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O projeto "Jornadas Universitárias em Saúde" promoveu uma pesquisa entre estudantes de Comunicação 

Social da Fundação Casper Líber, PUC de São Paulo e Unisant´Anna nos meses finais de 1999 e início de 2000 
com o objetivo de garantir subsídio para o trabalho de intervenção em prevenção às DST/AIDS e preparação 
desses futuros profissionais para integrar temas ligados à Saúde Sexual e Reprodutiva. Através desse levantamento 
realizado através de questionários semi-estruturados para serem preenchidos diretamente por esses alunos, de 
forma anônima e sem definição de grupos de pesquisados, foi possível confirmar tendências e avaliar aspectos de 
seu comportamento pressoal preventivo com relação às DST, AIDS e gravidez, além de práticas sexuais e grau de 
informação. 

 
Este estudo quantitativo, atingiu 295 estudantes, inquiridos em corredores e salas de aula: 95 da Fundação 

Casper Líbero (32,2% da amostra), 100 da PUC de São Paulo (33,9%) e 100 estudantes da UniSant´Anna (33,9% 
da amostra). A maioria dos entrevistados estava no primeiro ano universitário (55,9%), terceiro ano (21,1%) e 
apenas 10,5% cursavam o segundo ou quarto ano.  
 
 A partir da análise dos questionários preenchidos, foi possível verificar que cerca de 2/3 da população 
estudada (61,4%) era do sexo feminino e 28,6% do masculino, com idade predominante entre 18 e 21 anos. 
Quanto à profissionalização, 64,1% declararam estar trabalhando de forma remunerada, sendo que na maior parte 
dos casos a remuneração é para gastos individuais ou participação na família ascendente, já que apenas 6,4% dos 
entrevistados são casados. 
 
 Tanto os perfis ocupacionais (já que a maioria se concentra na área comercial ou na realização de estágios 
de comunicação social), quanto os lazeres predominantes (ida a teatros e cinemas  adotados por 73,6%, leituras 
de jornais, revistas e livros  citados por 74,2% e assistir televisão  referido por 66,8%), demonstram que esta 
população possui um alto nível de informação. Essa informação está refletida no amplo conhecimento (referido 
por 96,9%) das doenças sexualmente transmissíveis (DST), na quantidade de doenças referidas (68,1% 
mencionaram três DST ou mais), principalmente a AIDS (citada por 77,3% dos entrevistados) e a gonorréia e a 
sífilis (citadas respectivamente por 72,4% e 67,7% deles).  Outras doenças referidas foram a herpes, a causadora 
de câncer de colo (HPV, condiloma ou crista de galo), a candidíase, a hepatite, a tricomoníase, o cancro e o chato. 

 
  O alto grau de informação também se reflete no conhecimento das formas de transmissão da AIDS:  
 

Transmite AIDS? SIM (%) NÃO (%) 
• Beijando no rosto 0 100 
• Beijando na boca 5,1 94,9 
• Pelo aperto de mão 0,7 99,3 
• Em relações sexuais 99,3 0,7 
• Recebendo tranfusão de sangue 95,3 4,7 
• Doando sangue 27,5 72,5 
• Por abraço 1 99 
• Por picada de mosquito 1,4 98,6 
• Pelo vaso sanitário 2 98 
• O filho, na gravidez 85,4 14,6 
• Na amamentação 44,4 55,6 
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• Através de uso de utensílios  2,4 97,6 
• Na praia ou piscina 0,3 99,7 
• Por objetos cortantes 60 40 
• Com agulhas e seringas não descartáveis 96,9 3,1 

 
Do total, 97,3%, apontou o uso da camisinha como a principal forma de prevenção, independente da 

prática sexual. Outros comportamentos preventivos indicados foram o uso de seringa descartável (citado por 
95,3%) e o cuidado na transfusão de sangue (referido por 88,1%). Outras estratégias de prevenção sexual, como a 
redução do número de parceiros, foi citada por 53,2%, além da realização do teste de AIDS (46,4%), evitar 
relações sexuais com prostitutas (49,5%) e ter parceiro único (citado por 49,5%). 
 
 O conhecimento do parceiro foi mencionado por 32,2% como atitude que previne a AIDS, o que 
demonstra que a percepção visual e afetiva é um forte componente de seleção para esse grupo. Esse aspecto vai se 
refletir, juntamente, com a confiabilidade em relações de vínculo e fidelidade, na maior forma de prevenção 
adotada por esse grupo, principalmente entre as mulheres,  conforme a freqüência de uso de preservativo 
observada. 
 
 Apesar do grau de informação ser elevado, a pesquisa registrou alta incidência de sintomas de infecções 
e/ou doenças sexualmente transmissíveis adquiridas nos últimos 2 anos: 31,2% dos entrevistados apresentaram 
sintomas em seus órgão genitais: corrimento (21%), dor ou ardor (6,8%), feridas ou bolhas (3,4%) e verrugas 
(1,4). O aparecimento dos sintomas de DST gerou a busca de orientação ou tratamento profissional (em 79,3% dos 
casos), na maioria das vezes (76,8%) em médicos particulares ou convênios; outros 2,4% procuraram orientação 
de amigos e/ou familiares e apenas 2,4% referiu procura a locais. Ressalta-se que em 18,3% dos casos de DST 
referidos, a afirmação foi de não ter sido feita nenhuma procurada de orientação e/ou tratamento por causa do 
desaparecimento dos sintomas. 

 
 Essas ocorrências de doenças ou problemas nos órgãos genitais (82 casos), geraram diferentes padrões de 

comportamento com relação ao parceiro: 56% optou pela comunicação e divisão do problema com o parceiro e 
19,5% optou por omitir esta informação. Tais índices de ocorrência de problemas na saúde sexual e reprodutiva e a 
observação de quase 20% de padrão de omissão adotado com parceiros, chama a atenção, principalmente porque 
neste grupo, a freqüência de situações de encontros, devido a lazeres amplamente citados, como idas a festas, bares 
e boates, além do próprio namoro (citado por 62,4%) viabilizam situações de contato que proporcionam 
relacionamentos sexuais fixos ou não.  

 
 Apesar da maioria dos entrevistados, 92,2% ser solteira, apenas 79 (26,7%) pessoas declararam não ter 

parceria sexual. A maior parte, 161 pessoas (74,5% das sexualmente ativas) tem parceiro sexual fixo; outros 67 
(31% das sexualmente ativas) declararam ter parceiros eventuais e apenas 5 (2,3%), todos homens, declararam 
fazer sexo com garotas de programa. Com relação à quantidade de parceiros, observa-se uma maior prática sexual 
masculina, já que apenas 18,4% dos homens não têm prática sexual, contra 32% das mulheres. As práticas 
distribuem-se conforme o sexo, predominantemente de forma heterossexual, tendo 9 parcerias homossexuais 
masculinas fixas e 7 eventuais e 3 parcerias homossexuais femininas fixas e 2 eventuais: 

 
 Mulheres Homens 
Prática Sexual com... n % n % 
• Parceiro fixo 105 58 9 7,9 
• Parceira fixa 3 1,6 44 38,5 
• Parceiro eventual 15 8,2 7 6,1 
• Parceira eventual 43 23,7 2 1,7 
• Garoto de Programa 0 0 0 0 
• Garota de Programa 0 0 5 4,3 
• Travesti 0 0 0 0 
• Não mantém relações 58 32 21 18,4 

  
 Do total de estudantes que afirmam ter mantido parcerias sexuais nos últimos seis meses, 63% tiveram 
uma só parceria,  17,2% mantiveram relações com duas pessoas, 9,4% com três pessoas e 10,4% mantiveram 



relações sexuais com mais de três parceiros. Observa-se que proporcionalmente ao número de participantes 
homens e mulheres da pesquisa, há uma maior quantidade de parcerias sexuais para o sexo masculino, numa 
variação de cerca de 12,5%  a mais que no sexo femininos. 
 

Para a maioria dos entrevistados, a idéia de AIDS está ligada a sentimentos negativos como medo, morte 
e sofrimento, embora cerca de 39% associe a AIDS à prevenção e a maioria (89,5%) assinale a possibilidade de se 
auto-infectar pelo vírus. A camisinha masculina é adotada como prevenção contraceptiva ou de doenças por 
56,6%, sendo que dos 43,4% restantes que não fazem uso deste método, o principal motivo alegado é a parceria 
fixa (por 98 pessoas , 31,2%), principalmente entre as mulheres, que se utilizam do preservativo em menor 
quantidade do que os homens pesquisados (61,9% de uso, contra 80,5% respectivamente), mostranto que no 
estabelecimento de relacionamentos estáveis há busca de outras formas contraceptivas (principalmente a pílula 
anticoncepcional). Também na freqüência de uso do preservativo há diferença entre os sexos, mostrando que entre 
as mulheres apenas 37,6% alegou fazê-lo sempre, em comparação a 57,5% dos homens. 

 
Conclusão 
 
A partir do exposto, é importante ressaltar a diferença entre o número de parcerias masculinas e 

femininas, mostrando que apesar de, em geral, as mulheres terem mais parceria fixa, há mais prática sexual entre 
os homens que entre elas (91,6% contra 68%, respectivamente) e o número de parceiro(as) é maior entre o público 
masculino cerca de 12,5%. Tais números supõem que, na ocorrência de relacionamentos sexuais dentro deste 
universo ou similares, a vulnerabilidade das mulheres é maior que a dos homens, devido a crença feminina de se 
sentirem mais protegidas pelo relacionamento fixo com fidelidade sexual, já que esta fidelidade pode não estar 
ocorrendo por parte de seus parceiros.  

 
Desta forma, fica registrada a importância de trabalho preventivo com relação às DST/AIDS entre a 

população universitária, que vise fortalecer o uso do preservativo de forma contínua, independente das parcerias 
fixas (designadas normalmente após pouco tempo de relacionamento) e do número de parceiros. Esse trabalho 
deve introduzir a discussão com este público de valores cotidianos e aspectos afetivos e as relações e atitudes 
diferenciadas entre homens e mulheres (relações de gênero) proporcionando a visualização, discussão e reflexão 
das motivações para as diferenças nos padrões comportamentais de número de parcerias, fidelidade, noção de risco 
e prática preventiva entre homens e mulheres. 

 


