta. 

Acredita-se que atitudes sobrevêm aos comportamentos, como se houvesse certo grau 

de planejamento interno diante das convicções ou experiências para a ação acontecer. Serão 

apresentados alguns conceitos de atitudes que corroboram tal proposição. 

 Para definir atitudes, alguns autores a conceituam como “um processo de consciência 

individual que determina atividades reais ou possíveis do indivíduo no mundo social” 

(THOMAS; ZNANIECKI, 1915, p. 22 apud VALA; MONTEIRO, 2006, p. 188). De outra 

ideia surge o conceito de atitude como “uma preparação mental ou neural que advém da 

experiência vivida, as atitudes podem influenciar na produção de respostas das pessoas” 

(ALLPORT, 1935 apud VALA; MONTEIRO, 2006, p. 188).  

 Vala e Monteiro (2006) demonstram que as atitudes precedem os comportamentos e 

são direcionadas para objetos específicos, como se fossem um estágio de preparação para a 

ação; outros dizem que por se tratar de um construto hipotético, não são diretamente 

observáveis, constituem-se como uma tendência psicológica de cada indivíduo. Sugerem que 

as atitudes possuem características que nos auxiliam a compreendê-las melhor, no sentido de 

que por serem alteráveis têm origem na aprendizagem de cada sujeito com direção, 

intensidade e acessibilidade. 

 Parece que só conceituar as atitudes não é suficiente para que se possa entender a 

importância destas nos comportamentos, é preciso investigar como elas sucedem para se ter 

um melhor entendimento. 

 Enquanto Vala e Monteiro (2006) descrevem características das atitudes, Michener, 

Delamatier e Myers (2005) propõem suas funções: 

 

 Heurística ou instrumental: atitudes favoráveis são desenvolvidas em relação a 

objetos que oferecem recompensa e as desfavoráveis, em relação a objetos 

onde há punição; 

 Esquemática ou de conhecimento: proporcionam ambiente com significado e 

guiam o comportamento; 

 Muitas vezes definem o eu e mantêm o autovalor, expressando os valores 

básicos da pessoa e reforçando sua autoimagem; 
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 Algumas atitudes evitam que o indivíduo reconheça certos pensamentos ou 

sentimentos ameaçadores da autoestima ou do ajuste. 

 

 Vala e Monteiro (2006) sugerem comportamento como uma mudança de estado do 

organismo quando o mesmo é estimulado. Complementarmente, Michener, Delamatier e 

Myers (2005) abordam a relação entre a atitude e o comportamento, cuja relação pode ser 

afetada por vários fatores, mas quando o contexto envolve a coerência afetivo-cognitiva da 

atitude, observa-se que quanto maior a coerência entre cognição e avaliação, maior a 

intensidade da relação atitude-comportamento.  

Desse modo, o melhor previsor do comportamento futuro é o comportamento passado. 

Quanto maior a firmeza da atitude, maior a probabilidade de influenciar o comportamento. 

Atitudes baseadas na emoção apresentam maior certeza em atingir os comportamentos, que as 

baseadas na razão. A relevância está no fato de o problema ou objeto atingir diretamente a 

pessoa, isso tem consonância com a firmeza da atitude. 

A experiência, tanto passada como presente e futura, é essencial para a tomada de 

decisões que envolvem atitudes e comportamentos, aspecto este que tanto maior a emoção 

envolvida, maior a predisposição para que a ação ocorra de forma congruente. 

Muitos são os fatores que compõem a relação entre atitude e comportamento, dentre 

eles o tempo, pois quanto maior o intervalo entre a atitude e o comportamento, maior a 

tendência de a atitude mudar e menor será a relação desta com o comportamento. A idade 

cronológica também afeta essa relação; pesquisas mostram que a instabilidade das atitudes 

tem afinidade com pessoas jovens e ainda, atitudes e comportamentos que possuem alto grau 

de correspondência, são previsíveis. (MICHENER; DELAMATIER; MYERS, 2005). 

Mas fica a dúvida, diante de tanto planejamento, informação, estatística, por que as 

pessoas permanecem adotando comportamentos de risco nas suas vidas, e quais são os 

comportamentos de risco mais encontrados na população atingida pelo vírus da AIDS? 

 

4.3 Comportamentos de risco 

  

Autores definem comportamento de risco como a aquisição de condutas por parte dos 

indivíduos que comprometem aspectos da saúde, tanto físicos como mentais. Essas maneiras 

de interagir de forma nociva advêm de várias influências e suas consequências podem gerar 

danos em todos os níveis nos quais as pessoas estão inseridas. (FEIJÓ; OLIVEIRA, 2001). 
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Silva e Vargens (2009) consideram que as definições de risco de transmissão do HIV 

são construídas pelas pessoas utilizando-se parte do discurso epidemiológico e preventivo, 

porém, sabe-se que posição social, identidade pessoal e tipo de relação na qual estão 

envolvidos, são fatores fundamentais na construção dessas ideias.  As pessoas acreditam que 

as IST/HIV são doenças do outro, devido a determinados comportamentos e atitudes 

adotadas. A confiança no parceiro é a atitude mais encontrada que resulta em prática sexual 

sem proteção. (GIACOMOZZI, 2006).  A ideia de que nunca contrairá nenhum tipo de IST, 

expressa o senso de invulnerabilidade próprio dos jovens, esta onipotência, suscita um caráter 

de imunidade aos perigos, fazendo-os crer que são isentos dos perigos a que se expõem.  

Silva e Vargens (2009) apontam ainda que grande porcentagem de adolescentes 

relatou como uma forma de prevenção, consultar o médico regularmente e certificar-se de que 

o parceiro não possua nenhuma doença. “De acordo com uma pesquisa nacional, realizada em 

2004, 57,3% dos jovens entre 15 e 24 anos usaram preservativos na última relação sexual 

58,5% sempre usaram preservativo com parceiro casual e 38,8% usaram esse método com 

parceiro fixo.” (PAIVA; PUPO; BARBOZA, 2006, p. 113). 

 
Apesar de 94% da população ter clara a informação de que o preservativo é a 

forma mais eficaz na prevenção de DST/Aids, 45% desse grupo de 

indivíduos sexualmente ativos não usou a proteção nas relações sexuais 

casuais nos últimos 12 meses. O levantamento também aponta que mais do 

que dobrou o número de pessoas que relataram ter tido mais de 10 parceiros 

sexuais na vida. (PESQUISA..., 2011). 

  

Os jovens têm como principais comportamentos de risco a crença de que ir ao médico 

e fazer exames laboratoriais regularmente, assim como confiar no parceiro, são suficientes 

para não serem expostos ao vírus da AIDS. Tenho encontrado na experiência com o tema e na 

condução do projeto de extensão, já citado no início do trabalho, que este último 

comportamento de risco apresentado pelos jovens, também se mostra frequente nas demais 

faixas de idade e é a principal justificativa para o não uso do preservativo. 

Outra forma de exposição ao HIV/AIDS pela população mais jovem, pode estar 

atrelada ao início precoce da vida sexual sem proteção (em média aos 15 anos para ambos os 

sexos). Esse dado aponta números significativos de contágio nos jovens, visto que os 

sintomas da AIDS se manifestam tardiamente. (TOLEDO; TAKAHASHI EDE-LA-TORRE-

UGARTE-GUANILO, 2011).  

De acordo com os dados apresentados nas populações-chave, a faixa etária mais 

vulnerável é a população jovem que se encontra entre 20 a 49 anos. Muitas vezes os sintomas 
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da AIDS só aparecem depois de muito tempo e, com os avanços nos tratamentos, os jovens 

têm a crença de que não precisam ter “medo”, e negligenciam os comportamentos seguros. 

Ainda com relação aos jovens, Toledo, Takahashi e De-La-Torre-Ugarte-Guanil 

(2011) consideram que a expectativa frustrada de ter um futuro promissor pode ser um fator 

pelo qual os jovens não se protegem no sexo. Segundo os autores, 

 

observa-se que os jovens de classes sociais mais favorecidas iniciam a vida 

sexual mais tardiamente e usam mais proteção nas suas relações sexuais 

porque possuem mais acesso à informação e aos insumos, e também porque 

sentem que suas vidas têm valor, estes jovens têm projetos para o futuro e 

nos seus contextos de vida, existem outros suportes para ancoragem da 

autoestima que não apenas a realização sexual/amorosa. (TOLEDO; 

TAKAHASHI; DE-LA-TORRE-UGARTE-GUANILO, 2011, p. 372). 

 

Esses autores comentam e corroboram a afirmação anterior como uma estratégia de 

sobrevivência para fugir da fome, da exclusão social, os jovens das classes sociais 

economicamente desfavorecidas (extremamente pobres e vulneráveis) tendem a não visualizar 

as situações de risco. A qualidade do conhecimento e as desigualdades nas condições de 

acesso também potencializam a vulnerabilidade nessa população.  

A população de rua, a que se apresenta como menos assistida em todos os aspectos, 

possui hábitos que despontam como gatilhos para exposição a vários riscos, inclusive o da 

contaminação pelo HIV. Devido às privações sociais, essa população incorre no uso abusivo 

de substâncias alucinógenas para fugir da realidade trágica em que vive.  

 Falou-se das populações-chave conforme nível socioeconômico e faixa etária, no 

entanto, a AIDS é uma enfermidade que ainda não possui cura, mas os tratamentos têm 

evoluído muito, alguns se apresentam como formas de controlar a transmissão do vírus e 

contribuir com as metas estabelecidas pela UNAIDS. No tópico seguinte, alguns pontos dessa 

temática serão discutidos. 

 

4.4 Controle das IST/HIV/AIDS no Brasil 

 

Muitas são as estratégias utilizadas para diminuir os índices de contaminação no 

Brasil, o Ministério da Saúde possui um portal que além de ser descritivo quanto às IST/AIDS 

e hepatites virais, é um canal que divulga notícias afins e promove projetos e programas com 

o objetivo de ampliar a rede dos movimentos sociais na luta contra a AIDS e estimular 

atitudes de sexo seguro na população. O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre 
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HIV/AIDS (UNAIDS) é outro local virtual que promove a prevenção e possui parceria com 

diversas organizações mundiais, reunindo esforços e recursos das Nações Unidas para a 

resposta mundial à AIDS. 

O Portal do Ministério da Saúde e a UNESCO
12

 criaram o Programa Cultura Viva do 

Ministério da Cultura, que assume a cultura, a educação e a cidadania, enquanto incentiva, 

preserva e promove a diversidade cultural brasileira. Pontos de Cultura foram implementados 

em todo o país e envolvem hoje mais de 10 mil jovens que podem agir como multiplicadores 

de informação  acrescenta-se às ações de prevenção às IST, HIV e AIDS, numa perspectiva 

de educação entre pares e facilitação do acesso aos insumos promovendo mudanças de 

comportamento sexual de risco. (UNAIDS, 2011a). 

Já existem muitas iniciativas de prevenção voltadas para diferentes públicos que têm o 

envolvimento de várias categorias da sociedade, aliando a essas estratégias outras de 

importância similar como: discriminação racial, igualdade de gêneros, homofobia, dentre 

outras. 

Uma estratégia que tem avançado e dado grandes resultados, é o Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas (SPE), uma iniciativa conjunta dos Ministérios da Saúde e Educação, 

em parceria com UNESCO, UNICEF e UNFPA
13

. Propõe ações de educação em saúde 

preventiva que sejam incorporadas ao planejamento das secretarias de educação estaduais e 

municipais, estimulando a realização de ações em áreas temáticas como direitos sexuais e 

reprodutivos e prevenção às IST/AIDS, uso de drogas e gravidez juvenil (UNAIDS, 2011b). 

As campanhas só se tornam mais visíveis nos períodos em que há grande aglomeração 

de pessoas. Não deixam de ser uma estratégia de grande visibilidade, porém devem acontecer 

durante todo o ano, com planejamento para atingir toda a população, pois, como já foi 

mencionado, basta ser humano para se estar exposto à contaminação pelo HIV. 

Ações em datas comemorativas são iniciativas que abrangem grande número de 

pessoas, como por exemplo, os tradicionais Blocos da Camisinha e dos Mascarados do 

Carnaval de Salvador, que além de difundirem informações sobre IST, incentivam o uso de 

preservativo e o diagnóstico precoce do HIV. Esses blocos buscam o engajamento dos foliões 

                                                           
12

 É uma agência especializada das Nações Unidas (ONU) com a finalidade de contribuir para a paz e a 

segurança, promovendo a colaboração internacional através da educação, ciência e cultura, a fim de alargar o 

respeito universal pela justiça, o Estado de direito e os direitos humanos fundamentais, juntamente com a 

liberdade proclamada na Carta das Nações Unidas (WIKIPÉDIA, 2015). 
13

 Fundo de Populações das Nações Unidas; agência de desenvolvimento internacional da ONU que trata de 

questões populacionais, sendo responsável por ampliar as possibilidades de mulheres e jovens levarem uma vida 

sexual e reprodutiva saudável (UNFPA Brasil); 

http://en.wikipedia.org/wiki/Specialized_agency
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_(political)
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_(political)
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Charter
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para um carnaval com respeito à diversidade, apoiando o tema Zero Discriminação.
14

 

(NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 2015). 

Segundo Contreiras (2015), para se adaptar às mudanças no campo do HIV, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) precisou reorganizar o atendimento e incluir os soronegativos como 

prioridade. Surge a prevenção combinada, uma forma de prevenção que vai além dos 

comportamentos e do uso de preservativo utilizando remédios em situações emergentes. A 

prevenção combinada é a aplicação de três métodos preventivos medicamentosos. Um destes 

já utilizado e que nunca alcançou grande destaque no Brasil é a profilaxia pós-exposição 

(PEP)
15

, em que o paciente recebe o coquetel logo após uma situação de risco. O segundo 

método é o Tratamento como Prevenção (TcP), nesse método o coquetel é administrado logo 

que se descobre a presença do vírus na pessoa, tentando dessa forma impedir que ele 

transmita o vírus, mesmo que o sujeito esteja saudável. 

A profilaxia pós-exposição não ganhou destaque no Brasil pela falta de divulgação. 

Mais usada nos profissionais de saúde, muitas pessoas acreditam que após terem contato com 

o vírus não há como deixar de ser soropositivo. Desse modo, buscam os serviços de saúde 

tardiamente sem a possiblidade de usufruir desse recurso. 

Conforme relata Contreiras (2015), a profilaxia pré-exposição (PrEP)
16

 é o terceiro 

método da prevenção combinada e consiste no uso contínuo de um coquetel reduzido por 

pessoas soronegativas que estejam sob alto risco de se infectar. Com ele o SUS se ampliou 

numa nova frente de atendimento – o acompanhamento regular de soronegativos com maior 

risco de se infectar. O método é preferencialmente requisitado a uma população de 

comportamento de risco devido à maior probabilidade de aquisição no caso de uma 

exposição, por exemplo: homens bissexuais, gays, mulheres trans e profissionais do sexo. 

Importante ressaltar que esse método pode levar a uma interpretação de que foi 

direcionado para um grupo de risco, é preciso cuidado com sua divulgação e utilização para 

que o mesmo não produza estigma nos seus usuários, pois é muito válido e tem significativa 

importância na prevenção. 

Seidl, Ribeiro e Galinkin (2010) ressaltam um método que previne a transmissão 

vertical, situação na qual o risco de transmissão do vírus para o bebê situa-se em torno de 

30%. Esse método foi implantado no Brasil em 1995, por meio da Lei Federal nº 9.313/96, e 

                                                           
14

 Uma iniciativa do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS), que celebra o direito 

de todos a uma vida plena e produtiva com dignidade, independentemente de sua origem, orientação sexual, 

identidade de gênero ou raça e etnia, possibilitando o acesso à cidadania plena e especialmente a serviços de 

prevenção e cuidados para HIV/Aids. 
15

 Essa expressão vem do inglês post-exposureprophylaxis. 
16

 Essa expressão vem do inglês pre-exposureprophylaxis. 
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consiste em disponibilizar gratuitamente para gestantes infectadas pelo HIV e seus filhos o 

protocolo de profilaxia da transmissão vertical. Através desse método observa-se que o risco 

de transmissão se reduz para cerca de 1%.  

Pela conotação que ainda circunda a AIDS, muitas pessoas se mostram resistentes a 

buscar tratamento pelo medo da discriminação que poderão sofrer. Aliado às insuficientes 

ofertas de serviços especializados que possam atender aos sujeitos, o diagnóstico tardio 

também se apresenta como um impedimento ao controle da transmissão. 

Dias (2014) comenta que mesmo aderindo a esses métodos da prevenção e garantindo 

medicação, o maior problema enfrentado no Brasil é o diagnóstico tardio. São por volta de 

150 mil brasileiros vivendo com HIV sem saber, pois nunca fizeram o teste. Essas pessoas já 

chegam muito doentes ao serviço de saúde, diminuindo, assim, as chances de êxito no 

tratamento. Desse modo, cerca de 17% dos que já chegam bem debilitados vão a óbito no 

primeiro ano do diagnóstico. 

Essa campanha tem sido executada também dentro da UFRN, O PAS realiza todo ano 

a testagem rápida no restaurante universitário, por ser este o local de maior circulação diária 

de pessoas na universidade, cerca de 3.000/almoço. A campanha acontece no início do mês de 

dezembro alusiva ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, sendo aberta a toda comunidade da 

cidade de Natal. Os casos positivos são encaminhados para os serviços de referência do 

município de Natal e estado do Rio Grande do Norte (BRASIL, 2014). 

As unidades de saúde já estão equipadas para as formas de testagem rápida, a 

Secretaria Municipal de Saúde de Natal estabeleceu que as medidas preventivas fossem 

implantadas o mais rápido possível e os tratamentos fossem iniciados tão logo ocorresse o 

diagnóstico. 

Através do Fique Sabendo (Conheça Sua Sorologia), o Ministério da Saúde já 

distribuiu 3,8 milhões de testes rápidos e a testagem de mulheres grávidas aumentou de 63% 

em 2004 para 85% em 2010-2011. Além de centros de cuidados primários de saúde, que 

oferecem testes rápidos de HIV, existem em todo o país mais de 517 centros de 

aconselhamento e testagem voluntária (UNAIDS, 2015). 

São poucos os centros especializados, e estes se localizam nas cidades maiores em 

extensão geográfica e população, no entanto, os números mostram que a epidemia já chegou 

ao interior do país e as medidas devem ser unificadas para obter êxito nos objetivos traçados 

pelos órgãos mundiais. 
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O controle da epidemia é uma luta da ONU
17

 e demais órgãos cuja estratégia principal 

é Tratamento 2015, que tem como objetivo principal gerar novas formas de pensar sobre 

testagem e tratamento do HIV. O que se pretende é uma cobertura global de 80%, segundo as 

diretrizes de 2013, o que impediria mais de três milhões de óbitos adicionais relacionados à 

Aids e evitaria que outros 3,5 milhões de pessoas contraíssem a infecção pelo HIV até 2025 

(UNAIDS, 2015). 

Desde 2008, o investimento internacional em programas do HIV permaneceu estável, 

é através do Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária, que os investimentos 

obtiveram maior aceleração e expansão no tratamento do HIV (UNAIDS, 2015). 

Para o controle efetivo da transmissão do vírus HIV, maiores investimentos devem 

incidir sobre as estratégias, as que estão em atividade, já se mostram insuficientes para 

diminuir os agravos dessa epidemia que no Brasil é um grande problema de saúde pública 

juntamente com tantos outros que acarretam transtornos na vida das pessoas.  

 

                                                           
17

 Uma organização internacional formada por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e 

pelo desenvolvimento mundiais (ONUBR, 2014). 
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5 ENFRENTAMENTO DA AIDS NO BRASIL 

 

O programa de enfrentamento da AIDS do Brasil é considerado o melhor do mundo, 

pois trabalha os aspectos biomédicos e os sociais. A sociedade civil, junto às populações de 

“risco”, se uniu numa perspectiva educacional e de informação, numa perspectiva de respeito, 

autonomia, autodeterminação e a autoestima dos indivíduos. Assim, conseguiu evitar 600 mil 

novas infecções. O caráter de cronicidade da AIDS tem aumentado os números da doença no 

Brasil (12 mil mortes e 44 mil novas infecções ao ano), sem muita perspectiva de reversão, 

muitos problemas têm acarretado esse aumento, tais como:  

 

 O sucateamento dos serviços especializados por falta de investimento, fazendo 

com que muitos pacientes vivendo com AIDS abandonem seus tratamentos; 

  As atividades desenvolvidas pelas organizações da sociedade civil também 

deixaram de existir por falta de financiamento público e privado; 

  O diagnóstico tardio gera muitas mortes por falta de acesso aos serviços e de 

informações; quanto mais cedo iniciar o tratamento, a carga viral pode ser 

controlada, diminuindo o risco de contaminação, daí a emergência de testar e 

tratar todos os positivos imediatamente pelo bem da coletividade (DUARTE, 

2015). 

 

São dificuldades enfrentadas pelos brasileiros que necessitam dos serviços de saúde do 

setor público, ou seja, todos nós; de um modo ou de outro, somos usuários da saúde pública. 

Nosso sistema de saúde é o mais completo do mundo no tocante aos princípios organizativos 

e doutrinários, no entanto, faltam muito empenho e compromisso coletivo para que esse 

completo sistema saia do papel e efetive suas ações a contento. 

Duarte (2015) comenta que nos anos 1990, havia a crença de que as pessoas que 

tinham AIDS no Brasil eram mais bem assistidas frente aos demais doentes pela política do 

Estado; atualmente esses doentes se encontram na mesma realidade dos demais, pois os 

princípios organizativos do SUS não funcionam, sem universalidade de atendimento nem 

integralidade de assistência, muito menos equidade/igualdade de acesso. Um pacote mínimo 

de serviço é ofertado aos usuários, que inclui testar e tratar, cobertura universal de teste e 

remédio antirretroviral. 

De acordo com dados obtidos pela UNAIDS: 
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 Desde 2002, o número de pessoas que tiveram acesso às terapias 

antirretrovirais vem aumentando, fato este que corrobora a redução de mortes 

em 29% desde 2005; 

 No mundo existem 35.3 milhões de pessoas vivendo com AIDS e nos países de 

menor poder econômico, mais de 10% dos soropositivos têm mais de 50 anos 

de idade; 

  Desde 2001, houve diminuição em 33% de novas infecções e 52% de novas 

infecções em crianças, no entanto, houve uma queda na distribuição de 

preservativos entre 2011 e 2012; 

 Nos anos de 2011 e 2012, os financiamentos de programas relacionados ao 

HIV aumentaram em 10%; 

 Existem pessoas mais propensas a contrair o vírus: usuários de drogas, 

profissionais do sexo, mulheres que sofrem violência sexual e homens que 

fazem sexo com homens; 

 A cada hora 50 mulheres jovens se infectam com o vírus HIV, em 2012 foram 

960.000 acima de 15 anos (UNAIDS, 2015a). 

 

Os progressos têm ocorrido, porém ações simples e fundamentais para dirimir a 

epidemia, como a distribuição de preservativos nas unidades de saúde, precisam ser 

reforçadas e carecem de investimento. Muitos desses serviços regulam a distribuição desses 

insumos pela baixa quantidade ofertada pelos órgãos dirigentes. 

Nos países de baixa e média renda, os sistemas de saúde não têm pessoal suficiente 

nem há investimento na formação de pessoal, os sistemas de informação são débeis e os 

indicadores não são utilizados como informação estratégica. Outra dificuldade é a capacidade 

laboratorial deficiente para contagem das cargas virais e ainda um mau redimensionamento na 

aquisição e suprimento de insumos. Essas dificuldades podem ser minimizadas com a correta 

delegação de funções e o revezamento de tarefas nos recursos humanos, tornando-os 

disponíveis para mais pessoas em tratamento. (UNAIDS, 2015a). 

Basicamente, faltam interesse e compromisso de alocar os recursos indispensáveis que 

atendam de forma contundente às pessoas nos seus acometimentos, haja vista que os 

investimentos em grande parte são baixos, embora necessitem de pessoal envolvido que adote 

a causa. 
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No Brasil, existem 250 mil pessoas que vivem com HIV e recebem tratamento 

gratuito. Dos 20 medicamentos antirretrovirais atualmente disponíveis no país, 11 são 

fabricados pelos laboratórios públicos brasileiros. Oferecer medicação de forma gratuita é 

uma medida proativa para gerar demanda ao tratamento do HIV, com vistas a atingir 

populações estratégicas e ainda oferecer aconselhamento e testagem para o HIV no intuito de 

vincular aqueles que testam positivamente os serviços de testagem e aconselhamento terem 

acesso a cuidados básicos de saúde. (UNAIDS, 2015a). 

Resultados promissores foram alcançados com o uso de clínicas móveis que 

promovem a testagem e o aconselhamento junto a comunidades vulneráveis; existindo uma 

identificação geográfica imediata das populações-chave onde a epidemia se concentra, 

podem-se estabelecer prioridades programáticas e alocação de recursos, pois muitas pessoas 

não buscam os serviços pelos efeitos dissuasores do estigma e da discriminação. (UNAIDS, 

2015, p. 39). 

O UNAIDS aborda muitas frentes que têm obtido grandes resultados; devido ao uso 

gratuito de muitas dessas estratégias, pessoas soropositivas de outros países vêm ao Brasil em 

busca de tratamento e assistência adequada, o que faz elevar os custos na área de 

IST/HIV/AIDS. 

Conforme Duarte (2015), a principal causa da doença é a morte civil, que priva as 

pessoas de liberdade, formando o bloco dos considerados sem direito à cidadania plena e para 

quem pacotes de serviços restritivos de saúde são absolutamente suficientes. 

De acordo com o proposto até agora, ações educativas precisam ser implementadas e 

direcionadas para a população mais acometida pelo vírus HIV, os jovens que se encontram 

entre 20 a 35 anos. É essa a maior população existente nas universidades de todo país, são 

essas pessoas econômica e sexualmente ativas que precisam receber atenção e cuidado no 

sentido de melhorar seus hábitos na prática do sexo seguro. 

 

5.1 Instituições Federais de Ensino Superior 

 

A universidade não está isolada e distante das crises existentes no mundo, e mantém 

íntima relação com o colapso de instituições que satisfazem ou atendem aos interesses da 

velha ordem e não torna possível atender às necessidades emergentes. Dos interessados no 

conhecimento que advenha não de construtos prontos e acabados e sim de um conhecimento 

científico construído.  
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A universidade deve promover discussões no sentido de possibilitar o 

desenvolvimento de um pensamento teórico-crítico de idéias, opiniões, 

posicionamentos, não somente de forma abstrata, mas no encaminhamento 

de propostas e alternativas para solução dos problemas. (FÁVERO, 2006, p. 

19). 

 

Analisando a origem das instituições universitárias, cuja existência data de mais de 

oito séculos, se vê a criação de um espaço novo de construção e preservação dos saberes 

mediado pelas relações do poder político. Essa instituição deve ser como um patrimônio 

histórico no sentido de ser preservada e recordada, revelando o sentido de pertencimento 

social que possui por dar caráter de universalidade ao saber e ao agir dos homens. História e 

memória se entrelaçam, e a universidade surge como espaço do saber (OLIVEIRA, 2007). 

Descreve essa autora que as nações modernas devem muito das suas construções às 

universidades, pois estas nasceram no interior das grandes transformações da Idade Média, 

sendo a universidade uma instituição medieval na esfera intelectual. A estrutura das 

universidades influenciou o progresso e o desenvolvimento intelectual da Europa. As 

universidades, apesar de serem instituições antigas, ainda existem por estarem congruentes 

aos interesses das pessoas como locais de criação de conhecimento, ciência e cultura. A 

universidade foi o primeiro espaço de saber universalizante
18

 que o Ocidente construiu nos 

últimos dois mil anos. 

 

As universidades fixaram e mantiveram inúmeros elementos próprios, de 

natureza nacional ou regional, face às especificidades de ordem política, 

religiosa, cultural, econômica, das quais resultaram distintos “modelos” (por 

exemplo, os modelos napoleônico e humboltdiano), diferentes relações com 

o Estado e a administração pública, estatutos jurídicos variados, projetos 

educativos e culturais, e ainda formas de organização dos estudos, 

consideravelmente plurais. (LIMA; AZEVEDO; CATANI, 2008, p. 2). 

 

O ensino, a pesquisa e a extensão são pilares que fundamentam as universidades em 

geral, através deles ocorre troca de saberes entre população e instituição, trazendo benefícios 

para ambas.  

 Das universidades, muitas vezes surgem questionamentos acerca das decisões 

políticas; os professores, formadores de opinião, assistem os alunos nas suas reflexões e com 

eles podem mobilizar mudanças importantes que já foram vivenciadas no Brasil. 

 Segundo Fávero (2006), por ser um local de investigação e de produção do 

conhecimento, a universidade deve ter como ponto fundamental o exercício da liberdade e a 

efetivação da autonomia.  

                                                           
18

 Universalizante: diz respeito ao conhecimento e no que respeita à integração das pessoas (WIKIPÉDIA). 
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 Pereira (2009) diz ser a universidade uma instituição que acompanha os movimentos 

de todos os tempos conservando a função que lhe é própria; isso que a torna com vitalidade 

para fazer frente às demandas díspares, imediatas e menos conciliatórias. Constituindo-se 

menos racionalista e finalista e mais holística e humana.  

De acordo com Rigoni (2012), as pesquisas com universitários envolvendo 

comportamento de risco se focam basicamente no trânsito, violência, tabagismo, uso de 

drogas ilícitas/álcool e comportamento sexual. No Brasil, observa-se que o consumo de álcool 

é o comportamento de risco com maior prevalência nos estudantes de ensino superior. 

(FALCÃO, 2007). 

Segundo a autora, mesmo dentro de uma instituição de conhecimento e educação, não 

há uma informação efetiva acerca da sexualidade humana dentro das universidades 

brasileiras, o que traz como principal consequência alto índice de exposição aos fatores de 

contaminação às IST pela prática sexual insegura por parte dos estudantes. 

Falcão (2007) refere o aumento nessa proporção de acordo com a vida social dos 

estudantes, quanto maior o número de parceiros sexuais, maior a probabilidade de contrair 

doenças; práticas sexuais diversificadas aumentam ainda mais o risco, como por exemplo, o 

sexo oral e anal que os expõe a uma carga virótica e bacteriana potencialmente maior pelo não 

uso do preservativo nessas ocasiões. 

É preciso intensificar e adequar as informações nas instituições de ensino superior, 

pois a abordagem adotada no tocante à Aids e drogas precisa melhorar no sentido de 

promover um conhecimento que auxilie os estudantes na busca pela autoproteção, bem como 

na promoção da proteção de outrem. (SANTOS; OLIVEIRA, 2009). 

Em vista da necessidade de promoção e prevenção sexual dentro da UFRN, desde 

2013, o PAS cuida da prevenção sexual dos estudantes de toda a instituição, assim como 

distribui preservativos masculino-femininos e lubrificantes. Esse projeto tem parceria com as 

Secretarias da Saúde do governo do Rio Grande do Norte e do município de Natal. 

Desempenha ações nos diversos setores da universidade para divulgar o projeto e, em datas 

comemorativas, realiza atendimentos individuais para que os estudantes possam tirar suas 

dúvidas referentes ao tema IST/HIV/AIDS e possam receber seus insumos mensalmente.
 

  Para se alcançar uma mudança de atitude, não basta apenas a informação. Muitos 

comportamentos estão arraigados de questões complexas, o fato é que as pessoas, incluam-se 

os estudantes universitários, negam a possibilidade de contrair o vírus HIV com a crença que 

são detentores de muitos conhecimentos e assim se tornam imunes. (GIR et al., 1999). 
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A mudança de atitudes, sobretudo, é gerada a partir da introjeção do senso 

de responsabilidade despertado e assumido pelo indivíduo e não imposição 

de obrigação... Portanto, os universitários devem receber educação 

continuada sobre a AIDS, sob diferentes estratégias, visto que o 

conhecimento é estático e a cada dia surgem novos fatos para se 

compreender o comportamento do HIV. Desta maneira, o conhecimento 

poderá sensibilizá-los a mudanças de comportamentos, adotando 

comportamentos sexuais seguros. (GIR et al., 1999, p. 12). 

 

Para Falcão (2007), os fatores que mais interferem na prática de comportamentos 

sexuais seguros são idade e tipo de vínculo com o parceiro. Desse modo, nível de 

conhecimento e escolaridade pouco influenciam para que os jovens universitários se tornem 

mais responsáveis na sua vida sexual, só assim poderão ser multiplicadores de informações 

confiáveis. 

Estudantes concluintes apresentam alguns hábitos nocivos à saúde, como o não uso de 

preservativo com seus parceiros fixos. Isto pode se dá pelo aumento de relacionamentos 

estáveis, o que não os isenta de se tornarem mais expostos às infecções sexualmente 

transmissíveis. (COLARES, 2008). Os estudantes referem usar o preservativo no início dos 

relacionamentos e aos poucos vão negligenciando esse uso, com o argumento da intimidade e 

que no caso de parceiras eventuais o preservativo é sempre priorizado. (REBELLO; GOMES, 

2007). 

Conforme descrevem Rebello e Gomes (2007), o contraceptivo mais usado entre os 

universitários é o preservativo masculino, mas não está especificamente ligado à proteção 

contra IST/AIDS. (LEITE et al., 2007). Os fatores de gênero estão encravados nesse aspecto 

comportamental pelo modelo hegemônico de ser homem. Ainda prevalece o juízo que o 

cuidado na relação sexual deve ser da mulher. 

 Apesar de inúmeras campanhas em torno da prevenção das IST/HIV/AIDS, estas 

precisam ser mais bem estruturadas, faz-se necessário ouvir a juventude, encontrando as 

lacunas existentes entre o conhecimento e a prática, para o desenvolvimento de estratégias 

específicas que tenham impacto sobre as mudanças de atitude. (ALVES; LOPES, 2008). 

As universidades públicas são locais de enriquecimento pessoal e profissional, dessa 

forma, se tornam um lugar de promoção e inovações, onde os indivíduos têm a liberdade de 

trocar seus conhecimentos; a UFRN é um exemplo de instituição que respeita as vivências das 

pessoas e busca o desenvolvimento de todos os que nela interagem. 
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5.2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi formada a partir de algumas 

faculdades (a Faculdade de Farmácia e Odontologia; a Faculdade de Direito; a Faculdade de 

Medicina; a Escola de Engenharia, entre outras) e escolas de nível superior existentes em 

Natal. A UFRN foi definitivamente criada em 25 de junho de 1958. É a maior e mais antiga 

instituição pública de ensino superior do Rio Grande do Norte; o sonho de construir esse 

patrimônio público foi idealizado por Câmara Cascudo, Dinarte Mariz e Onofre Lopes, 

realizado há cinco décadas por 15 reitores. (UNIVERSIDADE..., 2013). 

 Os Centros Acadêmicos se formaram a partir de 1968, com a reforma universitária, 

que marcou o fim das faculdades e a consolidação da atual estrutura; a construção do Campus 

Central ocorreu nos anos 1970. Somente depois é que surgiram os conselhos, a reitoria, as 

Unidades Acadêmicas Especializadas e os Núcleos de Estudos Interdisciplinares. 

(UNIVERSIDADE..., 2013). 

 A UFRN é uma autarquia de regime especial vinculada ao Poder Executivo da União 

diretamente ao Ministério da Educação, cujas principais atividades são ensino, pesquisa e 

extensão. Como missão, visa “educar, produzir e disseminar o saber universal, preservar e 

difundir as artes e a cultura, e contribuir para o desenvolvimento humano, comprometendo-se 

com a justiça social, a sustentabilidade socioambiental, a democracia e a cidadania”. 

(UNIVERSIDADE..., 2009). 

 Desde 2014, a forma de ingresso tem sido 100% pelo Sistema de Seleção Unificada do 

Ministério da Educação (SISU), os cursos ofertados variam em carga horária e duração nas 

modalidades de bacharelado, licenciatura, tecnologia e cursos de graduação. Alunos da rede 

pública de ensino que ingressam na UFRN e estão em situação de vulnerabilidade social 

contam com diversos auxílios e bolsas financiados pelo Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES). (SOUTO, 2014). 

 A UFRN possui oito pró-reitorias: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)
19

, Pró-

Reitoria de Extensão (PROEX)
20

, Pró-Reitoria de Pesquisa PROPESQ
21

, Pró-Reitoria de 

                                                           
19

 Pró-Reitoria da UFRN mais ligada ao aluno; trata de assuntos como o calendário acadêmico, edita o manual 

do aluno, rege transferências, monitorias, comanda o DAE (Departamento de Assistência ao Estudante) etc. 

(PORTAL UFRN, 2013); 
20

 Controla os projetos de extensão da Universidade (como as Trilhas Potiguares), além do NUTE (TVU), 

Editora Universitária (EDUFRN), Núcleo de Arte e Cultura (NAC) e Coordenação dos Campi Avançados 

(PORTAL UFRN, 2013); 
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Administração (PROAD)
22

, Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN)
23

, Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas (PROGESP)
24

, Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PPG)
25

 e Pró- Reitoria de 

Assuntos Estudantis (PROAE). A PROAE é onde o projeto de extensão, o PAS, executava 

suas atividades. Essa pró-reitoria assiste alunos de alta vulnerabilidade social e engloba 

Serviço Social, Gestão das Residências Universitárias e Psicologia. 

A revista Escolh@UFRN traz os cursos de graduação e pós-graduação com inúmeros 

projetos de pesquisa, extensão e colaboração com empresas; oferece oportunidade dos alunos 

realizarem parte dos cursos de graduação fora do estado do Rio Grande do Norte ou do Brasil. 

Existe na instituição a possibilidade de o aluno frequentar cursos presenciais em vários 

municípios do estado como: Natal, Caicó, Currais Novos, Santa Cruz e Macaíba, ou cursos de 

aprendizagem a distância em vários polos espalhados pelo estado e cursos técnicos e de nível 

básico. (MEDEIROS, 2014). 

A UFRN oferece diversas oportunidades para alunos e servidores, como esportes 

variados, cursos de línguas, plano de carreira para servidores, cursos de pós-graduação em 

caráter profissional, provocando nas pessoas a vontade de buscar crescimento e investir nos 

seus cargos. 

Segundo a reitora, Ângela Maria Paiva Cruz
26

, os investimentos públicos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte só se justificam diante de uma proposta ampla 

de preparar cidadãos que atendam às demandas do mercado de trabalho e sociais, “produzindo 

conhecimento para a elaboração de políticas públicas que venham a intervir positivamente na 

sociedade, de forma a melhorar as condições de vida das pessoas.” (CRUZ, 2015). 

Na UFRN, a pesquisa será realizada como mais uma forma de promover 

conhecimento científico e trabalhar nessa instituição um tema que requer mobilização de 

todas as esferas tanto da sociedade civil como do poder público, gerando mais uma frente de 

combate à AIDS. 

                                                                                                                                                                                     
21

 Supervisiona, acompanha e articula, interna e externamente, as ações de pesquisa da UFRN. Também gerencia 

programas na área, como o programa de iniciação científica (bolsa e congressos), os projetos de infraestrutura de 

pesquisa e é responsável pelo cadastramento das bases e projetos de pesquisa (PORTAL UFRN, 2013); 
22

 Administra a Universidade através da Superintendência de Infraestrutura (SIN), do Departamento de 

Contabilidade e Finanças (DCF), do Departamento de Material e Patrimônio (DMP) (PORTAL UFRN, 2013). 
23

 Órgão diretamente subordinado ao reitor, responsável pela direção e coordenação do sistema de planejamento 

da universidade (PORTAL UFRN, 2013). 
24

 Promove programas de assistência ao servidor, integração com a comunidade universitária, treinamentos e 

edita o informativo Fique Ligado (PORTAL UFRN, 2013). 
25

 Compete propor as políticas e normas institucionais de Pós-Graduação e Capacitação Docente e promover a 

educação continuada aos portadores de diplomas de curso superior (PORTAL UFRN, 2013). 
26

 Primeira mulher reitora da UFRN em 2011 e reeleita para mais um mandato de quatro anos. 
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6 MÉTODO 

 

A presente pesquisa apresenta delineamento transversal e descritivo, de abordagem 

quantitativa, do tipo levantamento de dados, com amostragem estratificada proporcional, 

totalizando 305 questionários autoaplicados de forma online. 

Na amostragem estratificada proporcional o tamanho de cada estrato da população é 

mantido na amostra. (BARBETTA, 2005). O estrato foi realizado pelo vínculo com a UFRN, 

ou seja, num total de 36.988 alunos, não havendo estratificação por centro, dados estes 

disponibilizados pela Pró-Reitoria de Graduação da UFRN (PROGRAD), 3.223 servidores 

técnicos e 2.704 docentes, de acordo com dados fornecidos pela Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas (PROGESP).  

O questionário com 53 questões desenvolvido para o presente estudo foi inspirado em  

instrumentos já desenvolvidos e validados. (MORIYA; HAYASHIDA, 1994; PCPAP, 2011; 

EU PRECISO FAZER O TESTE DE HIV/AIDS?; VASCONCELOS; COÊLHO, 2013; 

CAMARGO; BARBARÁ; BERTOLDO, 2005). Houve um cálculo amostral de 300 dentro da 

população total de 42.915 pessoas onde foi alcançado um total de 305 pessoas sem nenhuma 

perda. Dessa forma, os participantes foram convidados a participar do estudo, de forma 

aleatória, para, através do presente instrumento, buscar caracterizar o grau de vulnerabilidade 

apresentado nas respostas que envolvem conhecimentos, comportamentos, atitudes e práticas 

relativas às IST/HIV/AIDS. 

O estudo foi descritivo por tentar, por meio dos seus objetivos, identificar as atitudes, 

os conhecimentos e comportamentos de uma determinada população, o que também o 

caracteriza como uma pesquisa social, por buscar uma atuação o mais próximo possível de 

uma intervenção efetiva.  Nesse tipo de pesquisa, é comum investigar características de uma 

determinada população através de uma coleta de dados padronizada; no caso desta, o meio de 

coleta foi o questionário estruturado. (GIL, 2009). 

Na maioria das pesquisas descritivas, o procedimento técnico mais utilizado é o 

levantamento de dados, pois se deseja conhecer diretamente os comportamentos de um 

determinado grupo de pessoas para prosseguir uma análise quantitativa. (GIL, 2009). Esse 

tipo de procedimento oferece economia e rapidez, pois alcança um maior número de sujeitos 

em um curto espaço de tempo na aplicação do questionário via online. No entanto, esse pode 

ser um fator tanto favorável quanto desfavorável, diante das questões íntimas e da temática 

abordada. Desse modo, via online, há a possibilidade de os participantes responderem com 
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mais espontaneidade, porém pode se tornar uma limitação diante da possibilidade de omitir 

algumas questões que poderiam ser melhor exploradas de modo direto. 

Para Creswell (2010), se pode, através do levantamento, generalizar questões 

coletadas a partir de uma amostra da população no caso de corte transversal dentro de no 

máximo 4 (quatro) meses, o qual vai independer do calendário letivo ou de greves, visto que 

foi solicitado o preenchimento online do instrumento de pesquisa. A amostragem dos sujeitos 

foi feita em fase única. O questionário foi aplicado do dia 14 de janeiro a 18 de fevereiro de 

2016. Com o auxílio da PROGRAD e da PROGESP, foram escolhidos sujeitos participantes 

considerando os seguintes critérios de inclusão:  

 

 Estudantes matriculados em cursos presenciais de graduação e pós-graduação 

do Campus de Natal; 

 Servidores ativos, professores e técnico-administrativos do Campus Central de 

Natal, caracterizando uma amostra aleatória. 

Foram enviados por e-mail o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
27

 e 

questionário estruturado de 53 questões fechadas e dependentes, disponibilizado através de 

um link para preservar o anonimato dos sujeitos. O questionário online foi desenvolvido pela 

ferramenta do Google Forms, que elabora formulários virtuais dessa natureza.  

O questionário abordou questões referentes aos seguintes aspectos: idade, sexo, estado 

conjugal, religião, práticas na relação sexual, tipo de parceiro, uso do preservativo, percepção 

acerca dos meios de contágio das IST, conhecimento sobre testagem e prevenção no tocante à 

AIDS, dentre outras. (CRESWELL, 2010). 

Realizou-se um pré-teste onde participaram: dois alunos, dois professores e dois 

servidores técnicos que auxiliaram quanto à eficácia na verificação dos objetivos e construção 

das alternativas de forma mais clara, além de prever o tempo necessário para aplicação e 

identificar possíveis inconsistências ou erros de grafia. Depois de feitas as modificações e o 

questionário montado, os sujeitos que responderam ao pré-teste responderam ao novo 

formulário, ficando assim incluídos na amostra total. 

Os dados foram organizados por categorias de acordo com o tema abordado nas 

perguntas, como aspectos demográficos da população, atitudes e comportamentos frente aos 

tipos de contágio e prevenção das IST, conhecimentos acerca das IST/HIV/AIDS, formas de 

                                                           
27

 Documento que, além de explicar os detalhes da pesquisa (justificativa, objetivos, procedimentos, 

desconfortos, riscos, benefícios, grupos de alocação, entre outros aspectos), também deve informar e assegurar 

os direitos dos participantes (PROPESQ, 2013). 
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testagem e tratamento do HIV/AIDS, comportamentos sexuais (tipos e número de parceiros 

casuais e fixos).  

As informações coletadas com o questionário foram analisadas com estatística 

descritiva e inferencial (testes de associação qui-quadrado e de comparação de médias – t 

student), respeitando a condição de distribuição dos dados (paramétricos ou não 

paramétricos). 

Através desses percentuais foi realizada uma análise dos dados considerando aspectos 

de vulnerabilidade em saúde sexual dos participantes, para embasar a proposta de implantação 

de um CTA que efetivamente auxiliará na prevenção sexual da instituição.  

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em pesquisa envolvendo seres humanos 

do Hospital Universitário Onofre Lopes cujo parecer foi aprovado sob o número 1538228 e 

Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) de número 54168115.2.0000.5292. 

O estudo utilizou todos os preceitos éticos de sigilo, consentimento dos participantes, 

liberdade para a desistência de participação a qualquer momento da pesquisa, desenvolvendo 

a pesquisa de forma ética, justa e, acima de tudo, com respeito às pessoas envolvidas.  
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7 RESULTADOS 

 

7.1 Caracterização dos participantes 

 

Participaram deste estudo 305 pessoas, divididas entre: 258 discentes, 8 docentes e 39 

técnicos-administrativos, respeitando-se a proporcionalidade prevista no cálculo da amostra. 

Para facilitar a compreensão da população investigada na pesquisa, alguns dados foram 

agrupados, todos apresentados nas suas frequências e porcentagens. A faixa etária foi dividida 

por categorias para melhor visualização, visto que em muitos intervalos a frequência foi 

baixa. Desse modo, adequaram-se os 11 intervalos apresentados no questionário, diminuindo-

os para seis intervalos.  

O vínculo de maior distribuição com a UFRN foi propositadamente o de estudante, 

devido ao maior número dessa população na universidade, 36.988 alunos, por isso, uma 

amostra proporcional. Os participantes apresentaram o seguinte perfil: maioria de mulheres 

(68,9%), jovens e adultos-jovens entre 16 e 30 anos (74,7%), com ensino médio completo 

(46,9%), sem relacionamentos conjugais estáveis (66,2%) e que se consideram católicos 

(56,2%). Como se pode observa nas Tabelas 5 e 6. 
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Tabela 5 – Distribuição por idade e escolaridade 

 

IDADE 

16 A 30 
F % 

228 74,7 

31 A 40 
F % 

48 15,8 

41 A 50 
F % 

21 6,9 

51 A 66 + 
F % 

8 2,6 

ESCOLARIDADE 

ENSINO MÉDIO 
F % 

143 46,9 

SUP COMPLETO 
F % 

65 21,3 

PÓS GRAD 
F % 

67 22 

MESTRE 
F % 

22 7,2 

DOUTOR 
F % 

8 2,6 

Fonte: Dados coletados da pesquisa, 2016. 
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Tabela 6 – Distribuição por estado conjugal e religião. 

ESTADO CONJUGAL 

NUNCA FOI CASADO(A) 
F % 

202 66,2 

CASADO(A) ATUALMENTE 
F % 

53 17,4 

VIVE COM 
COMPANHEIRO(A) 

F % 

29 9,5 

SEPARADO(A) 
F % 

11 3,6 

DIVORCIADO(A) 
F % 

8 2,6 

VIÚVO(A) 
F % 

2 0,7 

RELIGIÃO 

CATÓLICA 
F % 

167 56,2 

EVANGÉLICA 
F % 

42 14,1 

ESPÍRITA 
F % 

23 7,7 

CANDOMBLÉ 
F % 

1 0,3 

OUTROS(AS) 
F % 

64 21,5 

Fonte: Dados coletados da pesquisa, 2016. 

 

Outro fator que caracteriza os participantes diz respeito à idade de início da atividade 

sexual, a maioria dos sujeitos mostrou maiores frequências nas faixas etárias entre 16 a 19 

anos, com a maior porcentagem entre 17 e 18 anos de idade. A média de idade para a primeira 

relação sexual foi de aproximadamente 18 anos (DP=3,4), sendo que 16 anos (DP=2,7) para 

homens e 19 anos (DP=3,5) para as mulheres, observando que a variação foi de 10 a 35 anos, 

havendo diferença significativa entre as médias de homens e mulheres t(254)=5,45, p<0,001 

conforme ilustra a Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Idade de início da atividade sexual 

 

 

                         Fonte: Dados coletados da pesquisa, 2016. 

 

7.2 Conhecimentos sobre IST 

 Os conhecimentos sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e sobre o 

HIV/AIDS, foram mensurados a partir de questões inspiradas em escalas e questionários 

utilizados pela literatura científica e também pelos órgãos de saúde. 

  Na questão que aborda picada de inseto como forma de infecção para algumas 

doenças, observou-se um bom nível de conhecimento quando citam alta frequência para 

dengue (296) e malária (266), sendo que 79,3% indicaram as duas doenças. O mesmo não 

ocorre quando se refere ao uso de banheiros públicos como passível de contaminação. Nesse 

item, os sujeitos apresentam altas frequências nas respostas que envolvem as IST, destaque 

maior para gonorreia, com 155 respostas, sífilis com 110 respostas e hepatite com 84 

respostas. Muito embora se trate de uma crença amplamente divulgada, cientificamente, se 

tem conhecimento de que não há transmissão de IST, HIV/AIDS através do uso de banheiros 

públicos, mesmo assim, apenas 30,2% dos participantes acertaram a questão. 

  Quanto à ligação entre contaminação de IST e objetos perfurocortantes, os sujeitos 

mostram-se bem informados e a amostra, em sua totalidade, faz referência à AIDS (100%) e à 

Hepatite (81,6%) como enfermidades coerentes em relação à questão investigada. No entanto, 

15,1% indicam AIDS, Hepatite e Sífilis, e ainda, 9,8%, AIDS, Hepatite, Sífilis e Gonorreia. 

  Todas as IST elencadas na questão que aborda uso de preservativo como forma de 

prevenir a contaminação obtiveram alta porcentagem. No entanto, no quesito cura para 
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determinadas IST, sete participantes indicaram que há cura para AIDS, com total 

desaparecimento do vírus no organismo, enquanto que nas demais IST a referência de cura 

apresenta alta porcentagem. Esses dados estão demonstrados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Meios de Contágio das IST e Cura das Doenças 

 

MEIO DE CONTÁGIO

F % F % F % F % F %

5 1,6 1 0,3 18 5,9 1 0,3 1 0,3

F % F % F % F % F %

16 5,2 110 36,1 84 27,5 155 50,8 92 30,2

F % F % F % F % F %

305 100 98 32,1 249 81,6 41 13,4 1 0,3

F % F % F % F % F %

301 98,7 291 95,4 181 59,3 274 89,8 1 0,3

F % F % F % F % F %

7 2,3 220 72,1 189 62 245 80,3 12 3,9

USO DE BANHEIRO PÚBLICO

COMPARTILHAMENTO DE 

SERINGA/AGULHA

NÃO USO DE PRESERVATIVOS

PARA QUAIS DOENÇAS 

EXISTEM CURA?

AIDS SÍFILIS HEPATITE GONORRÉIA NENHUMA DESTAS

PICADA DE INSETOS

 

Fonte: Dados coletados da pesquisa, 2016. 

 

  Os sujeitos apresentam a fidelidade nos relacionamentos afetivos e o uso do 

preservativo nas relações sexuais como fatores que impedem a cadeia de transmissão do vírus. 

Não se percebe diferença significativa entre as pessoas que concordam que o risco diminui 

quando o parceiro ou parceira é fiel, quando se considera a situação conjugal, a maioria de 

pessoas que nunca casaram (78,2%), casados (73,6%) e que possuem união estável (69,0%), 

apresentam respostas semelhantes. 

As respostas retratam conhecimento sobre a estratégia de tratar a mulher infectada 

durante a gestação e no parto para evitar a transmissão vertical. E quando se considera a 

escolaridade dos participantes, verifica-se que há uma tendência para que as pessoas com pós-

graduação (94,8%) apresentem mais acerto na questão do que as pessoas com ensino médio 

(84%), demonstrando associação entre as variáveis ²(4)=9,97, p<0,05, C=0,18. 

  Foram abordadas outras formas de transmissão do vírus, de modo que para 98,7% dos 

sujeitos, uma pessoa pode ter uma aparência saudável, mesmo que esteja infectada com o 

vírus HIV. Sobre a contaminação entre pessoas “virgens”, 87,5% não consideram que tais 

pessoas podem ter se infectado por outra via que não a sexual. A respeito do uso dos 

contraceptivos como meio para evitar a transmissão do vírus HIV, 99,7% discordam da 

afirmação. 
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  Os participantes se mostraram divididos em relação à maneira e ao produto correto de 

limpeza que possa destruir o vírus presente nos objetos. Considerando que o vírus não 

permanece vivo no ambiente externo, qualquer material de limpeza seria adequado. As 

frequências se racionaram entre 27,2% nos que concordam com os produtos descritos, 43% 

que discordam e 29,8% dos que não souberam ou não quiseram informar, de acordo com 

informações da Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Conhecimentos acerca da Transmissão do HIV 

 

F % F % F %

232 76,1 68 22,3 5 1,6

F % F % F %

301 98,7 2 0,7 2 0,7

F % F % F %

300 98,4 3 1,0 2 0,7

F % F % F %

266 87,2 17 5,6 22 7,2

F % F % F %

0 0,0 304 99,7 1 0,3

F % F % F %

83 27,2 131 43 91 29,8

F % F % F %

24 7,9 267 87,5 14 4,6

SEXO COM PENETRAÇÃO EM 

CASAL VIRGEM PODE 

CONTRAIR O VIRUS?

CONCORDA DISCORDA N S / N IATITUDES/TRANSMISSÃO

RISCO REDUZIDO COM 

PARCEIRO FIEL E NÃO 

INFECTADO?

APARÊNCIA SAUDÁVEL PODE 

ESTAR INFECTADA?

USAR PRESERVATIVOS É A 

MELHOR MANEIRA DE EVITAR O 

VÍRUS?
TRATAMENTO NA GRAVIDEZ 

REDUZ RISCO DE TRANSMISSÃO 

PARA O FILHO?

REMÉDIO PARA ENGRAVIDAR 

PROTEGE DO VÍRUS?

DESINFETANTE DESTRÓI O 

VIRUS?

 

                   Fonte: Dados coletados da pesquisa, 2016. 

                                 * Não sabe/não quer informar. 

 

 Uma pergunta foi desenvolvida para averiguar o quanto os sujeitos saberiam 

diferenciar a doença do vírus. Como demonstra a Gráfico 2, a maioria das pessoas, 224 

(73,4%), acredita que a doença e o vírus são distintos, enquanto 75 (24,6%) acreditam que 

Aids e HIV são a mesma coisa.  

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Gráfico 2 – Diferença entre AIDS e HIV 

 

 

                  Fonte: Dados coletados da pesquisa, 2016. 

 

  Em relação aos conhecimentos sobre higiene pessoal e formas de transmissão do vírus 

da AIDS, 287 sujeitos concordam que não se evita a contaminação somente com a lavagem 

dos genitais. Também mostraram alta frequência quando discordaram da contaminação pela 

saliva 202 sujeitos. Quando a questão foi o sangue contaminado sobre pele intacta, 264 

discordaram desta como forma de transmissão do HIV.  

 Investigando outras formas do vírus entrar no organismo, os participantes foram 

questionados sobre a contaminação sanguínea através de mucosas como olhos, boca, pênis ou 

vagina, e 236 pessoas concordaram que estas podem ser meios de contaminação. A maioria 

dos respondentes errou a questão (77,4%), entre pessoas com pós-graduação e com ensino 

superior, as porcentagens de acertos e de respostas ausentes (não sabia ou não quis informar) 

foram maiores do que entre pessoas com ensino médio, havendo nesse caso, associação 

significativa com a escolaridade ²(4)=10,94, p<0,05, C=0,19. 

Questionados sobre a forma de contaminação pelo sexo oral, 273 sujeitos foram 

concordantes. No tocante ao conhecimento dos avanços laboratoriais, os sujeitos permanecem 

com certa dúvida em relação ao tempo do aparecimento do vírus nos testes, pois 28,5% não 

souberam responder ou não quiseram informar, mas 63,3% concordam que pode levar até três 

meses para que o vírus apareça no organismo. 

  Quando investigados se mesmo em contato com o vírus pode não haver contaminação, 

58% concordaram com esse quesito, mas 22,6% não concordaram. Mesmo que a maioria 
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tenha acertado a questão, verifica-se novamente associação com a escolaridade ²(4)=13,63, 

p<0,01, C=0,21, uma vez que dos participantes que não concordaram, 28,1% possuíam 

ensino superior e 14,4% pós-graduação, além de 19,3% dos respondentes que não souberam 

ou não quiseram responder. Infere-se, portanto, que neste caso a escolaridade não atuou na 

informação dos participantes, uma vez que dentre os que não acertaram a questão, existiam 

pessoas com pós-graduação, ensino superior e médio. 

Numa questão que se referiu à baixa carga viral e remissão longa de sintomas, 235 

sujeitos concordaram com essa possibilidade. Observa-se que os sujeitos conhecem os meios 

de profilaxia adotados, pois 65,6% creem que algo pode ser feito no contato com o vírus. Ao 

se questionar o aparelho de barbear como possível meio de transmissão, 255 pessoas 

acreditam na possibilidade de infecção por esse objeto; no entanto, sabe-se que o vírus não 

sobrevive muito tempo no meio ambiente. A Tabela 9 apresenta as respostas. 

 

Tabela 9 – Conhecimentos sobre Meios de Contaminação, Carga Viral e Profilaxia. 

F % F % F %

4 1,3 287 94,1 14 4,6

F % F % F %

236 77,4 36 11,8 33 10,8

F % F % F %

193 63,3 25 8,2 87 28,5

F % F % F %

177 58,0 69 22,6 59 19,3

F % F % F %

36 11,8 202 66,2 67 22,0

F % F % F %

19 6,2 264 86,6 22 7,2

F % F % F %

235 77,0 11 3,6 59 19,3

F % F % F %

54 17,7 200 65,6 51 16,7

F % F % F %

273 89,5 12 3,9 20 6,6

F % F % F %

255 83,6 20 6,6 30 9,8

GOTA DE SANGUE CONTAMINADO CAIR 

SOBRE MUCOSAS PODE INFECTAR?

CONHECIMENTO/TRANSMISSÃO CONCORDA DISCORDA N S / N I

LAVAR A GENITÁLIA APÓS A RELAÇÃO 

EVITA CONTAMINAÇÃO?

PODE SE CONTRAIR O VÍRUS COM SEXO 

ORAL?

É POSSIVEL CONTRAIR O VÍRUS USANDO 

O BARBEADOR DE UMA PESSOA 

INFECTADA?

TEMPO DE PRODUÇÃO DE ANTÍGENOS 

APÓS A CONTAMINAÇÃO

EXISTEM PESSOAS QUE TEM CONTATO 

OU SEXUAL COM HIV E NÃO CONTRAI?

HÁ REGISTROS DE CONTAMINAÇÃO PELA 

SALIVA?

SANGUE CONTAMINADO EM CONTATO 

COM PELE INTACTA PODE CONTAMINAR?

UMA PESSOA INFECTADA PODE PASSAR 

10 ANOS SEM SINTOMATOLOGIA

APÓS CONTATO COM O VÍRUS, NADA 

PODE SER FEITO?

 

Fonte: Dados coletados da pesquisa, 2016. 

   De acordo com o tratamento da AIDS, as pessoas sabem da existência desse recurso 

numa porcentagem de 94,1%, foi perguntado se os medicamentos teriam capacidade de 

destruir o vírus, o que a maioria de 235 pessoas discordou com a afirmativa. E ainda 
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concordam (97,7%) com o aumento na qualidade de vida que os medicamentos têm 

proporcionado aos doentes, conforme Tabela 10. 

 

Tabela10 – Conhecimentos acerca do tratamento da AIDS 

 

F % F % F %

19 6,2 235 77,0 51 16,7

F % F % F %

287 94,1 13 4,3 5 1,6

F % F % F %

298 97,7 3 1,0 4 1,3

MEDICAMENTOS AUMENTAM O 

TEMPO DE VIDA?

CONHECIMENTO/TRATAMENTO CONCORDA DISCORDA N S / N I

MEDICAMENTOS DESTRÓEM O HIV?

AIDS TEM TRATAMENTO?

 

                 Fonte: Dados coletados da pesquisa, 2016. 

 

 Sobre meios de prevenção alternativos, foi pesquisado se os sujeitos conheciam o 

preservativo feminino, mesmo que só de ouvir falar, uma maioria de 250 pessoas referiu saber 

do que se tratava. 

 De forma geral, os resultados encontrados demonstram que os participantes possuem 

um bom conhecimento sobre IST, HIV/AIDS, independentemente da escolaridade, havendo 

associações estatísticas significativas entre tal conhecimento e escolaridade apenas para 

alguns itens que versavam sobre: transmissão vertical e contaminação pelo HIV, o que nos 

permite inferir que o nível mínimo de escolaridade apresentado pelos participantes (ensino 

médio) foi suficiente para a difusão da informação e do conhecimento. 

 

 7.3 Comportamentos de prevenção e risco em relação ao HIV/AIDS 

 

  Para investigar os comportamentos dos participantes em relação à prevenção sexual, 

alguns aspectos da vida dos sujeitos precisaram ser analisados, como por exemplo, se os 

mesmos tinham vida sexual ativa.  A respeito dessa informação, verificou-se que de um total 

de 305 pessoas que responderam a pesquisa, 257 relataram ter tido relação sexual pelo menos 

uma vez na vida. 

No que se refere aos comportamentos de prevenção, 57,1% (153) dos sujeitos 

afirmaram ter usado preservativo na sua primeira relação sexual, destes, 39,9% eram 

mulheres e 20,1% eram homens. Quando questionados sobre o uso do preservativo com 

parceiro fixo, 90,3% (232) dos participantes afirmaram não utilizar preservativos. 

Independentemente da situação conjugal, a maioria não utiliza preservativo com parceiros 
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fixos, com uma pequena diferença, mas não significativa, para as pessoas que nunca foram 

casadas, pois entre esses participantes, 11,2% utilizam preservativos mesmo que com 

parceiros fixos. 

Com parceiros casuais, a amostra ficou dividida, 43,2% (111) referem sempre usar, 

40,1% (103) não usam e 16,7% (43) não sabem ou não querem informar. Ao considerar a 

situação conjugal, verifica-se associação mediana estatisticamente significativa, porque entre 

o grupo de casados e em união estável, 18,9% e 12,6%, respectivamente, utilizam 

preservativos ²(20)=54,16, p<0,001, C=0,39.  

Do universo pesquisado, 199 tiveram menos de 10 parceiros sexuais ao longo de sua 

vida, 76,2% nunca teve relação sexual com pessoa do mesmo sexo, mas dentre as pessoas que 

relataram ter atividade sexual, 15,3% já teve relação sexual com pessoa do mesmo sexo, e, 

dentre estes, 25,6% eram homens e 10,5% mulheres. Tais resultados são visualizados no 

Gráfico 3. 

 

             Gráfico 3 – Comportamentos de prevenção nas relações sexuais 
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Fonte: Dados coletados da pesquisa, 2016. 

 

 Quando os sujeitos do sexo masculino foram investigados acerca de praticar sexo com 

mulher usando preservativo feminino, 53,8% responderam negativamente e 42,3% não 

souberam ou não quiseram informar. A mesma questão foi formulada para mulheres que 
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tiveram relação sexual usando preservativo feminino, 75,9% afirmaram nunca terem tido 

relação sexual usando tal preservativo, conforme demonstra o Gráfico 4. 

 

 

              Gráfico 4 – Uso do preservativo feminino 
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             Fonte: Dados coletados da pesquisa, 2016. 

 

  De acordo com os comportamentos de risco pesquisados, a questão que investigou o 

uso de drogas na última relação sexual teve como resultado 96,9% de participantes que 

afirmam não ter consumido nenhum tipo de droga.  

  Os testes para diagnóstico da AIDS foram pesquisados em seis questões. Sobre o fato 

de terem realizado teste diagnóstico alguma vez, as amostras ficaram equilibradas: 52,1% já 

fizeram e 47,5% nunca o fizeram. No tocante ao teste rápido, 70,4% dos sujeitos referiram 

nunca terem feito e 28,3% já fizeram. Ao considerar a escolaridade em relação à realização do 

teste de detecção do vírus HIV, verifica-se que 21,6% das pessoas com pós-graduação, 13,1% 

com ensino superior e 17,4% com ensino médio, já realizaram o teste pelo menos uma vez, 

indicando uma leve tendência de que as pessoas com maior escolaridade façam o teste 

²(4)=29,07, p<0,001, V=0,22. O Gráfico 5 demonstra tais os resultados. 
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         Gráfico 5 – Uso de drogas e tipos de teste diagnósticos da AIDS 

 

 

           Fonte: Dados coletados da pesquisa, 2016. 

 

  Também houve associação mediana entre realizar o teste para detecção do vírus HIV e 

idade do participante ²(18)=50,28, p<0,001, C=0,38, de modo que em praticamente todos 

os grupos etários houve uma divisão quase equitativa entre os que fizeram e os que não 

fizeram o teste, com exceção do grupo mais jovem (16 a 20 anos), onde se destaca o número 

de pessoas que não fizeram o teste. A partir dos 25 anos, as pessoas passam a relatar que 

fizeram o teste, mas mesmo que sutil, também há uma mudança nos relatos a partir dos 50 

anos, quando há um maior número de pessoas que relatam não terem feito o teste. 

Considerando o sexo do participante, não houve associação estatística com a 

realização do teste para detecção do HIV, tanto homens quanto mulheres se dividem 

paritariamente entre os que já realizaram o teste e os que não realizaram. 

Dos sujeitos pesquisados, 97,5% relataram que em seu último teste diagnóstico de 

AIDS obtiveram resultado negativo, enquanto 1,3% relatou positividade no resultado,com a 

mesma porcentagem para quem não soube ou não quis informar. 

  Questionados sobre a rede de assistência em saúde na cidade de Natal, onde o teste 

diagnóstico pode ser realizado, pouco mais da metade dos participantes relatou conhecer 

locais onde o teste gratuito pode ser feito. O Gráfico 6 demonstra as respostas referentes a 

esse dado. 
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                      Gráfico 6 – Conhecimento de locais de testagem gratuita 

 

 

           Fonte: dados coletados da pesquisa (2016). 

 

  Como é possível visualizar no Gráfico 7, os participantes indicaram alguns locais que 

conheciam e onde poderiam realizar o teste diagnóstico, 44 participantes referiram as 

Unidades Básicas de Saúde, 21 o Hemonorte e 20 o Hospital Giselda Trigueiro. Outros locais 

também foram citados: Maternidade Leide Morais, Hospital Universitário Onofre Lopes, 

Serviço de Atendimento Especializado, Laboratório Central, UFRN. 
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Gráfico 7 – Locais de realização dos testes diagnósticos 

 

 

           Fonte: dados coletados da pesquisa (2016). 

 

  No Gráfico 8, encontram-se os motivos pelos quais os sujeitos resolveram fazer o teste 

diagnóstico: doação de sangue (44), indicação médica (38), curiosidade (27) e pré-natal (20).  

 

Gráfico 8 – Motivos de ter feito o teste diagnóstico 

 

 

           Fonte: dados coletados da pesquisa (2016). 
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Verifica-se associação entre os motivos para realização do teste e o sexo do 

participante ²(7)=12,41, p<0,05, C=0,20, chamando atenção que tanto para homens quanto 

para mulheres, a doação de sangue e a indicação médica foram os principais motivos, 

enquanto que para as mulheres destacou-se o pré-natal, curiosidade e solicitação no emprego. 

 

7.4 Atitudes frente à AIDS 

 

 Quando as pessoas pesquisadas foram questionadas acerca das suas atitudes 

diretamente relacionadas à doença, 80,3% (245) responderam não acreditar na sua cura se a 

doença for detectada precocemente e 19,7% (60) acreditam nessa cura. Esses dados estão 

dispostos no Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 – Cura da AIDS se detectada precocemente 

NÃO ACREDITA ACREDITA

80,3%

19,7%

 

                    Fonte: Dados coletados da pesquisa, 2016. 

 

 A respeito da atitude frente à infecção do HIV e da AIDS, 80% dos participantes 

revelaram que possuem medo de se relacionar com pessoas soropositivas. Quando se 

considera o sexo do participante, o medo se revela sutilmente maior entre as mulheres 

(84,3%) do que entre os homens (70,5%), e a associação entre medo e sexo do participante é 

significativa ²(1)=7,74, p<0,005, V=0,16. O mesmo não ocorre considerando as variáveis 

religião, vínculo institucional ou escolaridade, para todos os participantes, independentemente 

das variáveis sociodemográficas descritas, a média varia entre 70-80% dos que confirmam o 

medo de se relacionar com pessoas infectadas pelo HIV. 
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 Muitos dos sujeitos (235) acreditam não correr risco de contrair a Aids. Entre os 

homens, são 74,7% e entre as mulheres, 78,1%. Considerando as variáveis sociodemográficas 

utilizadas nesta pesquisa (idade, escolaridade, situação conjugal, vínculo institucional e 

religião), a variação da confiança (entre 70-80%) de que não há risco de infecção se repete, 

mas nenhuma das associações é estatisticamente significativa. 

 Para 303 pessoas a AIDS não está relacionada a pessoas que usam drogas ou são 

promíscuas, apenas 2,1 % dos homens acreditam nessa afirmação. Houve associação 

significativa entre sexo e essa crença no risco, de modo que tanto homens quanto mulheres 

percebem que não há necessariamente a relação entre dependência química ou 

comportamento promíscuo com risco de infecção pelo HIV, o que pode ser visualizado no 

Gráfico 10. 

 

Gráfico 10 – Atitudes frente à AIDS 
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Fonte: Dados coletados da pesquisa, 2016. 
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8 DISCUSSÃO  

 

Para Michener, Delamatier e Myers (2005) e Falcão (2007), muitos comportamentos 

identificados na presente pesquisa são afetados pela idade cronológica e pelo tipo de vínculo 

com o parceiro, como por exemplo, a instabilidade de atitudes, haja vista a amostra 

pesquisada ser composta por maioria de estudantes solteiros na faixa etária até 30 anos de 

idade.  

Os sujeitos investigados relataram ter iniciado sua vida sexual entre 16 e 19 anos e não 

ter mudado muito de parceiro sexual, o que, segundo Colares (2008), não os isenta de se 

tornar mais expostos às infecções sexualmente transmissíveis. O fato de iniciarem a vida 

sexual precocemente sem proteção, é também forma de maior exposição ao HIV/AIDS. 

(TOLEDO; TAKAHASHI EDE-LA-TORRE-UGARTE-GUANILO, 2011). 

Muitas vezes os sintomas da AIDS só aparecem depois de muito tempo e com os 

avanços nos tratamentos, os jovens têm a crença de que não precisam ter “medo”, e por isso 

negligenciam os comportamentos seguros. Apesar de acreditarem que usar preservativo 

previne a contaminação das IST, os sujeitos não usam preservativo com seus parceiros fixos e 

negligenciam com os parceiros casuais, mesmo sem o uso de drogas na última relação sexual. 

Esse tipo de atitude deixa evidente o comportamento de prevenção movido pela fidelidade e 

confiança nos parceiros. 

A população já tem clara a informação de que o método mais eficaz de prevenir as IST 

é o uso de preservativo, no entanto, ainda negligenciam seu uso nas relações fixas e casuais 

(PESQUISA DE CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICAS NA POPULAÇÃO 

BRASILEIRA, 2011), o que denota alta vulnerabilidade dos jovens brasileiros, público mais 

afetado pela AIDS no Brasil. 

Os sujeitos demonstram conhecer outras formas de transmissão do vírus, como a 

transmissão vertical, o compartilhamento de objetos perfurocortantes contaminados, o contato 

com sangue contaminado sobre mucosas, por isso, a prevenção focada apenas no uso contínuo 

do preservativo vem perdendo força, os jovens conhecem as formas de transmissão, mas 

poucos conhecem de fato como se prevenir. (DUARTE , 2015). 

Como eliminar o vírus no ambiente ainda é de certa forma algo desconhecido pela 

população em questão, no entanto, para eles uma simples “lavagem de genitália” não impede 

a transmissão. Souberam distinguir AIDS do HIV, ressaltando que a doença não tem cura, 
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porém com a evolução do tratamento, os doentes têm alcançado uma melhor qualidade de 

vida. 

O mito da contaminação pela saliva não está presente nessa amostra que soube referir 

conceitos como carga viral e buscou conhecimentos mais simples para entender o 

funcionamento do mecanismo da contaminação dentro do organismo. Os meios profiláticos 

adotados necessitam ser mais propagados, como o uso do preservativo feminino, PREP, PEP 

etc. O contraceptivo mais usado entre os universitários é o preservativo masculino 

(REBELLO; GOMES, 2007) e, conforme práticas sexuais diversificadas (sexo oral e anal), 

maior a carga virótica e bacteriana a que possam estar expostos (FALCÃO, 2007). 

Muitos fatores a que as pessoas estão envolvidas influenciam seus riscos de 

transmissão, como por exemplo, posição social, identidade pessoal e tipo de relação, fatores 

esses que fazem algumas pessoas pensar na AIDS como uma doença inalcançável, que só 

atinge o outro. Os jovens são as maiores vítimas, pela onipotência característica da idade e 

pelas práticas inseguras em todos os aspectos, para eles a AIDS é doença do outro e suscita 

um caráter de imunidade aos perigos (SILVA; VARGENS, 2009). 

Conforme Silva e Vargens (2009), o conceito da vulnerabilidade abordado neste 

estudo está voltado aos comportamentos que os indivíduos adquirem e os deixam mais 

expostos a infectar-se com o vírus HIV (relação sexual desprotegida, uso abusivo de álcool e 

outras drogas, contatos sanguíneos e transmissão vertical). Porém, o conceito só fará sentido 

diante de como a informação é recebida e elaborada pelos indivíduos. 

Desse modo, o maior desafio está na vulnerabilidade programática, que precisa 

intensificar e aprimorar a prevenção e assistência ainda muito precárias no Brasil e dentro da 

nossa instituição UFRN. O plano programático deve incluir o acesso e a forma de organização 

dos serviços, considerando a prevenção, assistência e controle. Segundo Ayres, França Jr. e 

Calazans (1999), seu planejamento e execução ocorrem em níveis nacional, estadual ou local, 

de modo que as organizações também podem atuar para diminuir as chances de ocorrência 

das enfermidades, através da gerência e do monitoramento dos programas nos diferentes 

níveis de atenção.  

A amostra investigada necessita ser testada, visto que sexualmente ativa apresenta 

comportamentos vulnerabilizantes. Os sujeitos na sua maioria só fazem o teste de forma 

obrigatória por ocasião da doação de sangue ou indicação médica, no entanto, esse exame 

deve fazer parte da rotina anual das pessoas sexualmente ativas. O Ministério da Saúde, com a 

campanha “Fique Sabendo” (Conheça Sua Sorologia) (UNAIDS, 2015), realiza testes rápidos 
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em muitos locais e as unidades de saúde estão equipadas para diagnosticar a doença em 15 

minutos.  

Das 159 pessoas que realizaram o teste, 155 relataram o último resultado negativo, no 

entanto, é preciso fomentar a testagem junto ao público da amostra para que se possam 

alcançar melhores aconselhamentos. 

A amostra conhece a campanha e sabe onde pode realizar a testagem, referindo as 

unidades básicas de saúde como principais locais de testagem. Porém os Serviços de 

Assistência Especializada (SAES)/CTA, são locais referência para realizar testagem, 

aconselhamento e tratamento da AIDS. Em Natal, existe apenas 01 unidade situada no 

Alecrim. Dos sujeitos pesquisados, apenas 5 referiram o SAE/CTA como local de testagem, 

mostrando que a população desconhece esse tipo de serviço oferecido pelo município de 

Natal.   

Mesmo que o Brasil garanta medicação e propicie métodos de prevenção, o maior 

problema enfrentado é o diagnóstico tardio, que acaba gerando muitas mortes por falta de 

acesso aos serviços e às informações. (DUARTE, 2015).  

Apesar das campanhas mundiais veiculadas e da mobilização de todos os setores da 

sociedade, o preconceito é muito forte com uma enfermidade que surgiu há 20 anos e ainda se 

mostra cheia de enredos. É necessário incentivar as pessoas a fazerem o teste e buscar o 

tratamento adequado, em especial junto à população jovem.    

As políticas públicas deveriam fomentar maiores discussões sobre sexualidade como 

forma transversal de trabalhar a prevenção, muito embora os governantes ainda recorram em 

atitudes retrógradas, incongruentes às demandas da população. 

A exigência do teste anti-hiv como requisito admissional, na ocasião da admissão no 

emprego, é um exemplo do preconceito que ainda permeia a enfermidade. Na pesquisa, 13 

pessoas registraram a realização do teste por exigência do empregador, tais episódios invadem 

a privacidade e a integridade dos indivíduos em vivências de difícil elaboração emocional, 

além de serem juridicamente ilegais! 

O fato é que a população pesquisada se mostrou vulnerável com grandes 

identificações dos comportamentos de risco das populações-chave, onde a epidemia tem 

maior foco. É preciso estabelecer prioridades no sentido de alocar os recursos que sejam os 

mais aproximados dos objetivos institucionais, haja vista a função maior da universidade ser 

justamente a educação (UNAIDS, 2015).  

Evidencia-se dentro da UFRN a carência de uma informação efetiva, carência esta 

encontrada também dentro de muitas universidades brasileiras. (FALCÃO, 2007). As 
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informações precisam ser direcionadas para auxiliar a comunidade científica no sentido de 

promover comportamentos de autoproteção (SANTOS; OLIVEIRA, 2009) que levem a 

mudanças de atitudes pautadas em reflexões estratégicas. 

Os desafios para se alcançar medidas de prevenção que possam realizar uma 

orientação eficaz continuam. É preciso focar em campanhas voltadas fundamentalmente para 

o público jovem, que continua crescendo. Eles são também a população de maior afinidade 

com as redes sociais e meios de comunicação de alta tecnologia, talvez esse seja um caminho! 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que embora a comunidade universitária participante tenha conhecimento 

sobre IST, HIV/AIDS, os comportamentos e atitudes não são consonantes com os mesmos, 

evidenciando vulnerabilidade, sobretudo programática e individual. 

A pesquisa apontou a vulnerabilidade como um conceito voltado para os riscos que os 

indivíduos estão expostos a contrair o HIV e elencou as dimensões pelas quais o conceito se 

amplia que vão desde aspectos individuais, sociais aos programáticos. 

As IST são infecções que propiciam a entrada do HIV no organismo, desse modo, os 

indivíduos precisam conhecer os sintomas dessas doenças para buscarem tratamento antes que 

maiores consequências possam ocorrer no organismo, desde feridas até óbito.  

Como a AIDS é uma Infecção Sexualmente Transmissível, abordar essas 

enfermidades se fez necessário para uma melhor compreensão da doença em questão. Falou-

se acerca do panorama estatístico da AIDS no Brasil, no Rio Grande do Norte e em Natal, 

num recorte entre 2010 até 2014, analisando-se as frequências nas idades e sexos.  

A prevenção das IST tem como fundamento o uso do preservativo masculino como 

maior meio de proteção versus os comportamentos de risco, demonstrando a necessidade de 

informar a respeito de outras formas de evitar a contaminação pelo HIV às populações-chave, 

como por exemplo, PREP, PEP, as campanhas de promoção, incentivo à testagem e o 

protocolo na transmissão vertical.   

A política de saúde adotada no Brasil é uma das melhores do mundo por fornecer 

medicamentos e tratamentos sem distinção de nacionalidade, no entanto, ainda enfrenta 

sucateamento dos serviços especializados, falta de financiamento público e privado e o 

diagnóstico tardio. É preciso atingir o público jovem, que mais contrai o vírus, pois os meios 

de informação não alcançam os objetivos almejados pelos órgãos mundiais.  

Os servidores e alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte apresentaram 

um ótimo nível de conhecimento sobre as formas de contágio e meios de prevenção 

IST/HIV/AIDS como também sobre modos e locais de testagem do diagnóstico da AIDS, mas 

nem sempre os comportamento e atitudes foram consonantes com o conhecimento 

Os sujeitos apresentaram comportamentos sexuais seguros no tocante ao relato de 

pouca troca de parceiros e não uso de drogas na última relação sexual, porém seus 

comportamentos de risco corroboram o que se observa na população em geral, quando deixam 

de usar preservativos com parceiros fixos e casuais. É comum a crença de que o tempo de 

relacionamento com determinado parceiro e a fidelidade tornam o sexo seguro, no entanto, 
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muitos casos de transmissão têm como causa esses princípios comumente adotados pela 

população e pelos sujeitos da pesquisa. 

A amostra pesquisada da UFRN não acredita na cura da AIDS, mas mostra-se confusa 

pelo medo de relacionar-se com pessoas doentes de Aids e não propensas a contrair o vírus, 

apesar de acreditarem que qualquer pessoa, mesmo as não promíscuas, podem ficar doentes. 

 A comunidade universitária provou, através da pesquisa, um perfil semelhante ao 

apresentado pela população em geral no tocante à vulnerabilidade em IST/HIV/AIDS pelos 

comportamentos e práticas sexuais inseguras apresentadas, assim como atitudes que 

direcionam à prática de negligência na prevenção sexual.  

O método escolhido dos questionários on-line foi pensado com o objetivo de abranger 

o maior número de sujeitos no menor tempo possível, e ainda pelo conteúdo abordado, 

sexualidade, que poderia trazer desconforto aos sujeitos ao adentrar em questões de fórum 

íntimo. Merece reflexão a possibilidade de se obter respostas mais fidedignas se realizadas em 

formato de entrevista.  

  A princípio, foi feito convite por e-mail aos discentes, estimados em maior número 

(258), em uma listagem aleatória por cursos e anos de graduação, para que houvesse uma 

variação maior. No entanto, não se obteve sucesso partindo para o apoio das redes sociais, e 

mesmo assim foi necessário persistência para alcançar o número de sujeitos desejados em 

todas as categorias, isso pode ter sido uma limitação para a aleatoriedade da amostra. 

 É preciso maior engajamento científico sobre comportamento sexual nas universidades 

brasileiras, visto que na etapa da busca de material teórico, poucos estudos foram encontrados 

relacionados diretamente ao tema e à amostra desejada. Apesar de ser um tema de destaque 

mundial, a prevenção à doença dentro das instituições de ensino superior precisa ser 

alavancada, por serem estes espaços que poderão contribuir com demanda de redução de 

casos em jovens adultos. 

 A faixa etária mais acometida pelo HIV no mundo está entre 16 e 34 anos, idade em 

que se encontram, em sua maioria, os estudantes da UFRN. Essa é a população sexualmente 

ativa que precisa ser testada, evitando um dos maiores problemas enfrentados no Brasil, que é 

o diagnóstico tardio.  

Na amostra, foi observada baixa motivação à testagem por iniciativa própria e baixa 

frequência à testagem rápida, portanto, a criação de um CTA dentro da universidade, 

possibilitaria maior proximidade para testar a comunidade e otimizaria os encaminhamentos 

necessários, abrindo espaço dentro da UFRN para acelerar o cumprimento das metas 
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mundiais em especial a 90-90-90 até 2020; ter 90% das pessoas vivendo com HIV 

diagnosticadas, destas 90% estando em tratamento e 90% destas com carga viral indetectável. 

Por fim espera-se que a UFRN seja mais um campo de combate a essa pandemia, 

propiciando uma prevenção com enfoques estratégicos para alcançar a mais alta eficácia!  

Sugere-se a implantação de um CTA, considerando as informações levantadas no 

presente estudo, na intenção de contribuir para a prevenção das IST/HIV/AIDS na 

comunidade da UFRN.  
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APÊNDICES 

Apêndice A 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS 

 

Este questionário faz parte de uma pesquisa de mestrado cujo tema é: 

Vulnerabilidade às infecções sexualmente transmissíveis no contexto universitário.  

Seu anonimato será preservado. 

1 - Qual seu gênero/sexo: 

 Masculino 

 Feminino 

 Transexual 

 

2 -Qual a sua idade? ______ anos 

 

3 -Informe seu nível de escolaridade:  

 Ensino Médio 

 Ensino Superior Completo e Incompleto 

 Pós-graduação  

 

4 -Qual seu vínculo com a UFRN? 

 Estudante 

 Professor 

 Técnico-administrativo 

 

5 -Qual o seu estado conjugal? 

 Nunca foi casado 

 Casado atualmente 

 Vive com companheiro atualmente 

 Separado 
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 Divorciado 

 Viúvo 

 

6 -Qual é a sua religião? 

 Católica 

 Evangélica 

 Espírita 

 Umbanda/Candomblé 

 Outras religiões 

 

7 -Qual ou quais das doenças descritas abaixo uma pessoa pode ser infectada ao ser picada por um inseto, 

como por exemplo, um mosquito ou pernilongo? 

 Aids 

 Sífilis 

 Hepatite 

 Dengue 

 Malária 

 Gonorreia 

 Nenhuma destas  

 

8 -E qual ou quais das doenças descritas abaixo uma pessoa pode ser infectada ao usar banheiros públicos? 

 Aids 

 Sífilis 

 Hepatite 

 Dengue 

 Malária 

 Gonorreia 

 Nenhuma destas  

 

9 -E qual ou quais das doenças descritas abaixo uma pessoa pode ser infectada ao compartilhar seringa ou 

agulha com outras pessoas? 

 Aids 

 Sífilis 

 Hepatite 

 Dengue 

 Malária 

 Gonorreia 

 Nenhuma destas 
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10 -E qual ou quais das doenças descritas abaixo uma pessoa pode ser infectada ao não usar preservativos 

em relações sexuais? 

 Aids 

 Sífilis 

 Hepatite 

 Dengue 

 Malária 

 Gonorreia 

 Nenhuma destas 

 

11 -E para qual ou quais das doenças descritas abaixo existe cura? 

 Aids 

 Sífilis 

 Hepatite 

 Dengue 

 Malária 

 Gonorreia 

 Nenhuma destas 

 

12 -O risco de transmissão do vírus da Aids pode ser reduzido se uma pessoa tiver relações sexuais somente 

com parceiro fiel e não infectado. 

 Concorda 

 Discorda 

 Não sabe / Não quer informar 

 

13 -Uma pessoa com aparência saudável pode estar infectada pelo vírus da Aids. 

 Concorda 

 Discorda 

 Não sabe / Não quer informar 

 

14 -Usar preservativo é a melhor maneira de evitar que o vírus da Aids seja transmitido durante a relação 

sexual. 

 Concorda 

 Discorda  

 Não sabe / Não quer informar 

 

15 -Uma mulher grávida que esteja com o vírus da Aids e recebe um tratamento especifico durante a 

gravidez e no momento do parto, diminui o risco de passar o vírus da Aids para o seu filho. 
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 Concorda 

 Discorda 

 Não sabe / Não quer informar 

 

16 -Você acha que tomar remédio para não engravidar é uma forma de se proteger do vírus da Aids?  

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

 

17 -Aids e HIV são a mesma coisa? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

 

18 -Lavar as regiões genitais após uma relação sexual evita a contaminação pelo vírus da Aids? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

 

19 -Se uma gota de sangue contaminado com HIV cair sobre mucosas como olhos, boca, pênis ou vagina, 

essa pessoa pode ser infectada pelo vírus da Aids? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

 

20 -Os medicamentos para tratamento da Aids destroem o HIV? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

 

21 -Se uma pessoa se contaminar com o vírus da Aids hoje, pode levar até três meses para produzir 

antígenos suficientes para acusar a contaminação nos exames mais comuns de laboratório? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

 

22 -Existem pessoas que têm contato sanguíneo ou sexual com HIV, mas não se contaminam? 

 Sim 
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 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

 

23 -A Aids tem tratamento? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

 

24 -Há registros de casos de contaminação do HIV pela saliva, através de um beijo? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

 

25 -De maneira geral, os medicamentos usados no tratamento da Aids aumentam o tempo de vida das 

pessoas com a doença?  

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

 

26 -Se sangue com HIV cair sobre a pele intacta (sem cortes, feridas, aberturas) de uma pessoa, isso poderá 

contaminá-la? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

 

27 -Uma pessoa pode se infectar com o vírus da Aids e ficar por até 10 anos sem manifestar sintomas 

relacionados à doença? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

 

28 -Se uma pessoa teve contato sanguíneo com o HIV, nada pode ser feito para evitar que ela se torne 

portadora do vírus? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informa 

29 -Pode-se contrair o vírus da Aids através de uma relação sexual oral (pênis/vagina/anus - boca/língua)? 

 Sim 
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 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

 

30 - Se alguém com HIV se cortar com um aparelho de barbear e no minuto seguinte uma pessoa usar o 

mesmo aparelho e também se cortar com ele, existe possibilidade de essa pessoa ser infectada pelo vírus da 

Aids? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

 

31 - Desinfetantes como álcool, água oxigenada e hipoclorito de sódio (água sanitária) são capazes de 

destruir o vírus da Aids presente em objetos? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

 

32 - Se duas pessoas virgens fizerem sexo com penetração (seja vaginal, anal ou oral), não existe a 

possibilidade de haver contaminação por HIV entre elas? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

 

33 - Você já teve relações sexuais alguma vez na sua vida? 
 Sim 

 Não  

 

Se respondeu NÃO, pule para a 44. 

 

34- Se sim, com quantos anos de idade você teve a sua primeira relação sexual? ______ anos 

 

35 - Você usou camisinha na sua primeira relação sexual? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

 

36 - Você já teve mais do que 10 parceiros sexuais em toda sua vida? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informar 
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37- Você já teve relação sexual com pessoa do mesmo sexo que o seu alguma vez na vida? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

 

38- Você usou camisinha em todas as vezes que teve relação sexual com seu parceiro fixo? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

39- Você usou camisinha em todas as vezes que teve relação sexual com os(as) parceiros(as) casuais? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

 

40- Você conhece o preservativo feminino, mesmo que só de ouvir falar? 

 Sim 

 Não 

 

41- HOMEM: Você já teve relação sexual com mulher usando preservativo feminino? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

 

42- MULHER: Você já teve relação sexual usando preservativo feminino? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

 

43- Você usou alguma droga na última vez que transou? Maconha, cocaína, crack ou outra droga? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe / Não quer informar 

 

44 - Você já fez o teste para Aids alguma vez na vida? 

 Sim 

 Não 

 Não lembra/não respondeu 
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Se você respondeu NÃO, pule para 48. 

 

45- Você já fez um teste rápido de Aids, cujo resultado sai na hora? 

 Sim 

 Não 

 Não lembra/não respondeu 

 

46- E qual foi o principal motivo para você ter feito o último teste para Aids? 

 Por solicitação do empregador 

 Doou sangue 

 Pré-natal 

 Algum comportamento de risco 

 Curiosidade 

 Parceira (o) pediu 

 Parceira (o) está infectada (o) pelo vírus da AIDS 

 Indicação médica 

 

47- Qual o resultado do seu último teste? 
 Positivo 

 Negativo 

 Não quis informar 

 
 

48- Você conhece algum serviço de saúde onde o teste de Aids e feito gratuitamente? 
 Sim 

 Não 

 

 

49- Se sim, qual? ____________________________________________________________ 

 

50- Acredito que a Aids pode ser curada se detectada precocemente: 

 Sim 

 Não 

 

51- Tenho medo de me relacionar com alguém que tenha Aids: 

 Sim 

 Não 

 

52- Não corro risco de pegar Aids: 

 Sim 

 Não 
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53- Só pega Aids quem é promíscuo e usuário de drogas: 

 Sim 

 Não   

 

Obrigada por contribuir com minha pesquisa!
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Apêndice B 

 

 

CONVITE 

 

Venho, através deste, convidá-lo a participar da pesquisa de dissertação do Mestrado 

em Gestão de Processos Institucionais intitulada “Vulnerabilidade às infecções sexualmente 

transmissíveis no contexto universitário”, sob a orientação da Profa. Dra. Tatiana Torres. Em 

anexo, o Termo de Consentimento que contém maiores informações e o link do 

questionário on-line e anônimo. 
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Apêndice C 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Vulnerabilidade às infecções 

sexualmente transmissíveis no contexto universitário”, que tem como pesquisadora responsável a 

mestranda Maria Angélica Aires Gil, UFRN, e como orientadora a Profa. Dra. Tatiana de Lucena 

Torres, UFRN. 

A pesquisa visa compreender os conhecimentos acerca de IST/HIV/AIDS na comunidade 

universitária da UFRN como fator importante para o desenvolvimento de uma cartilha de prevenção 

sexual. Para tanto, o estudo apresentará delineamento transversal, descritivo de abordagem 

quantitativa; utilizaremos questionário com 300 sujeitos divididos de forma proporcional por 

categoria, para planejar a confecção de uma cartilha que possibilite trabalhar a prevenção sexual na 

comunidade universitária. 

Caso decida participar, você deverá aceitar o termo ao final dessa mensagem e responder ao 

questionário disponibilizado no link. O aspecto principal a ser investigado seriam as formas de 

prevenção utilizadas pela comunidade universitária da UFRN, como sujeitos: técnicos, docentes e 

discentes. Durante a aplicação dos questionários, a previsão de riscos é mínima. Poderá acontecer um 

desconforto no momento de responder às questões, devido algumas questões abordarem aspectos de 

fórum íntimo do comportamento sexual, que será minimizado em caso necessário, por assistência 

psicológica por parte da pesquisadora. A pesquisa poderá acrescentar reflexões no tocante aos 

conhecimentos e atitudes referentes às IST, e servir de referência para a realização de campanhas e 

ações institucionais de prevenção e promoção da saúde sexual no contexto universitário. 

Durante todo o período da pesquisa, você poderá tirar suas dúvidas, ligando ou contatando por 

e-mail a pesquisadora responsável, e ao final desse documento estão os contatos, caso necessite. Você 

tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo. 

Os dados que irá nos fornecer serão confidenciais e divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses 

dados serão guardados pelo pesquisador responsável em local seguro e por um período de 5 anos. Se 

você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e lhe 

será reembolsado; a pesquisa está de acordo com a Resolução nº 466/12 da CONEP. 

Qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa, você deverá entrar em contato ou ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa/HUOL – telefone (84) 3342-5003. Endereço; Av. Nilo Peçanha, 620, 

Petrópolis, CEP 59.012-300 Natal/RN, E-mail: cep_huol@yahoo.com.br. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim 

e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “Vulnerabilidade às 

infecções sexualmente transmissíveis no contexto universitário”, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado 

possa me identificar. 

Ao assinalar a opção “aceito participar”, a seguir, você atesta sua anuência com esta pesquisa, 

declarando que compreendeu seus objetivos, a forma como ela será realizada e os benefícios 

envolvidos, conforme descrição aqui efetuada. 

 

 

Natal, _____, de ______________, de 2016. 
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Aceito participar (   ) Sim   (   ) Não 

 

 Caso a pesquisa realize um segundo momento onde os participantes necessitem participar de 

um fórum, você poderá contribuir? (   ) Sim   (   ) Não 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

 Como pesquisador responsável pelo estudo “Vulnerabilidade às infecções sexualmente 

transmissíveis no contexto universitário”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de 

cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram estabelecidos e 

assegurados aos participantes como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

 Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, 01 de janeiro de 2016. 

 

Maria Angélica Aires Gil 

            Pesquisador responsável 

 

 

Endereço institucional da pesquisadora responsável em Natal/RN: PROGESP – DAS – Diretoria de 

Atenção à Saúde do Servidor, 3º Andar – (COAPS) ou pelo telefone: (84) 3342-2330. R- 355.   
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Apêndice D 

 

PROJETO DE CRIAÇÃO DE UM CTA 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Conforme dados encontrados na pesquisa intitulada Vulnerabilidade às infecções 

sexualmente transmissíveis no contexto universitário, em 2016 com a comunidade 

universitária do Campus de Natal, a criação de um CTA seria uma proposta ampla de 

prevenção, pois as testagens sob demanda espontânea se mostraram muito aquém numa 

população em que 84,3% tem atividade sexual ativa apresentando comportamentos de risco. 

Os comportamentos de risco encontrados são semelhantes às populações-chave, assim é 

preciso alocar recursos coerentes aos objetivos institucionais, haja vista a função maior da 

universidade, educação (UNAIDS, 2015). Desse modo a UFRN deve direcionar a informação no 

sentido de promover comportamentos auto protetivos (SANTOS; OLIVEIRA, 2009) que levem a 

mudanças de atitudes pautadas em reflexões estratégicas. 

Existem atividades já desenvolvidas pela DAS que poderiam estar inseridas na 

proposta do centro como, por exemplo, as Tendas, ações que os profissionais realizam em 

datas comemorativas, levando para fora da unidade os serviços básicos de verificação de 

Tensão Arterial (TA), vacinação etc.  

 Com princípios onde prevalecem a confidencialidade e a gratuidade aos pacientes, os 

centros buscam uma maior agilidade e resolutividade para que o aconselhamento adequado 

seja estabelecido o mais rápido possível e os encaminhamentos sejam realizados numa rede 

de cuidado e acompanhamento por uma equipe acolhedora e qualificada. 

Diante das propostas estabelecidas pelo CTA, existem ações que fundamentam a 

possibilidade de transformar o cidadão em sujeito da sua própria saúde e da sua doença, como 

por exemplo, parcerias com Organizações Não Governamentais (ONG) e Organizações 

Governamentais (OG), atividades extramuros etc., por meio das quais a pessoa passe a decidir 

sobre a conduta a ser tomada junto à equipe multiprofissional que se encontra apta a 

contribuir com esse processo junto a um indivíduo doente ou não.  

 

OBJETIVO GERAL 

 

Dentro da perspectiva de aconselhamento, que transcende a mera testagem, o centro 

visa realizar orientações sobre a AIDS e meios de prevenção, fornecendo aos indivíduos 
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alternativas pessoais e coletivas para o enfrentamento das questões propostas pela epidemia 

dentro das necessidades que a população apresenta.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Expandir o acesso ao diagnóstico da infecção pelo HIV; 

 Contribuir para a redução dos riscos de transmissão do HIV; 

 Promover maior acesso ao aconselhamento; 

 Estimular a adoção de práticas seguras; 

 Encaminhar as pessoas HIV-positivas para os serviços de referência, 

auxiliando os usuários no processo de adesão aos tratamentos antirretrovirais; 

 Auxiliar os serviços de pré-natal para a testagem sorológica de mulheres 

gestantes;  

 Motivar à testagem por demanda espontânea;  

 Otimizar os encaminhamentos; 

 Aumentar a frequência à testagem rápida; 

 Campo de estágio para departamentos: serviço social, enfermagem, psicologia, 

medicina; 

 Desenvolver projetos de extensão nas afins; 

 Acelerar o cumprimento das metas mundiais. 

 

METODOLOGIA 

 

A Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor (DAS) seria o local mais apropriado para 

funcionamento do CTA, visto ser a unidade de saúde de referência da UFRN, onde se 

encontra infraestrutura adequada ao que se propõe. O PAS já se encontra em funcionamento 

na DAS, desse modo ficaria mais fácil para a comunidade acadêmica que já frequenta o local 

nas demandas de saúde em geral. 

Da equipe que compõe o centro, somente o médico infectologista precisaria ser 

remanejado para a DAS, dando suporte a: psicóloga, assistente social, enfermeira, 

nutricionista e técnicos de enfermagem. 
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ORÇAMENTO 

 

Em parceira com a SMS de Natal, já parceira do PAS, o CTA ampliaria o acesso da 

comunidade acadêmica ao diagnóstico precoce da infecção pelo HIV e ao aconselhamento. A 

implantação do centro estaria de acordo com os princípios diretivos e normas instituídas pelo 

SUS para este fim, fundamentando o funcionamento nos direitos humanos e na 

voluntariedade na realização da sorologia anti-HIV. A parceria com o município proveria o 

centro com medicamentos, kits de teste rápido, insumos de prevenção sexual e material de 

divulgação. Desse modo não haveria custo nenhuma a UFRN! Somente benefícios! 

 

INDICADORES 

 

Assim como o CTA fora da UFRN, este também atenderia a demanda aberta, ou seja, 

todo o público que se encontra dentro da universidade e necessite do centro, como servidores 

da UFRN e dependentes, servidores do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor 

(SIASS)
28

 (encaminhados pela UFRN), estudantes e terceirizados.  A meta seria atingir 50 

atendimentos por mês que incluiriam qualquer serviço oferecido pelo centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Tem objetivo de coordenar e integrar ações e programas nas áreas de assistência à saúde, perícia oficial, 

promoção, prevenção e acompanhamento à saúde dos servidores da administração federal direta, autárquica e 

fundacional. A DAS atende 32 órgãos federais. 

 



100 
 

 

ANEXOS 

ANEXO A 

 



101 
 

ANEXO B 
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ANEXO C 
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