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RESUMO 
 
Estudo de corte transversal, analítico, realizado no período de Março de 2012 à 
Março de 2014 com adolescentes na idade de 12 a 18 anos estratificados em dois 
grupos etários, fase inicial –  12 a 14 anos (G1) e fases média e tardia – 15 a 18 
anos (G2), matriculados em sete instituições da rede pública de ensino estadual e 
municipal no município de São Luís de Montes Belos – Goiás, com a finalidade de 
verificar os conhecimentos e comportamentos de risco em sexualidade entre os 
adolescentes. Os participantes responderam a um questionário padronizado 
(USDHHS – CDC, 1999) e os dados foram analisados pelo programa SPSS 
versão 17. Dos 1230 adolescentes, 623 pertencia ao sexo feminino e 607 
masculino. A maioria se auto denominou de cor parda, aproximadamente a 
metade se declarou evangélicos, com renda igual ou inferior a três salários mínimos 
e que residiam com a família. A maior parte dos indivíduos do sexo masculino 
praticava atividade física como ocupação ou atividade extracurricular, enquanto as 
meninas participavam de grupos religiosos. Sobre os comportamentos sexuais e 
utilização de métodos contraceptivos, a sexarca sobressaiu no sexo masculino; 
mais da metade citou usar preservativo na sexarca com predomínio do sexo 
feminino (G1: 76,2%; G2: 64,4%); o motivo do não uso do preservativo mais citado 
pelos meninos foi que não esperava/não se preocupou (G1: 68,0%, G2: 60,9%), 
enquanto que para as meninas foi à confiança no parceiro (G1: 60,0%; G2: 43,7%); 
mais da metade dos adolescentes não utilizaram nenhum outro método de 
contraceptivo além do preservativo na sexarca; o uso do preservativo na última 
relação sexual também foi citado por mais da metade dos adolescentes, 
sobressaindo os meninos (G2: 67,0%). Em relação ao número de parceiros sexuais 
na vida, a maioria dos meninos relatou ter tido mais de dois parceiros sexuais, 
enquanto as meninas apenas um parceiro, apesar delas ter relatado mais 
experiência de gravidez (G2: 9,4%). O método contraceptivo mais utilizado e mais 
conhecido foi o preservativo masculino, onde os meninos utilizam (G1: 86,5%; G2: 
73,3%) e conhecem (G1: 98,1%; G2: 100%) mais que as meninas, ao contrário da 
“pílula” que teve maior conhecimento entre as adolescentes (G1: 61,8%; G2: 89,6%); 
o HIV/Aids foi a DST mais conhecida. O álcool foi à droga mais consumida. A 
escola, os amigos (as) e os pais foram citados como as fontes de informações 
sobre sexualidade e os amigos e os pais foram citados como as pessoas com quem 
mais conversaram sobre sexualidade. Em relação ao acesso aos serviços de saúde 
dos adolescentes, mais da metade informou ser usuário; procuraram mais por 
consultas médicas e imunização. Uma pequena parcela teve acesso ao 
preservativo, fazendo com que a maioria comprasse na farmácia; outra pequena 
parcela teve acesso à consulta de enfermagem e a orientação sexual. Frente aos 
resultados obtidos, faz-se necessário a utilização apropriada do espaço escolar para 
o desenvolvimento de programas de educação para a saúde dos adolescentes, 
voltados para alunos, pais e professores por meio de ações interdisciplinares entre 
os segmentos da saúde e educação. 
 
Palavras-chave: Saúde Escolar; Educação Sexual; Sexualidade e Adolescência 
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ABSTRACT 
 
This cross-sectional study, analytical approach, was conducted between March 2012 
to March 2014, with adolescent aged 12 to 18 stratified into two age groups, early 
stage - 12 to 14 years (G1) and middle and late stages - 15 to 18 years (G2), 
enrolled in seven  institutions  from primary state and municipal education in the 
municipality of São Luís de Montes Belos – Goiás, with the aim of investigating the 
risk behavior and knowledge of adolescent sexuality. The participants answered a 
structured questionnaire (USDHHS – CDC, 1999) and the data were analyzed using 
SPSS version 17. Of the 1230 adolescents, 623 belonged to female and 607 male. 
Most of described them self-declared brown colored, nearly half declared 
evangelicals, with an income equal to or less than three minimum wages and living 
with the family. Most males practiced physical activity as an occupation or 
extracurricular activity, while the girls attended religious groups. On sexual behavior 
and use of contraception in first sexual intercourse excelled in males; more than half 
cited condom use at first intercourse with female predominance (G1: 76,2%; G2: 
64,4%); the reason for not using condoms most cited by the boys did not expect/not 
bothered (G1: 68,0%, G2: 60,9%), while for girls it was the confidence in partner (G1: 
60,0%; G2: 43,7%); more than half of the adolescents did not use any other method 
of contraception beyond condoms at first sexual intercourse; condom use at last 
intercourse was also cited by over half of adolescents, highlighting the boys (G2: 
67,0%). Regarding the number of lifetime sexual partners, most boys reported having 
had more than two sexual partners, while girls only one partner, though they have 
reported more experience of pregnancy (G2: 9,4%). The most used and best known 
contraceptive was the condom, where boys use (G1: 86,5%; G2: 73,3%) and know 
(G1: 98,1%; G2: 100%) more than girls, unlike the "pill" had greater knowledge 
among adolescents (G1: 61,8%; G2: 89,6%); HIV/Aids was the best known DST. 
Alcohol was the most commonly used drug. The school, friends (as) and the parents 
were cited as sources of information about sexuality and friends and parents were 
cited as the people most talked about sexuality. In relation to access to health 
services for adolescents, more than half reported being user; sought more for doctor 
visits and immunization. A small portion had access to condoms, making the most 
bought in the pharmacy; another small portion had access to nursing consultation 
and sexual orientation. Given our results, it is necessary to the proper use of school 
space for the development of education programs for adolescent health, intended for 
students, parents and teachers through interdisciplinary activities between segments 
of health and education. 
 
Keywords: School Health; Sex Education; Sexuality and Adolescence 
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RESUMEN 
 

Estudio transversal, el enfoque analítico, se realizado entre marzo 2012 a marzo 
2014, con adolescentes de edades comprendidas entre 12 y 18 años de edad 
estratificado en dos grupos de edad, fase inicial - 12 a 14 años (G1) y fases media y 
tardía 15 a 18 años (G2), matriculados en siete centros educativos de la red básica 
de enseñanza estadual y municipal en el municipio de São Luís de Montes Belos – 
GO,  con el fin de verificar los conocimientos y conductas sexuales de riesgo entre 
los adolescentes. Los participantes respondieron a un cuestionario estructurado 
(USDHHS – CDC, 1999) y los datos fueron analizados utilizando el programa SPSS 
versión 17. De los 1.230 adolescentes, 623 pertenecían al sexo femenino y 607 
masculino. La mayoría describen a sí mismos como mulato, casi la mitad de los 
evangélicos declarados, con un ingreso igual o inferior a tres salarios mínimos y que 
viven con la familia. La mayoría de los varones practican actividad física como 
ocupación o actividad extracurricular, mientras que las chicas asistieron a los grupos 
religiosos. El comportamiento sexual y uso de anticonceptivos en la primera relación 
sexual sobresalieron en los hombres; más de la mitad citó el uso del condón en la 
primera relación con predominio del sexo femenino (G1: 76,2%; G2: 64,4%); la 
razón para no usar condones más citadas por los chicos no esperaba/no te molesta 
(G1: 68,0%, G2: 60,9%), mientras que para las niñas era la confianza en la pareja 
(G1: 60,0%; G2: 43,7%); más de la mitad de los adolescentes no utilizaron ningún 
otro método de anticoncepción más allá de los preservativos en la primera relación 
sexual; el uso del preservativo en la última relación también fue citada por más de la 
mitad de los adolescentes, destacando los chicos (G2: 67,0%). En relación con el 
número de parejas sexuales en su vida, la mayoría de los muchachos dijeron que 
habían tenido más de dos parejas sexuales, mientras que las niñas sólo un socio, a 
pesar de que han informado de más experiencia del embarazo (G2: 9,4%). El 
anticonceptivo más utilizado y el más conocido fue el preservativo, donde los niños 
utilizan (G1: 86,5%; G2: 73,3%) y saber (G1: 98,1%; G2: 100%) más que las niñas, a 
diferencia de la "píldora" tenían un mayor conocimiento entre las adolescentes (G1: 
61,8%; G2: 89,6%); el VIH/Aids fue la DST más conocido. El alcohol es la droga más 
comúnmente utilizada. La escuela, los amigos (as) y los padres fueron citados como 
fuentes de información sobre la sexualidad y los amigos y los padres fueron citados 
como las personas que más se habla acerca de la sexualidad. En relación con el 
acceso a los servicios de salud para los adolescentes, más de la mitad reportaron 
ser usuario; buscó más por las visitas al médico y de vacunación. Una pequeña 
parte tenía acceso a los preservativos, aprovechando al máximo comprado en la 
farmacia; otra pequeña parcela tenido acceso a la consulta de enfermería y la 
orientación sexual. Teniendo en cuenta nuestros resultados, es necesario el uso 
adecuado del espacio de la escuela para el desarrollo de programas de educación 
para la salud de los adolescentes, destinados a estudiantes, padres y profesores a 
través de actividades interdisciplinarias entre los sectores de salud y educación. 
 
Palabras clave: Salud Escolar; Educación Sexual; Sexualidad y Adolescencia 
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APRESENTAÇÃO 
 

Logo após a conclusão do meu curso, iniciei minha trajetória profissional na 

Estratégia de Saúde da Família – ESF, como Enfermeira de uma das equipes de 

saúde do município. Trabalhei durante três anos e meio na ESF e no ano de 2007, 

fui convidada a docente do curso de enfermagem na Instituição de Ensino Superior, 

Faculdade Montes Belos – FMB, onde permaneço até os dias de hoje. Como nosso 

público é maioria adolescente, despertou-me o interesse em trabalhar com assuntos 

relacionados a esse público.  

Assim, como enfermeira e educadora nesta Instituição de Ensino Superior é 

que me foi despertado o interesse de realizar este estudo, com o intuito de mostrar a 

importância da atuação da enfermagem na investigação dos conhecimentos e 

comportamentos vulneráveis em sexualidade entre adolescentes residentes em um 

município localizado no Oeste Goiano.  

Município este que está em crescimento e é considerado como polo 

regional. Hoje, o total da população das cidades circunvizinhas está em torno de 350 

mil habitantes e o município de São Luís de Montes Belos é considerada a capital do 

Oeste Goiano, porém sem muitos atrativos e opções de lazer. 

A população da cidade de São Luís de Montes Belos é de 30.034 

habitantes, destes, 7.689 (25,6%) são adolescentes e jovens na faixa etária de 10 a 

24 anos (IBGE, 2011). 

A cidade possui em alguns setores os chamados “prostíbulos”, muitos casos 

de pedofilia, aliciação de menores, suicídio em jovens e até tráfico de mulheres para 

o exterior. 

Além disso, faz passagem, é rota entre os Estados de Goiás e Mato Grosso, 

favorecendo um corredor intenso de tráfico de drogas. 

Diante desse contexto, justificam-se ações que promovam o engajamento 

das instituições de ensino, e instituições de saúde que de sobremaneira educadores 

e profissionais da saúde possam atuar mais diretamente na promoção da saúde com 

foco na prevenção. 

Assim, as situações vivenciadas com os acadêmicos (aulas teóricas e 

práticas) com discussões sobre prostituição, uso de drogas, dúvidas sobre os 

métodos contraceptivos, dúvidas sobre a sexualidade, dentre outras, é que me 

despertou o interesse e motivação de realizar o presente estudo. As reflexões aqui 
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expostas me provocaram inquietações que me motivaram a pesquisar e a fazer a 

seguinte indagação: quais são os conhecimentos e os comportamentos em relação 

à sexualidade dos adolescentes escolares nas instituições públicas básicas de 

ensino?  

A partir desta inquisição esperamos que os resultados desta pesquisa 

possam sinalizar estratégias mais eficazes como colaborar com a gestão pública 

municipal, instâncias da educação e saúde na implantação e implementação de 

ações preventivas para o fortalecimento da educação sexual nas instituições de 

ensino da educação básica que não possuem o programa PSE.  

Ainda mediante a este diagnóstico preciso sobre os comportamentos e 

conhecimentos dos adolescentes será possível conhecer a realidade e colaborar 

para que esta população tenha uma prática sexual mais segura e saudável que 

certamente refletirá na qualidade da sua saúde sexual e reprodutiva futura 

minimizando as vulnerabilidades que estão expostos.   
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1 – INTRODUÇÃO 
 
1.1 – Saúde do Adolescente 

A adolescência é uma fase da vida com mudanças importantes nos 

aspectos sóciocultural, emocional e cognitivo abrangendo tanto a dimensão bio-

psicológica, quanto à cronológica e a social (WHO, 2008). Nesse sentido, estar na 

adolescência é viver uma fase em que múltiplas mudanças acontecem e se refletem 

no corpo físico, pois o crescimento somático e o desenvolvimento em termos de 

habilidades biopsico-motoras se intensificam com a maturidade neuronal e hormonal 

(SHULMAN; DAVILA; SHACHAR-SHAPIRA, 2011; MALTA et al., 2011).  

Esta fase tem sido marcada por intensas mudanças com exposição a fatores 

de risco comportamentais com efeito para a saúde tanto a curto quanto em longo 

prazo, Ferreira; Jardim; Peixoto (2013), riscos físicos, psíquicos e sociais. 

Para o Ministério da Saúde (2010a), a adolescência não se trata de um 

período homogêneo, pois a diversidade de experiências, condições de vida e 

características sociais, raciais, étnicas, culturais, de gênero e de orientação sexual 

que compõem o universo desse segmento populacional irão interferir 

significativamente nesses indivíduos. 

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) a puberdade constitui um processo 

fundamentalmente biológico de vivência orgânica no qual se aceleram o 

conhecimento cognitivo e a estruturação da personalidade. Abrange a pré-

adolescência - 10 a 14 anos e a adolescência 15 a 19 anos (OLIVEIRA et al., 

2009a).  

O Ministério da Saúde segue a convenção elaborada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) que delimita o período entre 10 e 19 anos, 11 meses e 29 

dias de idade como adolescência (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010a). 

Já o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA considera criança a 

pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescentes entre 12 e 18 anos de 

idade. Está previsto no estatuto que é dever da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade os direitos 

referentes ao bem estar, segurança e qualidade de vida do adolescente (LEI 8.069 – 

ECA, 1990). 
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Para fins de desenvolvimento da nossa pesquisa, adotamos a definição 

contida na OMS, que define adolescente como a pessoa que encontra entre 10 e 19 

anos, 11 meses e 29 dias de idade. 

A Saúde Escolar tem sua trajetória histórica no Brasil contada por Ferriani e 

Gomes (1997), que pela natureza da área tem uma interseção com a Saúde Pública. 

Desde 1889 com a criação do serviço de “Inspeção Higiênica” a escola passou a ser 

espaço intermediário para as ações de saúde e é neste momento com o adendo de 

vários problemas na saúde pública surgem às primeiras medidas governamentais 

referentes aos Serviços de Higiene Escolar. 

A educação e a saúde caminham paralelas na construção dos sujeitos 

individuais e coletivos dos quais a sociedade é constituída. Por isso, os processos 

educativos precisam ser vistos não apenas na perspectiva da possibilidade de gerar 

e disseminar conhecimentos, mas, sobretudo, na dimensão humana e de melhoria 

da qualidade de vida que o saber possibilita. É por isso, também, que a promoção 

da saúde é um potencial a ser desenvolvido nos espaços escolares, locais 

privilegiados para o diálogo, para o intercâmbio de saberes e para a expressão da 

diversidade cultural (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007; MOIZÉS; BUENO, 2010). 

Atualmente, pensar na saúde do adolescente implica pensar nos diversos 

modos de viver e conviver com a adolescência moderna, especialmente quando as 

mudanças estão ocorrendo cada vez mais rápidas. Assim as diretrizes que orientam 

o fazer dos profissionais, devem seguir a política do Ministério da Saúde, por meio 

da Atenção à Saúde Integral de Adolescentes e Jovens com orientações para 

implantação e implementação de ações e serviços que possam atender este 

indivíduo de forma resolutiva, participativa e integral a partir da atenção básica, 

unidades assistenciais e instituições de ensino até a atenção terciária (FERREIRA et 

al., 2007; PIRES et al, 2012).  

Tanto os profissionais de saúde quanto os professores necessitam estar 

preparados para suas intervenções, além do modelo biológico, e iniciar discussões e 

incitar reflexões acerca de assuntos comportamentais enquanto uma dimensão 

socialmente construída, contemplando as perspectivas físicas, psicológicas, 

emocionais, culturais e sociais, evitando, contudo, o reducionismo biológico no 

intuito de estar mais próximo ao adolescente e alcançar com mais pertinência a 

saúde integral (BORGES; NICHIATA; SCHOR, 2006; COSTA; QUEIROZ; 

ZEITOUNE, 2012). 
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Assim, temas comportamentais deveriam ser trabalhados transversalmente 

em todas as disciplinas do currículo escolar, com professores devidamente 

preparados para esta função utilizando uma metodologia participativa, com base na 

necessidade, realidade e manifestação do próprio adolescente (JARDIM; BRÊTAS, 

2006; MOIZÉS; BUENO, 2010).  

O estudo de Souza et al., (2010) considera o professor como peça chave 

para trabalhar temas como a educação sexual no ambiente escolar, e por isso há a 

necessidade emergente de se fazer um trabalho de capacitação tanto no aspecto do 

conhecimento de conteúdos específicos quanto de metodologias participativas 

adequadas para que este possa se sentir cada vez mais capacitado e seguro. Para 

este trabalho pode-se contar com o apoio dos profissionais da Estratégia Saúde da 

Família, áreas abrangentes das instituições escolares e o profissional enfermeiro 

tem todo potencial para trabalhar os eixos determinantes do Programa Saúde na 

Escola (PSE) que visa à atenção integral da saúde do escolar.   

Nesse sentido o enfermeiro é o profissional que apresenta habilidades e 

competências necessárias para a promoção da saúde integral do adolescente nos 

diversos cenários de prática em que atua. Assim, justifica-se a inserção do 

enfermeiro nas instituições de ensino tendo como principal canal a Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) (CANO; FERRIANI, 2000; BOEHS et al., 2007; 

HOFFMANN; ZAMPIERI, 2009). 

Estudos de Costa; Queiroz; Zeitoune (2012), mostram que para atuar na 

promoção da saúde dos adolescentes os profissionais, em especial o enfermeiro, 

devem adotar posturas seguras e éticas desprovidas de julgamentos de valor moral 

e, sobretudo envolver a participação destes no planejamento e desenvolvimento das 

ações. 

O cuidar em enfermagem inclui ações individuais e coletivas de promoção 

da saúde e prevenção de agravos. No entanto, para que essas ações sejam 

eficazes e efetivas o enfermeiro precisa conhecer a sua população-alvo. 

 

1.2 – Conhecimentos, Atitudes e Práticas de Adolescentes em Sexualidade 

A sexualidade deve ser entendida como um fenômeno inerente do 

desenvolvimento humano por constituir uma fusão de elementos fisiológicos, 

históricos, culturais, políticos, religiosos e, sobretudo familiares (CASTRO; 
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ABRAMOVAY; SILVA 2004; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; HOFFMANN; 

ZAMPIERI, 2009). 

A sexualidade é uma das dimensões mais importantes do homem, podendo 

ser percebida desde o período fetal, se intensifica na primeira infância, 

demonstrando potencial fisiológico do desenvolvimento infantil, e bastante marcante 

na fase da adolescência, período da puberdade, sendo expressiva no 

desenvolvimento corporal preparando o corpo para o ato sexual bem como para a 

reprodução (HOFFMANN; ZAMPIERI, 2009; TAQUETE; MEIRELLES, 2012).  

A vivência da sexualidade na adolescência torna-se mais evidente e muitas 

vezes manifesta-se através de práticas sexuais desprotegidas, podendo se tornar 

um problema devido à falta de informação, de comunicação entre familiares, dos 

mitos e tabus, ou mesmo pelo fato de ter medo de assumi-la (CAMARGO; 

FERRARI, 2009; BRÊTAS; OHARA; JARDIM, 2011). 

Desta forma, a procura e a curiosidade por novas experiências, a falta de 

informações sobre as mudanças pelas quais estão passando deixam os 

adolescentes vulneráveis a situações de risco que aliado ao início da atividade 

sexual à imaturidade cronológica e ao não uso e/ou ao abandono do preservativo 

pode vir a adquirir uma DST com posteriores consequências maternas e perinatais 

importantes além de maternidade e paternidade precoce, abortamento e presença 

de depressão (JAMIESON; WADE, 2011; MALTA et al., 2011), fenômenos com 

grandes repercussões na vida adulta, além do abandono e evasão escolar (SOUZA 

et al., 2010; BRÊTAS; OHARA; JARDIM, 2011). 

A palavra “risco” surgiu em meados do século XIV sendo utilizada para 

referir à possibilidade de ocorrência de eventos futuros, mas passível de controle ou 

de intervenção que visasse minimizar e reparar os danos. Para a epidemiologia, 

risco liga-se à identificação de fatores que colocam os indivíduos ou grupos sob a 

provável exposição a eventos que podem comprometer a saúde seja física, 

psíquica e/ou social (ROUQUAYROL, 1994; WEBER, 2006; HILLESHEIM; CRUZ, 

2008; BERTOLOZZI et al., 2009). 

Com o advento da AIDS no Brasil na década de 80 o conceito de risco por si 

só não possibilitava uma visão mais ampla do complexo contexto daquele momento. 

Compreendeu-se então que o conceito utilizado era insuficiente para contemplar os 

inúmeros casos de AIDS notificados. E em virtude disso, surgiu a necessidade de 

substituir os conceitos referentes a grupos e a comportamentos e assumir uma 
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perspectiva mais social, além da individual passando, portanto a adotar o termo 

vulnerabilidade (SCHAIRICH; MEDEIROS; MOTTA, 2007). 

O conceito de vulnerabilidade vem sendo ajustado de forma expressiva a 

partir desta década. Com a expansão da AIDS e as intervenções pouco eficazes 

para seu controle provocaram questionamentos para os modelos epidemiológicos, 

com o risco individual como elemento principal de análise e dos modelos de 

prevenção baseados numa abordagem comportamental centrada no indivíduo 

(NICHIATA et al., 2008). 

Entende-se por vulnerabilidade a chance de exposição das pessoas ao 

adoecimento, e também como a resultante de um conjunto de aspectos não apenas 

individuais, mas também coletivos e contextuais que estão relacionados com a maior 

suscetibilidade ao adoecimento e, ao mesmo tempo, com a maior ou menor 

disponibilidade de recursos de proteção (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

A vulnerabilidade segundo Ayres (2003), pode ser considerada a partir de 

três planos analíticos básicos e interligada. O individual que implica em qualidade da 

informação de que os indivíduos dispõem sobre o problema e a capacidade de 

elaborar essas informações e as incorporar aos seus repertórios. O social que diz 

respeito à avaliação das coletividades, incluindo acesso à informação e sua 

utilização consciente de modo que haja mudanças práticas individuais que não 

depende só dos indivíduos e por fim, o programático ou institucional que remete ao 

desenvolvimento de ações institucionais voltadas a problemas específicos, 

envolvendo compromissos oficiais, planejamento, qualidade e avaliação. 

Para Saldanha et al., (2008), a vulnerabilidade social está relacionada a 

aspectos da conjuntura da comunidade em que o indivíduo está inserido e da 

sociedade em si. É exemplificada pelo acesso às informações, a possibilidade de 

interpretá-las e incorporá-las no cotidiano, o acesso a recursos materiais, as 

instituições de saúde e de educação, ao poder de influência nas decisões políticas, 

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

qualquer ordem. O mesmo autor refere também à vulnerabilidade individual, que 

está relacionada a alguns fatores como, a consciência que as pessoas têm a cerca 

do meio social, de seus próprios comportamentos, as atitudes que podem ter em 

prol de mudá-los para atitudes mais saudáveis e os próprios comportamentos que 

por vezes predispõe o indivíduo a adquirir doenças, seja elas relacionadas às 

condições ambientais, culturais ou sociais. 
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Dentre vários fatores de vulnerabilidades das crianças e adolescentes 

podem-se destacar também os riscos inerentes à dinâmica familiar que são 

relacionados aos problemas com o alcoolismo, aos conflitos entre casais que fazem 

da criança a testemunha de ofensas e agressões, enfim, toda forma de violência 

doméstica (SIERRA; MESQUITA, 2006). 

Brêtas (2010) refere que um dos componentes individual importante que liga a 

vulnerabilidade à adolescência é a baixa autoestima, relacionando-se ao fato de que 

o adolescente deixa de perceber motivos para cuidar de si. Em outro aspecto, a 

maior vulnerabilidade pode estar relacionada com a autoestima elevada, com uma 

sensação de onipotência. 

Além disso, Fonseca; Gomes; Teixeira (2010), diz que a dependência 

comum na infância cede espaço na confusão de papéis, pois o adolescente, sai da 

infância e ainda não é adulto, aí vem a dificuldade na definição como indivíduo, em 

assumir papéis na sociedade, as novas responsabilidade, inclusive o autocuidado. 

Fonseca; Gomes; Teixeira (2010), também refere que a tendência grupal 

induz muitos jovens a assumirem comportamentos para os quais não estão 

preparados, como experimentar drogas e iniciar a vida sexual. E essas vivências da 

sexualidade aumentam a vulnerabilidade para as DST, AIDS, gravidez na 

adolescência e aborto, fazendo com que o adolescente comprometa o seu projeto 

de vida ou até a sua própria vida. 

  Neste sentido e com as mudanças sociais vividas nas últimas décadas, os 

adolescentes estão iniciando a sua vida sexual mais cedo. E esta iniciação precoce 

da atividade sexual, está associada com o não uso ou uso inadequado dos 

preservativos, daí as vulnerabilidades e as consequências (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006). 

Estes dados confirmam os achados de Saldanha et al., (2008) que numa 

amostra de 1.068 estudantes com idade média de 15 anos, 33% referiram sexarca 

(início da prática sexual), com iniciação sexual em idade média de 14 anos, variando 

entre 9 e 18 anos de idade. Em relação ao uso do preservativo, este mesmo estudo 

mostra que a vulnerabilidade se agrava quando visto que 40% dos adolescentes não 

fizeram uso na primeira relação sexual. 

Estudos mostram que a atividade sexual está sendo iniciada cada vez mais 

cedo e o uso do preservativo e os fatores sociais, afetivos e culturais que 

influenciam na sua utilização correta e regular são temas importantes para serem 
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debatidos com os adolescentes, visto que este representa o único método seguro e 

eficaz na prevenção das doenças e da gravidez (DIAS et al., 2010; MALTA et al., 

2011; HUGO et al., 2011).  

Ainda na percepção de Brêtas (2010), as pessoas não são vulneráveis, elas 

estão vulneráveis sempre a alguma coisa, de alguma forma e há certo tempo. 

 
1.3 – Políticas Públicas no Contexto Escolar 

A educação é considerada uma área da natureza humana de fundamental 

importância para a sociedade e o sistema escolar é o responsável pela organização 

e repasse de informações gerais de todas as áreas do conhecimento, onde também 

é reconhecido como o espaço apropriado para a socialização e troca de 

experiências, favorecendo assim o pleno desenvolvimento da cidadania (MOIZÉS; 

BUENO, 2010; CHAVEIRO, 2011). 

Vários estudos tem se preocupado com a temática educação sexual de 

adolescentes, como o de Alencar et al., (2008); Barreto; Ribeiro; Oliveira (2010); 

Dantas et al., (2010), dentre outros, pois é na adolescência que aflora o início da 

vida sexual. 

Segundo Silva e Silva (2002), mesmo tendo relatos de algumas atividades 

relacionadas na década de vinte, até o final da década de 60 a educação sexual e 

questões relacionadas a essa temática eram fortemente reprimida pela sociedade da 

época e severamente pela Igreja Católica. Toda questão relacionada à sexualidade 

era passível de discriminação segundo a ótica religiosa uma vez que tudo estava 

relacionado ao pecado e à fornicação. As escolas que resolviam trabalhar a 

educação sexual eram passíveis de terem seus diretores abdicados e seus 

professores e alunos expulsos. 

Há registros de discussão sobre a temática sexualidade com diferentes 

ênfases e enfoques nas escolas, desde a década de vinte, mas apenas a partir da 

década de setenta que foi incluída nos currículos de 1º e 2º graus, com o objetivo de 

formar o indivíduo cidadão na sua globalidade (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1997; 

NASCIMENTO; LOPES, 2000; MACHADO, 2004).  

Apesar de ter sido introduzida na década de setenta no Brasil, até hoje se 

percebe que, em algumas escolas, a temática sexualidade não foi aplicada na 

prática, uma vez que sempre foi vinculada apenas a vigilância sanitária ou então, foi 

trabalhada apenas a anatomia e noções de higiene (LIMA, 2009). 
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Porém, a intensificação do estudo sobre a educação sexual deu-se a partir 

da década de 80 com o aumento da gravidez na adolescência e o fenômeno da 

Aids, pela contaminação do HIV na população jovem, acarretando portanto grande 

preocupação para a gestão pública, pesquisadores e educadores de modo geral e 

em especial na população escolar (CANO; FERRIANI, 2000). 

A sexualidade é um tema que aparece “transversalizado” na cultura, 

interpondo-se de diversas maneiras, e permeia a vida dos jovens adolescentes. 

Pode-se perceber isso na forma de como os alunos se comportam na forma como 

eles se relacionam, nas suas expressões e até na aparência (TONATTO; SAPIRO, 

2002). 

Para Altmann (2006), a responsabilização da escola por questões voltadas 

para a sexualidade é um fenômeno relativamente recente no Brasil. Até a década de 

1990 não havia um consenso pronto em torno da sexualidade, apenas experiências 

isoladas e não resultantes de diretrizes educacionais mais amplas.  

A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em 1996, foi um 

marco importante na consolidação da educação sexual como um problema ou 

questão que envolveria o contexto escolar (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1997). 

A partir desta data com o Parâmetro Curricular Nacional (PCN) apresentado 

às instituições brasileiras que intensificaram propostas de incluir nos Projetos 

Políticos Pedagógicos (PPP) temas para prevenção e promoção da saúde para 

redução das diversas vulnerabilidades de adolescentes expostos especialmente às 

DST/HIV/AIDS e gravidez não planejada, por meio de articulações entre as áreas da 

saúde e educação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

O PCN se propôs a reforçar o papel da escola como ambiente de 

aprendizagem, de construção do conhecimento e de discussão sobre assuntos 

relevantes do cotidiano dos estudantes. De fato, a escola é considerada um espaço 

para o ensino formal e local de socialização em virtude do tempo em que os alunos 

passam nesse ambiente além das possibilidades de descobertas e trocas de 

experiências entre si (PECORARI; CARDOSO; FIGUEIREDO, 2005; SOUZA et al., 

2010). 

No que se refere à temática e ao conteúdo de ciências naturais e orientação 

sexual do ensino fundamental, de acordo com o PCN destacam: gravidez na 

adolescência, métodos contraceptivos, reprodução, sexualidade, amadurecimento 

sexual, puberdade e DST/Aids, a partir de seus aspectos biológicos, culturais, 
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sociais e emocionais. Para intervir junto aos alunos é necessário que o professor 

tenha acesso à formação específica sobre o tema. Nesse processo de intervenção é 

necessária a problematização das questões relacionadas à sexualidade incluindo 

crenças e valores a ela associados (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1997). 

Pela ausência de uma formação e os tabus associados ao tema, os 

professores demonstram dificuldade em trabalhar a dimensão sociocultural da 

sexualidade (VIANNA; UNBEHAUM, 2006; MOREIRA; FOLMER, 2011). 

Em estudos da área do ensino Cruz (2008) e Furlani (2008), demonstram 

que existem barreiras, ou seja, ao invés das dimensões sociais, culturais e afetivas, 

prevalece o enfoque biológico da sexualidade, centrado no sistema reprodutor 

masculino e feminino. 

Na maioria das vezes, o termo sexualidade é reduzido ao ato sexual, porém 

esse vai além da relação sexual, pois representa a procura das pessoas pelo 

contato com o outro, em busca do amor, prazer, intimidade, influenciando o jeito de 

ser e as relações sociais (BARRETO; RIBEIRO; OLIVEIRA, 2010; DANTAS et al., 

2010). 

No ano de 2003, houve o lançamento oficial do projeto “Saúde e Prevenção 

nas Escolas – SPE”. No mesmo ano, a UNESCO iniciou a avaliação para subsidiar a 

estratégia de ampliação. Em 2005 o projeto foi reformulado e novas estratégias 

foram definidas. Tais propostas resultam da parceria entre o Ministério da Educação, 

o Ministério da Saúde, com o apoio da UNESCO, do UNICEF e do UNFPA na 

perspectiva de transformar os contextos de vulnerabilidade que expõem 

adolescentes e jovens à infecção pelo HIV e à AIDS, a outras doenças de 

transmissão sexual e à gravidez não planejada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

E em 2008 a Comissão Intersetorial de Educação e Saúde na Escola 

apresentou o Programa de Saúde na Escola (PSE) que tem como objetivo a 

integração das redes de sistema de educação e saúde para a realização de ações 

preventivas e de intervenção na área da saúde, destinadas à população de 

escolares. O PSE propõe a articulação entre os Ministérios da Educação e da 

Saúde, assim como das secretarias municipais e estaduais de Educação e de Saúde 

para desenvolvimento das ações propostas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

No ano de 2010, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), publica a 

proposta de um Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2011-2020 e 

apontam diretrizes e metas a serem alcançadas e estratégias a serem seguidas. A 
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3ª meta é universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 

a 17 anos e elevar até 2020 a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%, 

nesta faixa etária. Uma das estratégias para atingir esta meta é implementar 

políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito e discriminação à 

orientação sexual ou à identidade de gênero, criando rede de proteção contra 

formas associadas de exclusão (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010). 

Atualmente com a continuidade da problemática ou fenômeno da gravidez 

na adolescência, a questão da violência e abuso sexual, a contaminação por 

doenças transmitidas pela via sexual e o aborto, mostra a grande necessidade de 

discussões sobre assuntos comportamentais como a sexualidade nos diferentes 

contextos sociais (FONSECA et al., 2010; CRUZEIRO et al., 2010; SOUZA; 

NÓBREGA; COUTINHO, 2012; ASSIS et al., 2013). 

Portanto, partindo do princípio de que a educação escolar é parte integrante 

na formação da cidadania e que para educar engloba todas as áreas do 

conhecimento faz-se necessário, então, incluir nos currículos escolares os 

conhecimentos relacionados à sexualidade de forma transversal, ou seja, em todas 

as áreas do conhecimento. 

 

1.4 – Justificativa do Estudo 
Considerando o perfil epidemiológico das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST) no panorama mundial na população jovem e ainda com 

índices preocupantes de gravidez na adolescência, este trabalho se propôs a 

explorar sobre os conhecimentos e comportamentos de risco de adolescentes de um 

município goiano. Pois, a partir de um diagnóstico preciso dos comportamentos e 

dos conhecimentos dos adolescentes, assim como conhecer sobre a educação 

sexual nas escolas para a formulação de estratégias educacionais passíveis. 

Estratégias que proponham minimizar o déficit na prática da educação 

sexual, preparar o adolescente para a vida sexual saudável, fortalecer o vinculo 

entre os profissionais de saúde e educação e a sociedade civil, resultando, portanto 

na redução das vulnerabilidades a que estão expostos.  

No ano de 2009 o Brasil contava com mais de 54 milhões de cidadãos na 

faixa de 10 a 24 anos de idade, representando 30,3% da população (IBGE, 2011). 
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Já no ano de 2012, segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), a faixa etária populacional entre 10 e 20 anos, somava 49 milhões de 

cidadãos (IBGE, 2012). 

Em relação às principais DST diagnosticadas de 1999 a 2010 foram 

notificados 307.446 casos de hepatites virais no Brasil, incluindo os cinco tipos da 

doença (A, B, C, D e E). Sendo a hepatite B responsável por um total 104.454 e 

como a principal via de transmissão a sexual (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b).  

A análise dos casos de Hepatite B por região demonstra que o Sudeste 

concentra 36,6% dos casos seguido do Sul, com 31,6% das notificações, entre 1999 

e 2009. Nesse período, tanto o país, quanto as regiões apresentaram crescimento 

das taxas de incidência (número de casos a cada 100 mil habitantes). No Brasil, a 

taxa passou de 0,5%, em 1999, para 5,6%, em 2009. A região Sul registra os 

maiores índices desde 2002, seguida do Norte (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011a). 

Em relação ao HIV/Aids, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 

no ano de 2008 o número de pessoas infectadas pelo HIV totalizou 33,4 milhões no 

mundo, pelo menos um terço tem entre 10 e 24 anos. No Brasil, 13,4% dos casos 

diagnosticados entre 1980 e 1998 foram em adolescentes (GARBIN et al., 2010). 

Os resultados do Boletim Epidemiológico da AIDS de 2010, divulgados pelo 

Ministério da Saúde com mais de 35 mil jovens de 17 a 20 anos de idade, 

apresenta a prevalência do HIV de 0,09% para 0,12% nos últimos cinco anos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b). 

Já em 2011, de acordo também com o Boletim Epidemiológico a taxa subiu 

de 9,5%, em 2000, para 11,1%, em 2010, o que representa um acréscimo de 

16,8% nestes anos na população de 15 a 24 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2011a).  

Outro fator importante analisado foram os casos de AIDS registrados no ano 

2010 em mulheres de 13 a 19 anos comparado com os casos entre homens da 

mesma faixa etária. Segundo dados do ano de 2010, foram registrados 349 casos 

de AIDS entre mulheres e 296 notificações entre homens da mesma idade. 

Consequentemente, a incidência da doença em mulheres jovens é de 2,9 para 

cada 100 mil habitantes, enquanto entre homens a taxa é de 2,5 para cada 100 mil 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b). 
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Estes dados estatísticos comprovam que há a existência do fenômeno 

conhecido como feminização e juvenização da epidemia de HIV/AIDS (SALDANHA, 

2003; TAQUETE, 2009; RIBEIRO; SILVA; SALDANHA, 2011).    

Desde o início da epidemia até 05 de setembro de 2013, foram notificados 

no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), 12.109 casos de 

AIDS, sendo 11902 (98,3%) em indivíduos maiores de 13 anos de idade e 207 

(1,7%) em crianças menores de 13 anos de idade no estado de Goiás. Segundo a 

distribuição por sexo, 8.165 (67,4%) são do sexo masculino, 3.940 (32,5%) do sexo 

feminino e 4 casos (0,03%) ignorados (GOIÁS, 2013). 

Na população jovem, de 15 a 24 anos, residentes no estado de Goiás, o 

primeiro caso foi notificado em 1988, sendo que até setembro de 2013, foram 

diagnosticados 1492 casos, dos quais 913 no sexo masculino (61,2%) e 579 no sexo 

feminino (38,8%). Assim, 12,3% do total de casos notificados no Estado desde o 

início da epidemia ocorreram em jovens, predominantemente do sexo masculino 

(GOIÁS, 2013). 

Dentre as DSTs, a AIDS, a hepatites B e mais recentemente o HPV tem 

trazido grande preocupação para a gestão pública e pesquisadores da área. Pois é 

sabido que o comportamento sexual dos adolescentes em relação ao início sexual 

precoce sem proteção pode acarretar problemas tanto para o indivíduo quanto aos 

seus parceiros podendo comprometer sua saúde sexual e reprodutiva e como 

consequências, gravidez precoce, aborto, abandono de bebês, evasão e abandono 

aos estudos. Considerando este contexto, a educação sexual formal pode auxiliar a 

minimizar os riscos da atividade sexual precoce por meio de participações da 

família, escola, profissionais da área da saúde e campanhas preventivas 

(MUELLER; GAVIN; KULKARNI, 2008).  

Por ser a escola um importante espaço para o desenvolvimento de um 

programa de educação para a saúde entre crianças e adolescentes, é espaço de 

grande relevância para a promoção da saúde, principalmente quando exerce papel 

fundamental na formação do cidadão crítico, estimulando a autonomia, o exercício 

de direitos e deveres, o controle das condições de saúde e qualidade de vida, com 

variadas opções por atitudes mais saudáveis (DEMARZO; AQUILANTE, 2008). 
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2 – OBJETIVOS 
 
2.1 – Objetivo Geral 

Investigar os conhecimentos e comportamentos de risco em sexualidade 

entre adolescentes de instituições públicas da rede básica de ensino do município 

de São Luís de Montes Belos-GO. 

 

 

2.2 – Objetivos Específicos 

• Caracterizar as instituições públicas de ensino quanto à natureza e 

número de estudantes matriculados; 

 

• Identificar o perfil sóciodemográfico da população estudada; 

 

• Identificar os comportamentos vulneráveis em sexualidade; 

 

• Verificar o conhecimento sobre sexualidade; 

 

• Identificar as fontes de informações em sexualidade;  

 

• Verificar se os adolescentes procuram os serviços de saúde do 

município.  
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3 – METODOLOGIA 
 

3.1- Delineamento do estudo: 
Estudo de corte transversal analítico realizado no período de março de 2012 

à março de 2014.  

O estudo transversal abarca como sujeito as pessoas de uma determinada 

população ou uma amostra dessa população, fazendo um recorte temporal, o que 

permite realizar associações entre variáveis (ROTHMAN; GREENLAND; LASH, 

2008).  

 
3.2- Local do estudo: 

Estudo realizado em instituições públicas da rede básica de ensino, no 

município de São Luís de Montes Belos/GO.  

O município de São Luís de Montes Belos está localizado à 120 Km da 

capital, tem uma área territorial de 826,5 km2; população de 30,034 habitantes com 

predominância de adolescentes e adultos jovens (IBGE, 2011).  É sede da ARS - 

Oeste II (Administração Regional de Saúde – Oeste II), campo de estágio na área de 

saúde coletiva de diversos cursos da UFG; possui 02 unidades universitárias a UEG 

e a FMB. A principal atividade econômica do município está voltada para o setor de 

serviços, notadamente para o comércio, seguido da pecuária leiteira, de corte e 

agricultura com a produção de milho e soja (Figura 1). 
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Figura 1. Município de São Luís de Montes Belos – GO. 

(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Goias_Municip_SaoLuisdeMontesBelos.svg) 

 

3.3- Amostra do estudo: 
A amostra do estudo foi composta por adolescentes com faixa etária de 12 a 

18 anos, matriculados nas Instituições Públicas da Rede Básica de Ensino (IPBE).   

 
3.4- Critérios de inclusão e exclusão: 

 Os critérios de inclusão foram ter idade entre 12 a 18 anos, estar 

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

consentiram em participar do estudo mediante a devolução do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice A) assinado pelos pais e/ou 

responsáveis.  

Como critérios de exclusão, definiram-se as IPBE localizadas em perímetro 

rural, instituição de ensino especial e instituição mantida por grupos e/ou instituições 

não governamentais.   

 

3.5- Seleção dos participantes do estudo: 
Para o desenvolvimento da pesquisa e da coleta de dados, foram 

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

aplicação dos questionários com os estudantes no ambiente escolar.  
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Em primeiro momento, foi realizada uma visita aos órgãos oficiais de educação do 

município para a apresentação e esclarecimento do estudo e no mesmo momento 

foi realizada a definição das IPBE que fariam parte deste estudo. 

De acordo com os dados obtidos através do Sistema de Informações 

Gerencias da Subsecretaria Regional de Educação e Secretaria Municipal de 

Educação de São Luís de Montes Belos, a cidade de São Luís de Montes Belos 

possui 18 Instituições Públicas de Ensino (IPBE), sendo 09 estaduais e 09 

municipais, totalizando 5.093 estudantes matriculados no ano de 2013. 

A Secretaria Municipal de Educação autorizou a pesquisa em duas das nove 

IPBE existentes no município, pois apenas nestas IPBE possui estudantes na faixa 

etária de 12 a 18 anos.  

Já a Subsecretaria Regional, autorizou a pesquisa nas nove IPBE estaduais, 

pois todas elas possuem a faixa etária correspondente aos critérios da pesquisa. 

Porém a pesquisa foi realizada em cinco IPBE estaduais, devido os critérios 

de inclusão.  

Assim, a pesquisa foi realizada em sete IPBE, duas municipais e cinco 

estaduais, pois estas apresentaram as características adequadas ao estudo. 

O número de estudantes matriculados no ano de 2013 nas sete escolas 

totalizaram 2.574, destes 1.879 estavam na faixa etária de 12 a 18 anos.  

Foram convidados para participar da pesquisa todos os 1.785 adolescentes 

presentes na escola no momento da apresentação do projeto e coleta dos dados, e 

assim 1230 concordaram em participar mediante a devolução do TCLE assinado 

pelos pais e/ou responsáveis, o que representou aproximadamente 65,5% da 

amostra estimada inicialmente (Figura 2). 
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Figura 2. Seleção dos adolescentes de 12 a 18 anos em 07 IPBE. São Luís de Montes Belos – GO, 
2013. TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; IPBE: Instituições Públicas Básicas de 
Ensino. 
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3.6- Etapas da coleta de dados: 

Para o desenvolvimento da coleta dos dados, foram obedecidas as etapas 

logísticas que proporcionaram preparar o campo de coleta para a aplicação dos 

questionários com os adolescentes.  

Então, no momento da matrícula, o pai ou responsável pelo adolescente a 

ser matriculado recebeu um informativo esclarecendo-o sobre a realização da 

pesquisa na instituição escolar. Após esta informação, enviou-se o TCLE aos pais 

para a autorização da participação do filho no estudo. 

Os adolescentes foram selecionados nas escolas, por busca ativa. Houve 

explicação para todos em cada sala de aula pelo pesquisador e professores, sobre a 

importância de uma pesquisa, sua finalidade e a necessidade da assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido pelos estudantes, pais ou responsáveis 

para participação na mesma.  

Houve uma leitura do termo de consentimento, explicando como o mesmo 

deveria ser preenchido. Em seguida cada adolescente foi interrogado se desejava 

responder ao questionário, sendo distribuídos então os termos de consentimento 

para a realização da pesquisa.  

Foi solicitado que os faltosos no dia da entrega dos termos de 

consentimento procurassem a supervisão da escola em caso de interesse para 

participação.  

Ocorreram as seguintes situações: 

- Adolescentes que recusaram levar o termo de consentimento; 

- Adolescentes que levaram e não devolveram os termos de consentimento, 

alegando, a maioria, esquecimento; 

- Adolescentes que levaram e entregaram os termos de consentimento em 

branco; 

- Adolescentes que levaram e que devolveram os termos à supervisão, 

professores ou mesmo ao pesquisador, no dia da aplicação do questionário, 

alegando a maioria que os responsáveis não assinaram; 

- Adolescentes que levaram e devolveram os termos de consentimento 

devidamente preenchido; 

- Um adolescente devolveu o termo rasurado pela mãe, onde ela culpa a 

mídia pelos problemas de sexualidade dos adolescentes; 
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- Um adolescente do 7º ano entregou o termo de consentimento um dia após 

a data para entrega, demonstrando grande interesse em participação na pesquisa; e 

a mãe se desculpava, pois no dia se encontrava no trabalho. 

Após este procedimento deu-se início a coleta dos dados. 

 

3.7- Instrumento de coleta dos dados: 
Os dados foram coletados por meio de um questionário estruturado, com 

perguntas sobre as características sócio-demográficas, as características 

comportamentais e conhecimentos em sexualidade (Apêndice B), construído a partir 

do The Behavioral Risk Factor Surveillance System - BRFSS (USDHHS – CDC, 

1999), adaptado segundo pesquisa de Saldanha et al., (2008), sendo que o mesmo 

instrumento foi utilizado na Pesquisa de Conhecimentos, Atitude e Práticas na 

População Brasileira de 15 a 64 anos 2008, do Ministério da Saúde (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2011b). 

 

3.8- Coleta dos dados: 
Os dados foram coletados entre março e junho de 2013. A coleta foi 

realizada nas escolas em que os auxiliares de pesquisa treinados entravam nas 

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

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

confiabilidade e sigilo das respostas. O questionário foi aplicado individualmente em 

salas e carteiras reservadas, onde foram previamente pactuadas com a 

coordenação pedagógica para esta finalidade, a fim de garantir a privacidade e 

segurança do aluno, para que ele respondesse o instrumento com mais 

confiabilidade. Ressalta-se que os mesmos foram monitorados pelos auxiliares de 

pesquisa participantes devidamente capacitados para possíveis esclarecimentos de 

dúvidas e auxílio no preenchimento das questões. Os participantes utilizaram cerca 

de 30 minutos para responder ao questionário. 

 
3.9- Variáveis do estudo: 
3.9.1- Variáveis de predição: 

1. Sócio-demográficas: sexo, idade, estado conjugal, escolaridade, raça, 

prática religiosa, escolaridade dos pais, ocupação, renda familiar, estado civil, com 

quem reside, tipo de residência. 
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2. Caracterização comportamental e conhecimentos em sexualidade: tipo de 

relacionamento afetivo, menarca, sexarca, uso de preservativo durante a primeira 

relação sexual, usou algum método contraceptivo na primeira relação sexual, último 

ano relação sexual desprotegida, gravidez em seu relacionamento atual ou anterior, 

quantidade de parceiros sexuais, como adquirir métodos contraceptivos, já procurou 

a unidade de saúde do bairro, já usou ou usa algum tipo de droga, quais doenças 

sexualmente transmissíveis conhece, já ouviu falar sobre doenças sexualmente 

transmissível, recebe informação sobre sexo, sexualidade, gravidez, doenças 

sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos na escola. 

 
3.9.2- Variáveis de desfecho:  

Sexo e estratificação por faixa etária.  

 

3.10- Viabilidade do estudo: 
Estudo vinculado ao Núcleo de Estudos em Epidemiologia e Cuidados em 

Agravos Infecciosos, com ênfase em hepatites virais – NECAIH/FEN/UFG. A 

pesquisa contou com auxílio de um voluntário de Iniciação Científica durante a etapa 

de coleta de dados. O desenvolvimento das atividades propostas foi viabilizado por 

meio de parcerias firmadas entre Secretarias Municipal e Estadual de Educação do 

município de São Luís de Montes Belos e Faculdade Montes Belos (FMB). 

 
3.11- Processamento e análise dos dados:  

Os dados foram digitados e analisados no software Statistical Package 

Social Science (SPSS) versão 17 para Windows. Foram calculadas a média, 

mediana e frequência das variáveis. Os testes de χ
2 

e exato de Fisher foram 

utilizados para verificar as diferenças entre as proporções, aceitando como nível de 

significância (p<0,05). 

A análise das variáveis foi relacionada segundo sexo e idade. Para a idade, 

optou-se por estratificar a população em dois grupos etários, entre 12 e 14 anos 

denominado de G1 e de 15 a 18 anos denominado de G2. A referência para essa 

divisão foi à categorização da OMS que subdivide o período da adolescência em 

três fases, devido às características comportamentais distintas. São elas: 
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adolescência inicial 10 aos 14 anos; a adolescência média dos 14 aos 17 anos e 

a adolescência tardia dos 17 aos 20 anos incompletos (WHO, 1986). 

 

3.12- Aspectos éticos legais: 
Esta pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás sob o Protocolo de Nº166/12 (Anexo I). 
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4 – RESULTADOS 

Os conhecimentos e comportamentos de risco em sexualidade entre 

adolescentes das instituições da rede básica de ensino em São Luís de Montes 

Belos, objeto deste estudo, serão apresentados e discutidos contemplando os 

objetivos propostos. 

 

4.1 – Caracterização das IPBE quanto à natureza e número de estudantes 
matriculados 

As IPBE municipais selecionadas possui um total de 494 estudantes 

matriculados, sendo 303 na Escola Municipal Cristiano Friaça e 191 na Escola 

Municipal São Vicente.  

Destes, 168 possui a faixa etária de 12 a 18 anos, sendo que 146 foram 

selecionados para a pesquisa. 

Já as IPBE estaduais contam com um total de 2.080 estudantes 

matriculados, onde 1.711 estão na faixa etária de 12 a 18 anos e destes 1.639 foram 

selecionados para o estudo, de acordo com a Tabela 1. 

  
Tabela 1. Número de estudantes matriculados nas instituições da rede básica de ensino – São Luís 
de Montes Belos/GO. Goiânia, 2014 

Instituições Públicas Básicas de Ensino                      Número de Matriculados 

                                                                              Total         12 a 18 anos     Selecionados 

Escola Municipal Cristiano Friaça 303 92 81 

Escola Municipal São Vicente                          191 76 65 

Colégio Estadual Presidente Costa e Silva      1.037 850 815 

Colégio Estadual Américo Antunes 575 515 487 

Colégio Estadual Antônio Campos 128 99 99 

Escola Estadual Dom Pedro II 144 107 107 

Escola Estadual São Sebastião 196 140 131 
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4.2 – Perfil Sóciodemográfico 
 

Na Tabela 2, pode-se observar o perfil sóciodemográfico, econômico e 

ocupacional dos 1230 adolescentes total da amostra. 

Quanto à idade, 465 (37,8%) encontravam-se na faixa de 12-14 anos (G1) e 

765 (62,2%) na faixa etária de 15-18 anos (G2). Em relação ao sexo, 623 (50,7%) 

do sexo feminino e 607 (49,3%) do sexo masculino. A população constituiu-se 

predominantemente de indivíduos da cor parda (60,2%), aproximadamente a metade 

(48,6%) se declararam evangélicos, com renda igual ou inferior a três salários 

mínimos (79,7%) e que residiam com a família (63,5%). Ao comparar as 

características dos dois grupos em relação ao sexo, no G1 observa-se uma maior 

proporção de indivíduos do sexo feminino com renda igual ou inferior a três (3) 

salários mínimos (p=0,007) e a maioria dos indivíduos do sexo masculino praticava 

atividade física como ocupação ou atividade extracurricular (p<0,001). Em relação 

ao G2, houve uma maior proporção de meninas da cor parda (p<0,001), evangélicas 

(p<0,001), com renda igual ou inferior a três salários mínimos (p=0,002) e que 

frequentavam algum grupo religioso (p<0,001) como ocupação ou atividade 

extracurricular. 
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Tabela 2. Perfil sóciodemográfico, econômico e ocupacional dos adolescentes do Município de São 
Luís de Montes Belos/GO. Goiânia, 2014 

  Idade de 12-14 anos   Idade de 15-18 anos  
Variável Total  

N=1230 (%)† 

Feminino 
(n=249)     

Masculino 
(n=216) 

p Feminino 
(n=374)  

Masculino 
(n=391) 

p 

  (%)† (%)†  (%)† (%)†  
Cor (autodeclarada) 
Branca 30,0 25,7 32,4 0,1 29,8 31,7 < 0,001 
Parda 60,2 64,6 54,3  65,6 55,0  
Preta 9,2 9,3 11,7  4,3 12,7  
Outra 0,6 0,4 1,6  0,3 0,6  
SI* n=123        
Religião        
Católica 43,2 46,6 47,7 0,3 42,0 39,6 < 0,001 
Evangélica 48,6 47,8 42,6  55,0 46,0  
Outra 2,1 3,6 6,5  2,7 10,7  
Nenhuma 6,1 2,0 3,2  - 3,7  
Renda familiar (salários mínimos) 
< 1 33,0 49,7 37,8 0,007 30,7 22,3 0,002 
1-3  46,7 40,9 44,2  49,9 48,6  
> 3  20,3 9,4 18,0  19,4 29,1  
SI* n= 47        
Reside        
Família 63,5 66,0 61,5 0,6 62,0 64,5 0,4 
Pai 3,7 3,6 5,6  2,7 3,6  
Mãe 19,1 20,1 20,4  20,9 16,1  
Outros 
familiares 

13,7 10,0 12,5  14,4 16,0  

Escolaridade do chefe da família 
Não 
alfabetizado 

4,7 6,3 5,7 0,1 4,1 3,9 0,08 

Ensino 
fundamental 

35,3 40,4 35,4  38,0 29,4  

Ensino médio 42,5 40,8 38,3  41,8 46,4  
Ensino 
superior 

17,5 12,5 20,6  16,1 20,3  

SI* n=31        
Ocupações/atividades extracurriculares‡ 
Trabalho/estág
io 

19,9 9,6 11,6 0,5 24,9 26,3     0,6 

Atividade 
física 

53,3 47,8 71,8 < 0,001 36,6 62,7 < 0,001 

Grupo de 
teatro/música 

5,4 8,0 5,1 0,2 5,9 3,3   0,09 

Grupo 
religioso 

16,0 16,9 11,6  0,1 26,5 7,9 < 0,001 

*Sem informação; †Incluídos no cálculo somente as respostas válidas; ‡Variável de múltipla escolha. 
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4.3 – Comportamentos Sexuais e Consumo de Drogas Lícitas e Ilícitas como 
Fator Vulnerável 

Do total de participantes, 703 (57,2%) referiram algum relacionamento 

afetivo atual, sendo 226 (48,5%) dos indivíduos do G1 e 477 (62,3%) dos indivíduos 

do G2. Ainda, do total de indivíduos que responderam sobre sexarca (98,1%), 425 

(35,2%) já tinham iniciado a vida sexual, 74 (17,4%) do G1 e 351 (82,6%) do G2. 

Houve diferença estatística entre já ter iniciado a vida sexual em relação ao sexo, 

para ambos os grupos, com proporção maior de indivíduos do sexo masculino com 

sexarca (p<0,001). No estrato do G1, a diferença estatística entre os sexos dos 

adolescentes em relação ao uso do preservativo na primeira relação sexual foi 

considerada marginal (p=0,05), ou seja, não apresentou diferença significativa em 

ambos os sexos para este grupo. Por outro lado, no G2, as adolescentes relataram 

ter usado mais o preservativo na sexarca que os meninos (p<0,001). Ainda, nesse 

grupo, uma proporção maior de meninos usou preservativo na última relação sexual 

em comparação com as meninas (p=0,04).  Observou-se também, uma proporção 

maior de meninas que não usaram preservativo na sexarca porque confiava no 

parceiro (p=0,003) para o G1 e uma proporção maior de meninos que não utilizaram, 

pois não esperou ou preocupou (p<0,001) no G2. Em relação ao número de 

parceiros sexuais, o G2 se destacou estatisticamente (p<0,001), sendo que a 

maioria dos adolescentes do sexo masculino (79,3%) declarou ter mais de dois 

parceiros sexuais na vida enquanto (68,2%) das meninas declararam apenas um 

parceiro sexual. Como já esperado em relação à experiência de gravidez, as 

adolescentes do sexo feminino (G2: 9,4%) relatam ter tido mais experiência, 

(p=0,009). Sobre os métodos contraceptivos utilizados, o preservativo masculino 

e/ou feminino foi o mais relatado nos grupos dos adolescentes do sexo masculino 

(G1: 86,5% e G2: 73,3%), (p<0,001). Em segundo lugar ficou o anticoncepcional 

hormonal oral “pílula”, sendo relatado pelas meninas (G1: 42,9% e G2: 48,0%), com 

(p<0,001). Por último o anticoncepcional hormonal injetável, com significância 

marginal (p=0,05). Os dados sobre o comportamento sexual dos participantes 

podem ser observados na Tabela 3. 
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Tabela 3. Comportamentos sexuais e utilização de métodos contraceptivos, segundo sexo e idade 
dos adolescentes do Município de São Luís de Montes Belos/GO. Goiânia, 2014 

  12-14 anos   15-18 anos  
Variável Total  

N=425 (%)† 

Feminino 
(n=21)     

Masculino 
(n=53) 

p Feminino 
(n=139)  

Masculino 
(n=212) 

p 

  (%)† (%)†  (%)† (%)†  
Uso do preservativo na sexarca 
Sim 53,4 76,2 51,0 0,05 64,4 44,5 < 0,001 
Não 46,6 23,8 49,0  35,6 55,5  
SI* n=9        
Motivo de não uso do preservativo na sexarca (n=194) ‡ 
Não 
esperava/não se 
preocupou 

         58,5 40,0 68,0 0,003 50,0 60,9 < 0,001 

Confiava no 
parceiro 

         22,3 60,0 4,0  43,7 15,6  

Não tinha          19,2 - 28,0   6,3 23,5  
SI* n=1        
Usou algum método contraceptivo além do preservativo na sexarca  
Sim 17,4 38,1 6,0 0,002 32,1 8,7 < 0,001 
Não 82,6 61,9 94,0  67,9 91,3  
SI* n=9        
Relação sexual desprotegida no último ano  
Sim 61,0 40,0 39,6 1,0 67,2 64,1 0,6 
Não 39,0 60,0 60,4  32,8  35,9  
SI* n=14        
Uso do preservativo na última relação sexual  
Sim 64,8 71,4 76,6 0,6 56,1 67,0 0,04 
Não 35,2 28,6 23,4  43,9 33,0  
SI* n=16        
Número de parceiros sexuais na vida  
1 41,6 57,2 47,2 0,7 68,2 20,7 < 0,001 
2-5 36,8 33,3  39,6  21,7 46,4  
> 5 21,5 9,5 13,2  10,1 32,9  
SI* n=7        
Experiência de gravidez  
Sim 5,5 10,0 3,9 0,3 9,4 2,9    0,009 
Não 94,5 90,0 96,1  90,6 97,1  
SI* n=8        
Métodos contraceptivos utilizados§ 
Preservativo 
masculino e/ou 
feminino 

60,5 42,9 86,5  < 0,001 33,3 73,3 < 0,001 

AHO|| “Pílula”  26,8 42,9 5,8  < 0,001 48,0 16,7 < 0,001 
AHI¶ 5,0 -  1,9 1,0 8,9 3,8 0,05 
AE** 2,4 - - - 3,0 2,9 1,0 
DIU†† 0,2 4,8 - 0,3 - - - 

*Sem informação; †Incluídos no cálculo somente as respostas válidas; ‡Válido para quem referiu não ter usado preservativo na sexarca; 

§Variável de múltipla escolha; ||Anticoncepcional Hormonal Oral; ¶Anticoncepcional Hormonal Injetável; **Anticoncepção de emergência; 

††Dispositivo Intrauterino. 
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O consumo de drogas lícitas e ilícitas foi relatado por 357 (29,8%) dos 

participantes. Ainda, (27,8%), (9,6%), (4,6%), (2,6%), (2,2%) e (1,5%), dos 

adolescentes referiram o consumo de álcool, tabaco, maconha, cocaína, cola e 

crack respectivamente. Houve uma proporção maior de indivíduos do sexo 

masculino (40,2%) quando comparado ao sexo feminino (24,6%) para o G2 

(p<0,001). Ainda, nesse grupo, o percentual de adolescentes masculinos que 

utilizaram álcool foi estatisticamente maior (p<0,001) quando comparado ao sexo 

feminino para todos os tipos de drogas (Tabela 4). 
 
Tabela 4. Consumo de drogas lícitas e ilícitas, segundo sexo e faixa etária dos adolescentes do 
Município de São Luís de Montes Belos/GO, Goiânia, 2014 

  12-14 anos   15-18 anos  
Variável Total  

N=1230 (%)† 

Feminino 
(n=249)     

Masculino 
(n=216) 

p Feminino 
(n=374) 

Masculino 
(n=391)  

p 

  (%)† (%)†  (%)† (%)†  
Consumo de droga na vida 
Sim 29,8 25,4 25,4 1,0 24,6 40,3 < 0,001 
Não 70,2 74,6 74,6  75,4 59,7  
SI* n=32        
Tipo de droga utilizada‡ 
Álcool 27,8 23,9 22,0 0,6 24,3 37,1 < 0,001 
Tabaco 9,6 6,9 8,6 0,5 5,5 16,0 < 0,001 
Maconha 4,6 2,4 3,3 0,6 1,4 9,9 < 0,001 
Cocaína 2,6 1,6 1,4 1,0 0,5 5,9 < 0,001 
Cola 2,2 1,2 1,9 0,7 0,3 4,8 < 0,001 
Crack 1,5 1,2 1,0 1,0 0,3 3,2 0,003 

*Sem informação; †Incluídos no cálculo somente as respostas válidas; ‡Variável de múltipla escolha. 

 
 
4.4 – Conhecimentos sobre DST e Métodos Contraceptivos 

O conhecimento sobre DST e métodos contraceptivos dos adolescentes 

está evidenciado na Tabela 5. Em geral observou-se um maior conhecimento de 

indivíduos do sexo feminino em relação as DST e métodos contraceptivos. O 

HIV/Aids, foi a DST mais citada (92,3%), seguido da hepatite B (44,7%). Uma 

proporção significantemente maior de adolescentes do sexo feminino conheciam 

mais o HIV/Aids no G1 (p=0,02) e hepatite B (p<0,001), herpes genital (p=0,04), 

sífilis (p<0,001) e HPV (p<0,001) no G2. Em relação aos métodos contraceptivos, os 

adolescentes masculinos demonstraram mais conhecimento sobre o preservativo 

masculino em relação às adolescentes do sexo feminino no G1 (p<0,001) e G2 

(p=0,01). No entanto, uma proporção maior de meninas conhecia o preservativo 

feminino, AHO, AHI, AE, Tabelinha e DIU para G1 e G2 (p<0,05). 
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Tabela 5. Conhecimento sobre DST e métodos contraceptivos, segundo sexo e faixa etária dos 
adolescentes do Município de São Luís de Montes Belos/GO, Goiânia, 2014  

  12-14 anos   15-18 anos  
Variável Total  

N=1230 (%) 

Feminino 
(n=249)     

Masculino 
(n=216) 

p Feminino 
(n=374)  

Masculino 
(n=391) 

p 

  (%) (%)  (%) (%)  
DST* conhecidas† 
HIV/Aids 92,3 92,4 85,6 0,02 95,5 92,8 0,1 
Hepatite B 44,7 49,0 41,2 0,09 51,9 37,1 < 0,001 
Herpes 
Genital 

39,4 30,9 25,0 0,2 50,0 42,7 0,04 

Sífilis 29,7 24,9 18,1 0,07 42,0 27,4 < 0,001 
HPV‡ 29,6 28,1 22,7 0,2 40,9 23,5 < 0,001 
Cancro mole 9,0 8,0 7,9 0,9 10,2 9,2 0,7 
Donovanose 4,3 5,6 5,6 1,0 3,7 3,3 0,8 
Métodos contraceptivos conhecidos† 
Preservativo 
masculino 

95,9 83,5 98,1 < 0,001 98,4 100 0,01 

Preservativo 
feminino 

50,2 64,7 42,1 < 0,001 55,3 40,4 < 0,001 

AHO§ “Pílula” 61,7 61,8 34,3 < 0,001 89,6 50,1 < 0,001 
AHI|| 33,5 32,9 19,9    0,002 55,1 20,7 < 0,001 
AE¶ 33,5 31,3 13,9 < 0,001 54,8 25,3 < 0,001 
Tabelinha 20,1 19,7 8,3 <  0,001 31,6 15,9 < 0,001 
DIU** 13,7 18,9 7,4 < 0,001 17,9 9,7 < 0,001 
Coito 
interrompido 

6,2 7,2 4,2 0,2 7,5 5,4 0,2 

*Doença Sexualmente Transmissível; †Variável de múltipla escolha; ‡Papiloma Vírus Humano; §Anticoncepcional Hormonal 

Oral; ||Anticoncepcional Hormonal Injetável; ¶Anticoncepção de emergência; **Dispositivo intrauterino. 

 
 
4.5 – Fontes de Informações em Sexualidade 

A Tabela 6 refere às fontes de informações dos adolescentes a respeito da 

sexualidade. A maioria dos adolescentes, (62,8%) informaram procurar a escola, 

seguida de (57,0%) que procuram os amigos e em terceira opção, apresentam-se os 

pais com (51,1%) como fonte de informação sobre sexualidade. Dos que procuram a 

escola, os pais, a unidade básica de saúde e o namorado, a maioria é do sexo 

feminino apresentando (p<0,05). Sobre as orientações recebidas pelos adolescentes 

sobre a sexualidade, os adolescentes do sexo masculino do G2 conversam mais na 

escola (p=0,007) e na internet G1 e G2 (p<0,001) e (p=0,02) respectivamente, 

enquanto as adolescentes do sexo feminino do G1 e G2 conversam mais com os 

pais (p=0,006) e (p=0,002), já as meninas do G2, com o namorado, sendo 

significante em (p<0,001). 
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Tabela 6. Fontes de informações sobre sexualidade, segundo sexo e faixa etária dos adolescentes 
do Município de São Luís de Montes Belos/GO, Goiânia, 2014 

  12-14 anos   15-18 anos  
Variável Total  

N=1230 (%) 

Feminino 
(n=249)     

Masculino 
(n=216) 

p Feminino 
(n=374) 

Masculino 
(n=391)  

p 

  (%) (%)  (%) (%)  

Fonte de informação* 
Escola 62,8 65,1 53,1 0,01 70,3 59,6 0,002 
Amigos (as) 57,0 51,8 46,3 0,2 62,3 61,1 0,7 
Pais 51,1 54,2 37,0 < 0,001 62,0 46,5 < 0,001 
Mídia (televisão) 42,0 40,6 38,0 0,6 46,0 41,2 0,2 
Internet 33,2 27,3 34,3 0,1 32,9 36,6 0,3 
UBS† 25,3 21,3 16,7 0,2 34,2 24,0 0,002 
Namorado (a) 20,3 15,7 15,3 0,9 29,9 16,9 < 0,001 
Conversa sobre sexualidade* 
Escola 8,7 8,4 10,2 0,5 5,6 11,0 0,007 
Amigos (as) 42,7 43,3 41,7 0,7 40,4 45,0 0,2 
Pais 40,6 47,8 35,2 0,006 45,5 34,3 0,002 
Internet 3,3 0,4 6,9 < 0,001 1,6 5,6 0,02 
UBS† 2,5 0,8 2,3 0,3 3,5 2,8 0,6 
Namorado (a) 17,1 12,0 11,1 0,8 25,1 15,9 < 0,001 

*Variável de múltipla escolha; †Unidade Básica de Saúde. 
 

 

 

4.6 – Procura aos Serviços de Saúde 
Do total de participantes, (57,2%) relataram acesso à UBS, com uma 

proporção maior de adolescentes do sexo feminino que utilizaram o serviço (G2) 

(p<0,001). O serviço mais procurado foi à consulta médica por (39,8%) dos 

adolescentes, sendo significante em G1 e G2 (p=0,003) e (p<0,001) 

respectivamente, também para as meninas. A consulta de enfermagem teve apenas 

(5,0%) de procura pelos adolescentes, onde a maior parte também foram meninas 

com G1 (p=0,005) e G2 (p=0,01). O único serviço mais procurado pelos 

adolescentes do sexo masculino em relação aos adolescentes do sexo feminino foi à 

aquisição de preservativos apresentando (p<0,001) em ambos os grupos. Sobre a 

fonte de aquisição dos métodos contraceptivos, os adolescentes do sexo masculino 

procuraram mais na farmácia G2 (p=0,02) e os amigos G1(p=0,01) e G2 (p<0,001), 

enquanto as meninas procuraram mais com o namorado com (p<0,001) tanto no G1 

quanto no G2 (Tabela 7). 
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Tabela 7. Procura aos serviços de saúde, segundo sexo e faixa etária dos adolescentes do Município 
de São Luís de Montes Belos/GO, Goiânia, 2014 

  12-14 anos   15-18 anos  
Variável Total  

N=1230 (%) 

Feminino 
(n=249)     

Masculino 
(n=216) 

p Feminino 
(n=374) 

Masculino 
(n=391)  

p 

  (%) (%)  (%) (%)  
Busca a UBS† 
Sim  57,2 61,4 57,4 0,4 63,4 48,6 < 0,001 
Não 42,8 38,6 42,6  36,6 51,4  
Serviços utilizados na UBS† (n=704)*‡ 
Imunização 36,3 42,6 34,7 0,08 40,4 29,2 0.01 
Consulta médica 39,8 48,2 34,7 0,003 49,5 28,1 < 0,001 
Consulta de 
enfermagem 

5,0 6,0 0,9 0,005 8,0 3,8 0,01 

Aquisição de 
preservativos 

6,0 2,0 10,6 < 0,001 2,4 9,5 < 0,001 

Orientação 
sexual 

3,7 2,0 2,3 0,8 5,3 4,1 0,4 

Forma e fontes de aquisição de métodos contraceptivos* 
Farmácia 62,9 56,6 54, 0,7 63,4 71,1 0,02 
UBS† 45,4 54,6 54,6 0,9 42,8 37,1 0,1 
Pais 7,8 6,8 5,1 0,4 9,6 8,2 0,5 
Namorado (a) 4,7 7,6 0,9 < 0,001 8,0 1,8 < 0,001 
Amigos (as) 3,3 1,6 6,0 0,01 0,8 5,1 < 0,001 

*Variável de múltipla escolha †Unidade Básica de Saúde. ‡.Válido somente para quem referiu acesso a Unidade Básica de Saúde. 
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5 – DISCUSSÃO 

Neste item, os dados foram apresentados em forma de tópicos conforme os 

resultados obtidos. O presente estudo foi realizado com o objetivo de verificar os 

conhecimentos e comportamentos de risco em sexualidade entre adolescentes das 

instituições da rede básica de ensino do município de São Luís de Montes Belos – 

GO. 

Para atender os objetivos propostos, foi necessário conhecer o perfil 

sociodemográfico da população em estudo, os comportamentos sexuais e consumo 

de drogas lícitas e ilícitas, os conhecimentos sobre DST e métodos contraceptivos, 

fontes de informações em sexualidade e busca aos serviços de saúde. 

Participaram do estudo 1230 adolescentes, sendo 623 do sexo feminino e 
607 masculino, matriculados em 7 instituições públicas da rede básica de ensino 

do município de São Luís de Montes Belos – Goiás. 

 

Perfil Sóciodemográfico 

Nas características sócioeconômicas e demográficas da amostra estudada, 

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

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

2011).  

Para a prática religiosa, aproximadamente metade dos participantes se 

declaram evangélicos. 

Os grupos religiosos podem ser uma opção atrativa, na medida em que 

apresentam segurança, solidez e um sentimento de vida para as pessoas, além das 

possíveis respostas tão procuradas pelos adolescentes. Então, é importante 

considerar que a experiência religiosa exerce influência também sobre outros 

aspectos da formação da identidade do adolescente. Da mesma forma, pode-se 

entender a religião como fator cultural que gera impacto no comportamento sexual 

(PAIVA et al., 2008; HUGO et al., 2011). 

O estudo encontrou significância estatística em relação à renda familiar, 

onde a maioria relatou receber renda igual ou inferior a três salários mínimos, 

(79,7%).  

Para Gonçalves et al., (2008), a vulnerabilidade social entre os jovens impõe 

a necessidade de trabalhar mais cedo, assumir maiores responsabilidades com o 

próprio sustento e dos que com ele moram, antecipando em anos algumas vivências 
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e comportamentos, inclusive sexual. Corroborando, Hugo et al., (2011) afirmam que 

o início precoce da experiência sexual está relacionado diretamente com o baixo 

nível sócioeconômico, menor escolaridade, além da prática religiosa. 

No que se refere à composição familiar, (63,5%) dos adolescentes possui a 

estrutura familiar formada por pais e filhos. 

A família, principal agente de socialização, é o meio de intermediação entre 

o indivíduo e a sociedade. Primeiro grupo, ao qual o ser humano pertence, a 

família é responsável por refletir os padrões culturais da sociedade em hábitos e 

padrões morais e torna-se parte fundamental para a formação emocional de seus 

membros. O adolescente torna-se então resultado da relação sociedade-família 

(NEPOMUCENO; WITTER, 2010). 

Na pesquisa realizada em 2013 por Oliveira (2013) na capital do Estado de 

Goiás, sobre o comportamento e o conhecimento em sexualidade entre 

adolescentes de Goiânia, corroborou com nosso estudo, em que a população foi 

constituída pela maioria de adolescentes pardos, que residiam com a família e que 

tinham renda inferior a um salário mínimo. 

Em relação às ocupações e/ou atividades extracurriculares exercidas pelos 

participantes da pesquisa, houve uma maior proporção para os adolescentes do 

sexo masculino para a prática de atividade física do que em relação às meninas. 

Em um estudo realizado em adolescentes matriculados em escolas da rede 

pública estadual no Estado de Pernambuco no ano de 2006, sobre a associação 

entre prática de atividade física e indicadores de comportamento sexual de risco em 

adolescentes, mostrou que os participantes que praticavam atividade física no lazer 

apresentou associação direta com maior número de parceiros sexuais (PIMENTEL 

et al., 2013). 

 

Comportamento Sexual e Consumo de Drogas Lícitas e Ilícitas como Fator 

Vulnerável 

A iniciação sexual (sexarca) no presente estudo foi confirmada por 17,4% 

e 82,6% dos adolescentes do primeiro e segundo grupos etários respectivamente. 

Pode-se observar que os adolescentes do sexo masculino foram mais 

sexualmente ativos que as meninas.  

Corroborando com nosso estudo, Oliveira (2013) encontrou também que os 

adolescentes do sexo masculino foram mais sexualmente ativos que as meninas. 
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Essa tendência de iniciação sexual precoce tem sido observada ao longo 

dos anos (PASCOM; SZWARCWALD, 2011).  

Uma pesquisa realizada em 2005 e 2006 pela WHO (2008), revelou que 

22% de adolescentes já haviam realizado relação sexual antes de 15 anos, variando 

proporcionalmente de 5% na Macedônia a 61% na Groelândia, configurando 

diferenças culturais importantes. 

O início da atividade sexual precoce associada à falta de informações, à 

imaturidade cronológica e ao não uso e/ou ao abandono do preservativo pode 

ter repercussões na vida adulta, como dificuldades com a maternidade e a 

paternidade, desenvolvimento anormal dos aspectos psicossocial (depressão), 

possibilidade de aquisição de DST, gravidez precoce e suas consequências 

maternas e perinatais e aborto (MARIUTTI; ALMEIDA; PANOBIANCO, 2007; 

BENINCASA; REZENDE; CONIARIC, 2008; JAMIESON; WADE, 2011; 

STULHOFER et al., 2010; MALTA et al., 2011; HUGO et al., 2011), além do  

abandono e evasão escolar (BRÊTAS; OHARA; JARDIM, 2008; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2009; SOUZA et al., 2010). 

Os Centers for Disease Control and Prevention – CDC (2012) nos EUA 

investigaram os comportamentos de risco dos adolescentes. Dos 49,2% que 

tiveram relação sexual, 6,2% iniciaram relações sexuais antes dos 13 anos de 

idade, onde 33,7% eram sexualmente ativos no momento da pesquisa e desses 

60,2% fizeram uso do preservativo na última relação sexual, apenas 18,0% usaram 

a pílula anticoncepcional, 84% já tinham recebido informações sobre Aids ou 

infecção pelo HIV na escola. 

No G1, a diferença estatística entre os sexos dos adolescentes em relação 

ao uso do preservativo na sexarca foi considerada marginal (p=0,05) e no G2 

(64,4%) das meninas informaram ter feito uso do preservativo na primeira relação 

sexual, diferente dos meninos, onde (55,5%) não utilizou o preservativo. 

O estudo corrobora com o de Ribeiro; Silva; Saldanha (2011) em que os 

autores observaram maior utilização do preservativo na sexarca em adolescentes do 

sexo feminino. Fenômeno atribuído ao rito de passagem para a vida adulta que 

para as meninas está relacionado à curiosidade, à vontade de deixar de ser 

criança, aos namoros e para os meninos é a reafirmação de sua masculinidade 

(REBELLO; GOMES, 2009; TAQUETE; MEIRELLES, 2012). 

Para Oliveira (2013), em sua pesquisa, apesar dos adolescentes 
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apresentarem um bom conhecimento sobre métodos contraceptivos, especialmente 

o masculino, e as principais DST, percebe-se que a informação não está associada 

à prática sexual segura, evidenciada pelo uso inconsistente do preservativo. 

No estudo de Neto; Piovezan; Galato (2013), realizado com estudantes 

matriculados em duas escolas particulares e duas escolas públicas em Tubarão – 

SC, comparando os alunos dos diferentes tipos de escolas com o comportamento 

sexual, observou-se a alta prevalência do uso de preservativo na primeira relação 

sexual por adolescentes de escolas particulares. 

Dentre os motivos declarados para o não uso do preservativo, destacou-se 

no sexo masculino, em ambos os grupos, em que eles não esperavam ter relação 

ou não se preocuparam em ter relação sexual sem o uso do preservativo. Já para 

as meninas, o motivo declarado ao não uso do preservativo foi à confiança no 

parceiro sexual.  

Alguns estudos também corroboraram nossos achados em que muitos 

jovens ainda vivenciam sua vida sexual sem o uso do preservativo, mesmo sabendo 

que o uso evita doenças. A convivência e a intimidade construídas no cotidiano da 

relação parecem afastar o risco de contágio do vírus HIV ou de qualquer outra DST. 

Alguns estudos têm apontado o modelo monogâmico como fator determinante para 

o não uso do preservativo, pressupondo a fidelidade dos parceiros (LOPES; 

BUCHALLA; AYRES, 2007; SOUSA; ESPÍRITO SANTO; MOTTA, 2008; SILVA; 

VARGENS, 2009). 

Corroborando, Camargo; Bertoldo (2006), refere que a intimidade é um fator 

correlacionado negativamente com o uso do preservativo, assim como proximidade 

e confiança, pois diminuem a necessidade de proteção. Garcia; Sousa (2010), 

acrescentam que além da justificativa da confiança no parceiro, a não utilização do 

preservativo pela população masculina, agrega elementos relacionados ao 

incomodo no ato sexual, alteração na sensibilidade, prejuízo na ereção e alergia ao 

material. 

Esse achado traduz as diferentes formas de conceber e viver a sexualidade 

pelos gêneros masculinos e femininos que para Santos; Paiva (2007), o homem 

encontra-se em situação de vulnerabilidade pela opressão de estereótipos, ou seja, 

deixam de ser sujeitos de sua atividade sexual, na tentativa de moldar seu 

comportamento para cumprir as funções de provedor e chefe de família. 
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Corroborando com estudos de Taquette; Vilhena; Paula (2004), Underwood 

et al., (2011) e Taquette; Meirelles (2012), os homens necessitam cada vez mais 

cedo provar que são potentes e sexualmente capazes, enquanto as mulheres são 

passivas, sensíveis e dependentes. 

Segundo estudo de Marinho et al., (2013), as razões dadas pelas garotas 

para não usar o preservativo foram a confiança no parceiro (27,8%), uso de outro 

método contraceptivo (22,2%) e não ter o preservativo no momento (11,1%). Por 

outro lado, a principal razão dos rapazes em não utilizar o preservativo foi não ter no 

momento (60,0%). 

A maior parte dos adolescentes referiu ter utilizado o preservativo na última 

relação sexual, sendo estatisticamente significante no grupo G2 (p=0,04), onde os 

meninos referiram usar mais que as meninas. 

Corroborando, Ribeiro; Silva; Saldanha (2011), reforça em seu estudo que 

enquanto o uso de preservativo aumenta para o gênero masculino (14%), cai para o 

gênero feminino (4%), ou seja, durante o transcurso da vida sexual, os meninos 

passar a usar mais o preservativo, enquanto as meninas descartam o seu uso. 

No estudo de Hugo et al., (2011), mostrou ser relevante a diferença de 

proporções com relação ao uso do preservativo na última relação sexual. Os jovens 

que não fizeram uso do preservativo na última relação apresentaram iniciação 

sexual cedo.  

Quanto ao número de parceiros sexuais na vida, houve significante 

diferença estatística no G2 (p<0,001), onde as meninas referiram ter tido apenas um 

parceiro sexual, enquanto os meninos tiveram mais de dois parceiros sexuais na 

vida. 

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

(PeNSE) de 2009 (IBGE, 2009), da Pesquisa de Conhecimento, Atitudes e Práticas 

na População Brasileira do Ministério da Saúde (2011b) e de estudos de Malta; 

Silva; Mello (2011), aproximadamente um terço dos adolescentes já haviam tido 

relação sexual antes de 15 anos, mais relatado por meninos, parceiro único e 

estudantes de escolas públicas. 

Em relação à gravidez, as meninas declararam ter tido mais essa 

experiência. 

Estudo com adolescentes de escolas públicas da Bahia encontrou 18,1% de 

história de gravidez entre as meninas com vida sexual (ALMEIDA et al., 2003).  Já o 
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estudo de Vonk; Bonan; Silva (2013) encontrou um percentual maior (26,5%) de 

adolescentes grávidas. 

Entre os métodos contraceptivos mais utilizados, o preservativo masculino 

e/ou feminino se destacou entre os adolescentes do sexo masculino. Já para as 

meninas, referiram utilizar a “pílula”. 

Estudos de Teixeira et al., (2006); Doreto;  Vieira (2007); Benincasa;  

Rezende;  Coniaric (2008); Lauszus et al., (2012), investigaram uma relação 

direta entre o tempo de relacionamento e a substituição do preservativo pelo 

contraceptivo oral, demonstrando que o uso do preservativo esteve relacionado à 

escolha de parceiros, essencial apenas no início da relação e esquecido quando a 

intimidade da relação cresceu. 

Em estudos de Saldanha et al., (2008); Brêtas; Ohara; Jardim (2011); 

Ruzany et al., (2010) e Garbin et al., (2010), o uso do preservativo e do 

contraceptivo hormonal foram informados por uma significativa parcela dos 

adolescentes. 

Para Dias et al., (2010), o uso do preservativo e os fatores sociais, afetivos e 

culturais que influenciam a sua utilização correta e regular são temas importantes a 

serem debatidos junto aos adolescentes, pois representa o único método seguro e 

eficaz na prevenção das DST e gravidez. 

Sobre o consumo de drogas na vida, a maioria (70,2%) referiu não utilizar, 

mesmo assim, houve significância relativa do uso de drogas em relação ao sexo no 

G2 (p<0,001), onde (40,3%) dos meninos referiram ter utilizado alguma vez na vida. 

O uso de drogas é considerado um fator de vulnerabilidade juvenil e 

está fortemente associado ao sexo desprotegido e à promiscuidade, afeta o 

comportamento do adolescente, segundo Cruzeiro et al. (2010) e segundo Sampaio 

Filho et al. (2010) pode ainda agravar a imaturidade do pensamento abstrato, ou 

seja, por causa da imaturidade de conhecimentos, os adolescentes tornam-se 

instáveis e susceptíveis a influências grupais, tendo acrescido a isso o consumo de 

álcool como fator potencializador de comportamentos de risco devido ao sentimento 

de onipotência. 

Todas as variáveis referentes ao tipo de droga utilizada apresentaram 

significância estatística no G2 (p<0,001), sendo utilizadas mais pelos meninos do que 

pelas meninas, onde o álcool prevaleceu em primeiro lugar. 

O uso de drogas e álcool é segundo Camargo; Bertoldo (2006), considerado 
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comportamento de risco pelas alterações cognitivas que tornam o indivíduo mais 

vulnerável a outras situações de risco, além de ser o consumo em si um 

comportamento autodestrutivo. Mesmo que este estudo não tenha encontrado 

diferença significativa em relação ao sexo dos adolescentes e o uso de drogas ou 

álcool, ressaltamos que quase um quarto da amostra afirmou que se expuseram ao 

HIV por terem feito uso de drogas e álcool. 

O estudo de Monteiro; Medeiros; Oliveira (2007) sobre estilo de vida e 

vulnerabilidade social entre adolescentes de um bairro da cidade de Natal-RN, 

encontrou que (41,5%) dos adolescentes consumiam álcool e outras drogas lícitas e 

(37,9%) consumiram drogas ilícitas, principalmente a cola, antes da relação sexual. 

O uso de drogas é preponderantemente responsável por aumentar a 

vulnerabilidade, já que no período da adolescência, o indivíduo normalmente age por 

impulso, impelido pela sensação de invulnerabilidade muitas vezes estimulada pela 

utilização de bebidas alcoólicas e/ou drogas (BARRETO; SANTOS, 2009). 

 

Conhecimentos sobre DST e Métodos Contraceptivos 

Foram investigados os conhecimentos dos adolescentes acerca das DST e 

métodos contraceptivos. A relevância dessa investigação possibilita aos 

profissionais de saúde e educação ter um diagnóstico das informações desse 

grupo, para, a partir daí, proporem intervenções focadas nas necessidades 

apresentadas. 

Dentre as DST pesquisadas, o HIV/Aids foi a doença mais informada em 

ambos os grupos, seguida da Hepatite B, Herpes Genital e Sífilis. Comparando o 

conhecimento entre os sexos, as meninas se destacaram nas duas 

estratificações etárias. 

Diferentemente da nossa pesquisa, o estudo realizado por Camargo; Ferrari 

(2009) com adolescentes de Londrina mostrou que os meninos tinham maior 

conhecimento do que as meninas sobre a Aids. Enquanto que para Hepatite, Herpes 

Genital e Sífilis o maior conhecimento foi das meninas. 

Em outro estudo, no que se refere ao conhecimento dos adolescentes sobre 

as DST, (98,5%) relataram que em algum momento já ouviram falar que doenças 

podem ser transmitidas durante a relação sexual. A Aids (91,2%), o herpes (72,8%) 

e o HPV (70,6%) foram as patologias mais citadas (GARBIN et al., 2010). 
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O estudo de Oliveira (2013) corroborou com a nossa pesquisa, 

demonstrando que as meninas possuíam maior conhecimento sobre as DST do que 

os meninos, onde apenas no G1, 12-14 anos, os meninos superaram o 

conhecimento das meninas na opção "hepatite B". 

Sobre os métodos contraceptivos, em ambos os grupos etários, o método 

mais conhecido foi o preservativo masculino seguido do contraceptivo oral. 

Contudo, as adolescentes de ambas as faixas etárias demonstraram melhor nível 

de conhecimento acerca dos métodos preventivos que os meninos, sendo que 

eles tiveram percentagem maior, apenas, referente ao preservativo masculino. 

Talvez a ampla divulgação e/ou distribuição frequente nas campanhas 

realizadas pelo Ministério da Saúde, nos últimos anos, possam explicar essa 

popularidade do preservativo masculino entre o público jovem. E além do método 

mais conhecido entre os adolescentes, o preservativo é também considerado pelos 

adolescentes como o método mais adequado a essa faixa etária. Provavelmente 

pela amplitude de proteção contra as DST, gravidez e pela relativa facilidade de 

aquisição e uso (GARBIN et al., 2010; BRÊTAS, OHARA, JARDIM et al., 2011). 

O estudo de Neto; Piovezan; Galato (2013) corrobora com dados da nossa 

pesquisa mostrando que o preservativo masculino foi citado por (98,5%) dos 

adolescentes como o método mais conhecido entre eles.  

Entre os métodos contraceptivos mais conhecidos, o preservativo masculino 

se destacou seguido das pílulas contraceptivas e do anticoncepcional injetável 

(RUZANY et al., 2010). Também como o método mais conhecido, o preservativo 

masculino foi citado por (98,8%) dos adolescentes na pesquisa de Oliveira et al., 

(2009b). 

 

Fontes de Informações em Sexualidade 

As fontes de informação pesquisadas que apresentaram significância 

estatística foram apenas “escola” e “pais” para o G1 e a "escola", “pais” "unidade 

básica de saúde" e "namorado(a)", para o G2. Essas fontes foram mais 

apontadas pelas meninas. Ressalta-se que, nessa pesquisa, a escola sobressaiu 

como a fonte de informação formal sobre sexualidade. Entretanto, ressalta-se que 

a educação sexual deve ser realizada entre família, escola, sociedade e instituições 

formadoras. 

Para Carleto et al., (2010), entre os meninos as fontes de informação sobre 
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sexo, DST e Aids são os amigos (15,8%), televisão (10,0%) e mãe (9,5%). Entre as 

meninas, predomina a mãe (27,2%), os amigos (12,3%) e a escola (11,7%). 

Corroborando com nosso estudo, na pesquisa realizada por Coelho et al., 

(2011), os jovens de ambos os sexos, apontaram como principal fonte de informação 

em sexualidade a escola em (81,3%) para o sexo feminino e (71,8%) para o sexo 

masculino. 

Na pesquisa de Ramiro et al., (2011), os resultados encontrados, para 

fontes de informação sobre HIV e outras DST, foram  os programas de televisão, os 

folhetos informativos e a  internet, sendo essa última meio de informação sobre 

sexualidade crescente. 

Em um estudo realizado em 2012 no Rio Grande do Sul sobre blogs da 

internet, mostrou que nos onze blogs selecionados para a pesquisa, o assunto mais 

abordado foi métodos contraceptivos, encontrado em (81,81%) dos blogs, seguido 

de DST em (63,63%) (VALLI; COGO, 2013). 

Já no estudo de Volk; Bonan; Silva (2013), sobre as fontes de informação na 

ocasião das primeiras ralações sexuais, mães e/ou pais são os mais citados por 

adolescentes do sexo feminino e masculino. Amigos e namorados(as) aparecem em 

segundo lugar para meninas e meninos. Chama à atenção a reduzida citação de 

professores e profissionais de saúde. As mídias também não aparecem com 

destaque. 

Para Oliveira (2013), todas as fontes de informação formal pesquisadas 

apresentaram forte significância estatística. A "escola", "serviço de saúde" e 

"mídia (revistas/TV)", em ambos os grupos etários, essas fontes foram mais 

apontadas pelas meninas, enquanto os adolescentes referiram acessar mais a 

internet. 

As fontes de informação sobre sexo e sexualidade tratam-se de importantes 

fatores a serem estudados, pois são os meios pelos quais os adolescentes 

recorrem para sanar suas dúvidas, curiosidades e podem influenciar as decisões e 

os comportamentos sexuais. Portanto, cabe aos profissionais de saúde orientar a 

família, que não oferecem informações suficientes sobre o assunto (BESERRA et 

al., 2008; SILVA et al., 2009). 

Em relação à conversa sobre sexualidade, houve significância estatística 

nas variáveis “escola”, “pais”, “internet” e “namorado(a)” apesar do maior percentual 

em ambos os grupos ter referenciado os “amigos” como  pessoas  que  conversam  
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sobre  sexualidade. 

A significância foi observada nas variáveis "escola" em que os meninos 

conversam mais com os professores do que as meninas. Na variável “pais” a 

conversa foi maior com as meninas, pela “internet” os meninos conversavam mais, e 

com o(a) “namorado(a)” a conversa foi significantemente maior pelas meninas. 

O estudo de Brêtas; Ohara; Jardim (2008), revelou que para resolver as 

dúvidas referentes à sexualidade, (35%) dos adolescentes conversavam com os 

pais, (32%) recorriam aos amigos, (6%) perguntavam aos professores, (3%) aos 

avós, (2%) aos profissionais de saúde, (1%) pesquisavam em livros e (1%) recorria 

ao namorado. Uma parcela significativa da população (18%) referiu não conversar 

sobre a temática e (2%) não responderam a questão. 

Estudos mostram que a comunicação sobre a sexualidade ocorre com os 

amigos, Villela; Doreto, 2006; Camargo; Botelho, 2007, com os pais, Barbosa; 

Costa; Vieira, 2008; Almeida; Centa, 2009; Brêtas et al., 2011; Lauszus et al., 

2012, professores, Camargo; Botelho, 2007; Souza et al., 2010; Moizés; Bueno, 

2010; e profissionais de saúde, Lopes; Anjos; Pinheiro, 2009; Costa; Queiroz; 

Zeitoune, 2012. 

Barreto; Santos (2009), em um estudo qualitativo sobre vulnerabilidade entre 

adolescentes às DST apontam que os adolescentes não gostarem de conversar 

sobre sexualidade, provavelmente deve-se a preconceitos e tabus em relação à 

Aids, e das raízes culturais oriundas da educação que recebeu na infância, 

tornando-se assim deficientes de informações importantes para sua proteção, ou 

estão informados, mas não dialogam com ninguém a respeito do assunto, 

processando mal a informação, fazendo com que ela não se revele como um poder 

na hora da prevenção. 

 

Busca aos Serviços de Saúde 

Os serviços de saúde foram frequentados por (57,2%), com destaque ao 

grupo (G2: 63,4%) das meninas. O serviço de saúde mais utilizado nas UBS 

foram, consultas médicas, seguida de imunização, aquisição de preservativos, 

consultas de enfermagem e orientação sexual. 

As meninas relataram procurar em maior quantidade a maioria dos serviços 

nas UBS, enquanto os meninos sobressaíram apenas na aquisição de preservativos. 

O Ministério da Saúde distribui a vacina contra a hepatite B para indivíduos 
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de até 29 anos, portanto cobrindo toda a fase da adolescência e do início da vida 

adulta, períodos de grande susceptibilidade, porém, ainda, observa-se baixa 

cobertura vacinal em adolescentes para esse agravo e ainda um baixo nível de 

conhecimento sobre a mesma (CARVALHO; ARAÚJO, 2010). 

Sobre a vacina contra o HPV, o Ministério da Saúde disponibiliza para 

adolescentes entre 9 e 13 anos de idade, nas unidades básicas de saúde e também 

em escolas públicas e privadas em época de campanha. No entanto, a implantação 

está sendo gradativa. Em 2014, a população-alvo da vacinação contra HPV será 

composta por adolescentes do sexo feminino, na faixa etária de 11 a 13 anos. Em 

2015, serão vacinadas as adolescentes na faixa etária de 9 a 11 anos e, a partir de 

2016, serão vacinadas as meninas de 9 anos de idade. No caso da população 

indígena, a população-alvo da vacinação é composta por meninas na faixa etária de 

9 a 13 anos, no ano da introdução da vacina (2014) e de 9 anos de idade do 

segundo ano (2015) em diante (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

Os resultados demonstraram que um número reduzido de adolescentes 

busca por preservativo, consulta de enfermagem e/ou por orientação sexual. Esses 

dados remetem a ideia de que os serviços de saúde não representam uma 

referência ou mesmo estão preparados para o atendimento ao público jovem na sua 

integralidade. Em nosso entendimento, o ideal seria que a fonte majoritária de 

procura fossem os serviços de saúde. Esse achado pode sinalizar a necessidade de 

ações no sentido de fortalecer o atendimento dos adolescentes junto aos serviços de 

saúde. 

Sobre a procura dos adolescentes aos serviços de saúde, Barreto; Santos 

(2009) ponderam que os adolescentes apenas procuram os serviços para o 

planejamento familiar a fim de prevenirem gravidez, não o fazendo para a prevenção 

do exercício pleno de sua sexualidade e que os adolescentes consideram a ida ao 

serviço de saúde, um ato que causa vergonha pelo próprio pudor da sociedade, 

principalmente quando é para solicitar preservativo. 

Ao contrário do nosso estudo, no estudo de Oliveira (2013), o serviço de 

saúde mais utilizado nas UBS foram, imunização, seguida de consultas médicas. 

Em relação à forma e fontes de aquisição de métodos contraceptivos, a 

farmácia apresentou em primeiro lugar em (62,9%), sendo significante para o sexo 

masculino no G2 (p=0,02). O sexo feminino se destacou em relação ao sexo 

masculino apenas na aquisição com o namorado. Os meninos também declararam 
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adquirir mais com os amigos. 

Corroborando com a pesquisa, o estudo de Vonk; Bonan; Silva (2013), 

também demonstrou que a farmácia foi o principal local para a aquisição dos 

métodos utilizados tanto no grupo dos meninos quanto no grupo das meninas, 

superando (75%). Diferentemente, nenhum menino respondeu que obtinha método 

contraceptivo através de parceiros ou amigos, enquanto (32,3%) das meninas o 

faziam. Os serviços de saúde eram locais de obtenção de métodos para (25%) dos 

meninos e apenas (2,9%) das meninas. 
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6 – CONCLUSÃO 
 
 
• A pesquisa foi realizada com 1230 estudantes, de sete instituições da rede 

básica de ensino, no município de São Luís de Montes Belos – GO, (duas 

municipais e cinco estaduais). A maior parte dos adolescentes se 

autodeclararam pardos, estudavam em instituições estaduais e residiam 

com a família. 

• Os estudantes apresentaram baixas condições socioeconômicas, 

evidenciados por (46,7%) com renda familiar de um a três salários mínimos. 

• Sobre a sexarca, (35,2%) já tinham iniciado a vida sexual, sendo (G1: 

17,4%) e (G2: 82,6%). Os adolescentes do sexo masculino iniciaram a vida 

sexual primeiro (p<0,001). 

• A DST e o método contraceptivo mais conhecidos foram a Aids e o 

preservativo masculino, e ainda responderam que usar o preservativo em 

todas as relações sexuais é a principal forma de prevenção. 

• Os adolescentes apontaram como fonte de informação em sexualidade a 

escola (62,8%), seguido por amigos (57,0%) e pais (51,1%). 

• Com quem conversam sobre a sexualidade, os adolescentes apontaram os 

amigos em (42,7%), os pais (40,6%), namorados (a) (17,1%) e escola 

(8,7%). 

• O álcool foi à droga mais consumida (27,8%). 

• A maior parte dos adolescentes eram usuários dos serviços de saúde 

(57,2%). As consultas médicas (39,8%) e a imunização (36,3%) foram os 

serviços mais procurados. A forma de aquisição de métodos 

contraceptivos foi à farmácia (62,9%). 

• A maioria dos resultados desta pesquisa corrobora com a pesquisa 

realizada em 2013 por Oliveira (2013) na mesma temática e com o mesmo 

público na capital do Estado de Goiás, Goiânia, mostrando que os 

adolescentes do município do interior possuem características semelhantes 

em relação aos adolescentes da capital. 

 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


69 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


70 
 

 

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A realização desta pesquisa possibilitou uma aproximação sobre a realidade 

dos adolescentes de São Luís de Montes Belos – GO, com o olhar sobre o 

conhecimento e o comportamento desses adolescentes sobre a sexualidade. 

A partir desta realidade, o estudo aponta a necessidade da implantação, e 

implementação de ações e/ou programas de educação continuada para os 

professores dessa região, com vistas à multiplicação de informações para os 

adolescentes e pais. 

É fundamental que as ações de Educação em Saúde sejam desenvolvidas no 

ambiente escolar, sem tabus, preconceitos e que tenha o envolvimento de pais, 

familiares, professores, estudantes e profissionais de saúde, desde a infância até a 

adolescência, o mais precocemente possível. 

Apesar dos cuidados necessários para a redução de vieses, esse estudo 

pode ter sofrido interferência de fatores comportamentais dos estudantes como a 

não veracidade de algumas respostas, pela timidez e/ou vergonha, 

proporcionadas pela temática. 
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Apêndice A                                      
 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Prezado amigo (a), 

 
Seu filho (a) está convidado(a) participar, como voluntário, da pesquisa intitulada: 

“Avaliação do comportamento de risco e conhecimentos de adolescentes sobre 
sexualidade em um município do Oeste Goiano”. Meu nome é Brenda de Oliveira 
Monteiro Mendonça, sou a pesquisadora responsável. Minha área de atuação é Saúde do 
Adolescente, prevenção e controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). Este 
documento irá lhe fornecer informações importantes sobre o estudo. Por favor, leia as 
instruções abaixo atentamente e, em caso de dúvidas, esclareça-as junto à equipe, para 
decidir se participa ou não do estudo.  No caso de aceitar fazer parte do mesmo, assine ao 
final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 
responsável. Se ainda permanecer dúvidas, você poderá entrar em contato com os 
pesquisadores listados abaixo e em caso de dúvidas sobre os seus direitos como 
participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal de Goiás UFG - Comitê de Ética em Pesquisa (CoEP) -
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - Prédio da Reitoria, Térreo - Campus II - 
Goiânia-GO CEP 74001-970 - Atendimento: dias da semana: segunda, quarta, quinta e 
sexta-feira, das 13:00 às 17:00 horas. Telefones: (62) 3521-1215 /1076 Fax: (62) 3521-
1163. Solicitamos sua colaboração, no sentido de autorizar seu filho (a) a responder o 
questionário sobre a temática em questão. 

A pesquisa tem como objetivo principal analisar os comportamentos de risco e 
verificar os conhecimentos em sexualidade entre adolescentes nas instituições da rede 
básica de ensino (estadual e municipal) do município de São Luís de Montes Belos - GO. 
● Fica garantida que tal procedimento não trará nenhum risco, desconforto ou danos ao seu 
filho (a).  
● A participação não implica em despesas ou prejuízos de qualquer natureza. Não haverá 
pagamento ou ressarcimento pela participação. 
● As atividades acontecerão nos intervalos das aulas em horário pré-agendado com os 
adolescentes e pactuado com o professor.  
● Estará assegurada a não identificação dos participantes e as informações obtidas serão 
mantidas de forma confidencial, as quais serão utilizadas apenas para esta pesquisa. 
● Respeitaremos sua liberdade e de seu filho (a) em retirar o consentimento a qualquer 
momento ou deixar de participar do estudo, sem prejuízos para vocês.  
● Os benefícios desta pesquisa serão de identificar o comportamento de risco e o 
conhecimento dos adolescentes em sexualidade. As informações obtidas serão valiosas 
para elaboração de medidas educativo-preventivas, podendo contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida dos escolares, considerando os aspectos sexuais e reprodutivos.  
 
 
Nome e Assinatura do pesquisador ________________________________________ 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 
PESQUISA 
 
 

Eu,_____________________________,RG/CPF/____________________, abaixo 

assinado, concordo com a participação do meu filho no estudo, sob a 

responsabilidade da Enfª. Pesquisadora - Brenda de Oliveira Monteiro Mendonça. 

Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora sobre todas as 

etapas da pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios pela participação. Foi me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 

interrupção.  

 

Local e data _______________________________________________________ 

 

Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: ______________________________  

 

Assinatura Dactiloscópica: 

 

 

Nome e assinatura do Pesquisador Responsável____________________________  

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e 

aceite do sujeito em participar. Testemunhas (não ligadas à equipe de 

pesquisadores): 

  

Nome: __________________________ Assinatura: __________________________ 

Nome: __________________________ Assinatura: __________________________ 

 

Pesquisadora responsável: Brenda de Oliveira Monteiro Mendonça 

Contato: (64) 3681-2345 

Orientadora: Profa  Dra Márcia Maria de Souza – FEN/UFG 

Contato: (62) 3209-6280 
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Apêndice B 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 
Ficha Nº: ______ 

INSTRUMENTO – ESCOLAR 
 
Natureza: (   )Estadual                     EST( 1 ) Série que está cursando:_____ 
       (   )Municipal                   MUN( 2 ) 

Características sócio - demográficas:   
1) Qual a sua idade: _________anos  IDADE (    ) 
2) Sexo: M ( 1 )        F ( 2 )  SEXO  (   ) 
3) Estado conjugal: 
( 1 ) Solteiro    
( 2 ) Casado/Amasiado/Mora junto    
( 3 ) Separado   
( 4 ) Viúvo  

ESTCONJ  (   ) 

4) Como você se classifica em relação à sua cor ou raça? 
( 1 ) Branca     
( 2 ) Preta    
( 3 ) Amarela    
( 4 ) Parda    
( 5 ) Indígena  
( 6 ) Outra       
( 7 ) Não sei responder 

COR  (   ) 

5) Qual a sua religião? 
( 1 ) Católica 
( 2 ) Evangélica 
( 3 ) Espírita 
( 4 ) Umbanda/Candomblé 
( 5 ) Outras religiões 

RELIGIAO  (   ) 

6) Atividades extra-escolares? 
( 1 ) Grupo religioso 
( 2 ) Grupo de teatro/música 
( 3 ) Atividades física 
( 4 ) Trabalhos/estágio 

ATVEXESC (   ) 
 

7) Com quem você mora? 
( 1 ) Família nuclear (pai, mãe, irmãos) 
( 2 ) Só com o pai e/ou irmão 
( 3 ) Só com a mãe e/ou irmão 
( 4 ) Com outros familiares 

RESID  (   ) 
 

8) Tipo de moradia:   
( 1 ) Própria     ( 2 ) Alugada      ( 3 ) Outro   

TIPMORA (   ) 
 

9) Renda familiar: 
( 1 ) Até 01 salário mínimo 
( 2 ) De 01 à 03 salários mínimos 
( 3 ) Acima de 03 salários mínimos 

REDFAMIL (   ) 

10)  Qual a maior escolaridade do chefe da sua família? 
( 1 ) Analfabeto 
( 2 ) Ensino fundamental 
( 3 ) Ensino médio 
( 4 ) Ensino superior 

MAIESC   (   ) 

Caracterização dos dados comportamentais:  
1) Qual o tipo de relacionamento afetivo atual? 
( 1 ) Namoro 

RELATUAL   (   ) 
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( 2 ) Fica 
( 3 ) Não tenho nenhum 
 
*Para as meninas: Você já menstruou  ( 1 ) Sim   ( 2 ) Não   Qual idade:_______   
2) Você já teve sua primeira relação sexual?  
( 1 ) Sim       ( 2 ) Não     ( 3 ) Não sei/não quero responder  Qual idade ___ anos. 
Se Sim, responda as questões de 03 à 07. 
Se Não, pule para a questão 08. 

PRIMREL (   ) 
 
 

3) Depois de quanto tempo de relacionamento? 
( 1 ) Não teve tempo de relacionamento / No momento 
( 2 ) Um mês à um ano 
( 3 ) Após um ano 
( 4 ) Após três anos 

DEPRELA   (   ) 

4) Utilizou camisinha na primeira relação sexual?  
( 1 ) Sim   ( 2 ) Não   ( 3 ) Não sei/não quero responder 

UTLCAM (   ) 
 

5)  Caso não tenha usado preservativo na primeira relação sexual, porque? 
( 1 ) Não esperava ter relação naquela hora  
( 2 ) Não se preocupou com isso 
( 3 ) Confiava no parceiro 
( 4 ) Não tinha preservativo 

NAOPRES   (   ) 

6) Utilizou algum método contraceptivo na primeira relação sexual além do 
preservativo?  
( 1 ) Sim   ( 2 ) Não   ( 3 ) Não sei/não quero responder 
( 4 ) Pílula 
( 5 ) Contraceptivo Injetável 
( 6 ) Tabelinha / Coito interrompido 
( 7 ) Pílula do dia seguinte 

UTILCOMT (   ) 
 

7)  Caso não, porque? 
( 1 ) Não tinha disponível 
( 2 ) Essa responsabilidade é da mulher 
( 3 ) Não esperava ter relação no momento 

CASPQ   (   ) 

8)  No relacionamento atual? 
( 1 ) Namoro      ( 2 ) Fica      ( 3 ) Não tenho / não quero responder 
Caso Não tenha, vá para a questão 01 do próximo tópico. 

RELATUAL  (   ) 

9) Na última relação sexual utilizou preservativo?  
( 1 ) Sim    
( 2 ) Não 
( 3 ) Não quero responder 
( 4 ) Não tenho relação sexual 

ULTRELPRE   (   ) 
 

10) Do último ano até a presente data, você teve alguma relação sexual 
desprotegido(a)? 
( 1 ) Sim    ( 2 ) Não   ( 3 ) Não sei /  não quero responder 

RELDESP   (   ) 

11) Você e seu parceiro(a) usam algum tipo de método contraceptivo e de 
proteção? 
( 1 ) Só o preservativo 
( 2 ) Pílula + preservativo 
( 3 ) Só a pílula 
( 4 ) Pílula + diafragma 
( 5 ) Injetável + preservativo 
( 6 ) Só injetável 
( 7 ) Pílula do dia seguinte + tabelinha 
( 8 ) Só a pílula do dia seguinte 
( 9 ) DIU + preservativo 
( 10 ) Só DIU 

 
UTILCOMT (   ) 
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12) Alguma vez ocorreu gravidez em seu relacionamento atual ou anterior? 
( 1 ) Sim     ( 2 ) Não    ( 3 ) Não sei / não quero responder 
 
Se Sim, o que fez?  ( 4 ) Teve o filho    ( 5 ) Aborto provocado 

GRAVIDEZ   (   ) 
 

13) Até o presente momento, quantos parceiros(as) sexuais você teve? 
( 1 ) 1 parceiro(a) 
( 2 ) 2 a 5 
( 3 ) 6 a 10 
( 4 ) Mais de 10 

PARCSEXU  (   ) 

Características sobre conhecimentos na área da sexualidade:  
1)  Em que situação você teria relação sexual sem preservativo? 
( 1 ) Parceiro fixo 
( 2 ) Se conhecesse / De família 
( 3 ) Se não tivesse preservativo no momento 
( 4 ) Em nenhuma situação 

SEMPRES   (   ) 
 

2) Como adquirir métodos contraceptivos? 
( 1 ) Unidade Básica de Saúde 
( 2 ) Farmácia 
( 3 ) Com namorado(a) 
( 4 ) Com os pais 
( 5 ) Com amigos 

COMADQMET  (  ) 
 

3) Quais dessas doenças sexualmente transmissíveis você conhece? 
( 1 ) Hepatite B 
( 2 ) AIDS 
( 3 ) Sífilis 
( 4 ) Herpes 
( 5 ) HPV 
( 6 ) Cancro 
( 7 ) Donovanose    
( 8 ) Nenhuma 

DOESEXCON (  ) 
 

4) Como se evita doenças sexualmente transmissíveis? 
( 1 ) Usar camisinha em todas as relações 
( 2 ) Evitar relações sexuais com pessoas do mesmo sexo 
( 3 ) Ter apenas um parceiro 

EVDOESEX (   ) 
 
 

5) Onde você já ouviu falar de assuntos sobre sexualidade?  
( 1 ) Namorado  
( 2 ) Na escola  
( 3 ) Mídia/TV/revista  
( 4 ) Serviço de saúde  
( 5 ) Internet  
( 6 ) Amigos  
( 7 ) Pais  

 OUVSEX   (   ) 
 

6) Com quem conversa sobre sua vida sexual?  
( 1 ) Namorado  
( 2 ) Na escola  
( 3 ) Mídia/TV/revista  
( 4 ) Serviço de saúde  
( 5 ) Internet  
( 6 ) Amigos  
( 7 ) Pais 

CONVSEX   (   ) 

7) Desses métodos contraceptivos e de proteção, quais você conhece? 
( 1 ) Pílula  
( 2 ) Camisinha masculina  
( 3 ) Camisinha feminina  

COTCON       (       ) 
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( 4 ) Injeção  
( 5 ) Coito interrompido  
( 6 ) DIU  
( 7 ) Tabelinha  
( 8 ) Pílula do dia seguinte 
Atitudes:  
1) Você já procurou a unidade de saúde do seu bairro? 
( 1 ) Sim    ( 2 ) Não           Se Sim, quais serviços recebeu? 
 
( 3 ) Vacinas 
( 4 ) Consulta médica 
( 5 ) Consulta com o enfermeiro(a) 
( 6 ) Pré-natal 
( 7 ) Pegar preservativo 
( 8 ) Orientação sexual 

PCUNSB  (   ) 
 

2) Você já usou algum tipo de droga?  
( 1 ) Sim     ( 2 ) Não    ( 3 ) Não quero responder 
( 4 ) Álcool 
( 5 ) Cigarro 
( 6 ) Maconha 
( 7 ) Cocaína 
( 8 ) Craque 
( 9 ) Cola 

USDROG (   ) 
 

Aspectos Institucionais:  
1) Você recebe informações sobre sexo, sexualidade, gravidez, doenças 
sexualmente transmissíveis, método contraceptivos na escola?  
( 1 ) Sim        ( 2 ) Não 

 
INFESC (   ) 

2) Quais os temas abaixo foram abordados pelos professores em sala de aula?  
( 1 ) Métodos contraceptivos  
( 2 ) Doença sexualmente transmissível   
( 3 ) Puberdade  
( 4 ) Gravidez  
( 5 ) Camisinha  
( 6 ) Anatomia do corpo masculino e feminino 
( 7 ) Drogas  
( 8 ) Nenhum      

 
ABRPROF      (      ) 
 

3)  Em quais disciplinas foram trabalhadas? 
( 1 ) Palestra 
( 2 ) Ciências biológicas (ciências, biologia) 
( 3 ) Ciências humanas (português, história) 
( 4 ) Ensino religioso 
( 5 ) Ciências exatas (matemática, física, química) 

DISCABOR  (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


89 
 

 

ANEXO I 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

