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RESUMO 
O objetivo deste estudo é identificar e comparar os conhecimentos e perceções de meninos e meninas 
sobre DST/HIV/AIDS. Trata-se de um estudo transversal realizado em onze escolas públicas de 
Montes Claros, Brasil, em 2008. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário autoaplicável 
contendo perguntas mistas (abertas e fechadas) sobre modos de transmissão e de prevenção e 
perceções acerca de HIV/AIDS. Partindo-se da hipótese de que não havia diferença nos níveis de 
conhecimentos e nas perceções entre meninos e meninas, o estudo baseou-se numa amostra aleatória 
de 775 adolescentes com 13 ou mais anos de idade. A maioria dos entrevistados eram meninas 
(73.1%), e 33.9% da amostra já havia participado de alguma atividade educativa sobre DST/AIDS. A 
maioria (74.4% das meninas e 75.0% dos meninos) teve bons conhecimentos. Foram observadas 
algumas perceções não adequadas sobre o uso de camisinha. Conclui-se que ainda existem lacunas 
importantes relacionadas a conhecimentos básicos sobre DST/AIDS e preconceitos sobre a doença. As 
metodologias de informação e educação preventiva devem se distanciar dos moldes tradicionais e 
genéricos que, como tem se constatado, não têm levado a mudança de comportamento. 
Palavras-chave: adolescente, doenças sexualmente transmissíveis, síndrome da imunodeficiência 
adquirida, conhecimentos, perceções 
 
 
 

ABSTRACT 
This study aims to identify and compare the knowledge and perceptions of boys and girls on 
STD/HIV/AIDS. It is a cross-sectional study with a random sample from public schools of Montes 
Claros, Brazil, in 2008. To collect data we used a self-administered questionnaire. Starting from the 
hypothesis that there was no difference in levels of knowledge and perceptions between boys and girls, 
we interviewed 775 adolescents from 13 years of age. Most teens interviewed were girls (73.1%), and 
33.9% had participated in educational activity on STD/AIDS before this researcher. The majority 
(74.4% of girls and 75.0% of boys) had good knowledge. We observed inappropriate perceptions about 
the use of condom. We conclude that there are still important gaps related to basic information about 
STD/AIDS. The methodologies of information and preventive education should move away from 
traditional patterns, because as has been noted, have not led to change behavior. 
Keywords: adolescent, sexually transmitted diseases, acquired immune deficiency syndrome, 
knowledge, perceptions 
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Admitir que a adolescência é uma etapa 
importante do desenvolvimento humano é 
fundamental para que se tracem estratégias de 
promoção de uma adolescência saudável. 
Nessa fase do desenvolvimento, apesar das vul-
nerabilidades juvenis relacionadas à imaturi-
dade psíquica, social e físico-biológica, é tam-
bém importante reconhecer que os adoles-
centes estão mais suscetíveis a assimilar 
conhecimentos (Almeida, Silva, & Cunha, 
2007; Nogueira, Saavedra, & Costa, 2008; 
Oliveira, Pontes, Gomes, & Ribeiro, 2009). 

A construção de competências e habilidades 
individuais diante da epidemia da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) pelos 
adolescentes, em particular pelas meninas, em 
primeiro lugar passa pela informação que 
auxilie nas suas escolhas e decisões. Em 
segundo, constitui alternativa para debelar 
suas vulnerabilidades em situações em que os 
fatores socioeconômicos e culturais podem 
contribuir para a maior vulnerabilidade desse 
segmento da população (Gaspar, Matos, 
Gonçalves, Ferreira, & Linhares, 2006; Villela 
& Doreto, 2006). 

Estudos têm mostrado diferenças signifi-
cativas entre meninos e meninas a respeito da 
adoção de condutas sexuais preventivas, habi-
lidades e capacidades individuais para negociar 
e adotar práticas sexuais seguras, determinadas 
por questões biológicas, sociais e culturais 
(Asinelli-Luz & Fernandes Junior, 2008; 
Nogueira et al., 2008). 

Críticas na mídia têm mencionado que as 
campanhas de informação ou educação de 
massas não alcançam o sucesso pretendido. O 
impacto dessas campanhas de prevenção pode 
ser avaliado a partir da coleta de dados sobre 
os conhecimentos da população que a elas tem 
acesso. Apesar de estudos mostrarem altos 
percentuais de conhecimento, em particular do 
preservativo como método de prevenção das 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), 
tem se constatado que seu uso não é satisfa-
toriamente referido, o que, segundo estudos, 
sugere uma ineficácia dessas campanhas na 
educação e sensibilização da população 

(Castro, Abramovay, & Silva, 2004; Marinho, 
2000). 

Investigações do nível de conhecimento dos 
adolescentes sobre DST/HIV/AIDS, modos de 
prevenção e de transmissão, revelam que os 
adolescentes possuem conhecimentos básicos 
ou regulares, quando não superficiais e frag-
mentados, sobre o assunto, o que, entre outros 
fatores, não gera condutas sexuais seguras 
(Camargo, Barbara, & Bertoldo, 2007; Davila, 
Tagliaferro, Bullones, & Daza, 2008; Doreto & 
Vieira, 2007; Morera, Ross, Porro, & Luis, 
2009; Thiengo, Oliveira, & Rodrigues, 2005). 

É consenso, no entanto, que um dos con-
juntos de medidas consideradas fundamentais 
para a prevenção da AIDS é a informação e 
educação (Merchan-Hamann, 1995; Morera et 
al., 2009; Thiengo et al., 2005). Assim, um 
método interessante de dimensionar as vulne-
rabilidades dos adolescentes às DSTs é através 
da avaliação dos seus conhecimentos sobre 
prevenção e modos de transmissão. 

As estimativas mundiais de infeções que 
ocorrem a cada ano pelo HIV e outras doenças 
sexualmente transmissíveis entre adolescentes 
e jovens oferecem números bastante expres-
sivos. Sabe-se que a maior parte dessas infe-
ções é resultado de práticas sexuais despro-
tegidas, por vezes devido à falta de informação, 
sensibilização ou acesso às tecnologias de 
prevenção, isto é, acesso à camisinha (Thiengo 
et al., 2005). 

Sem dúvida uma porção significativa dessas 
infeções anuais poderia ser reduzida com estra-
tégias de informação e sensibilização eficazes 
pela sua integralidade e especificidade de 
cultura, de gênero, de idade e de classe social. 

Assim, o objetivo deste estudo foi identi-
ficar e comparar os conhecimentos de meninos 
e meninas sobre DST/HIV em escolas de 
Montes Claros, Brasil, partindo da hipótese de 
que não há diferença nos níveis de conheci-
mentos entre os gêneros. 

 
MÉTODO 

Trata-se de um estudo descritivo (Gordis, 
2009) realizado em Montes Claros, no Estado 
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de Minas Gerais, Brasil, durante o primeiro 
semestre de 2008. O objetivo do estudo foi 
identificar e comparar os conhecimentos e as 
perceções de meninos e meninas sobre 
DST/HIV/AIDS. O levantamento de diagnós-
tico inicial foi feito antes de intervenção edu-
cativa (pesquisa-intervenção) de modo a deli-
near estratégias de educação preventiva nas 
escolas públicas da cidade e também possi-
bilitar, posteriormente, uma avaliação do 
impacto dessa intervenção (pela comparação 
antes × depois – cross over). 

 
Amostra 

O processo de amostragem seguiu dois 
momentos: primeiro, foram alocadas 12 esco-
las consideradas de bairros com maior vulnera-
bilidade social (segundo características socio-
econômicas dos residentes, índices de violência 
urbana e localização periférica) para se 
beneficiarem do Projeto Saúde-Escola (Projeto 
universitário de educação preventiva conti-
nuada contra DST/AIDS e gravidez não-dese-
jada entre adolescentes e jovens). Num segun-
do momento foi feita uma amostragem alea-
tória simples de sujeitos dessas escolas. O 
tamanho das amostras foi proporcional à quan-
tidade de alunos de cada escola (Gil, 2008). 

A fórmula n0=1/E0² foi utilizada para 
determinar o tamanho necessário da amostra 
para E0= 0.05 (IC: 95%) (Onde n0 é a aproxi-
mação amostral aceitável, n é o tamanho final 
da amostral e E0

Para a pesquisa e para a ação educativa nas 
escolas foram alocados meninos e meninas 
desde que com idade maior ou igual a 13 anos 
e que concedessem anuência voluntária para 
participar. 

 é o erro máximo admissível). 
Foi obtida uma amostra de 400 alunos que, 
para oferecer um número (n) maior de sujeitos, 
foi corrigida pelo fator 2 (resultando n=800) e 
dividida proporcionalmente ao número de alu-
nos de cada escola incluída (Barbetta, 2007). 

 
Instrumentos 

A partir de questões já validadas por outros 
estudos, foi elaborado um questionário auto-

aplicável com perguntas abertas e fechadas. 
Foram coletados dados de identificação pes-
soal, dados sócio-demográficos e relativos a 
práticas sexuais. Um estudo piloto serviu para 
testar a aplicabilidade do questionário. A coleta 
de dados foi feita nas escolas por um aca-
dêmico e uma acadêmica designados para as 
ações educativas na respetiva escola e treina-
dos para esses fins. 

 
Procedimentos 

Os níveis de conhecimento sobre 
DST/HIV/AIDS foram definidos numa escala 
de valores de acordo com a quantidade de 
respostas corretas. Consideraram-se ‘bons 
conhecimentos’ para escore acima da média 
(escores 3 e 4). Abaixo da média (escore 2) os 
conhecimentos foram considerados regulares a 
fracos e baixos ou deficientes para escores 0 e 
1. A quantidade de perguntas corretas (de 0 a 
10) foi agrupada pela ferramenta Visual Bin-
ning com utilização do recurso Count do SPSS 
para conferir um escore de zero (mínimo) a 
quatro (máximo). 

O protocolo de pesquisa e o respetivo 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) foram aprovados pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Estadual de Mon-
tes Claros (UNIMONTES) sob o processo nº 
0800/2007. Os respondentes leram e assina-
ram voluntariamente o TCLE. Foi garantido 
anonimato, confidencialidade e direito de se 
retirar do estudo a qualquer momento 
(Ministério da Saúde do Brasil, 1996). 

 
Análise Estatística 

Os dados dos questionários foram lançados 
num banco de dados primário. Para controle de 
qualidade foi adotada a dupla digitação. Esses 
dados foram analisados no software Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) versão 16.0 
para Windows® (Inc., Chicago, Estados Uni-
dos, 2007). A análise de dados seguiu uma 
abordagem bivariada. A associação entre variá-
veis foi verificada utilizando os testes Qui-
quadrado e Exato de Fisher quando indicado 
(Motta & Oliveira Filho, 2009). 
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APRESENTAÇÃO E 
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Antes da intervenção educativa nas escolas, 
foram aplicados 820 questionários em 11 
escolas a fim de avaliar os conhecimentos pré-
vios dos adolescentes. Foram excluídos 45 
questionários mal preenchidos, sendo a amos-
tra final constituída por 775 alunos. 

A amostra teve predominância do sexo 
feminino, 73.1%. Entre elas a experiência se-
xual foi relatada por 26.8%, contra 57.2% entre 
os rapazes. A diferença estatística entre meni-
nas e meninos foi confirmada pelo valor p do 
teste qui-quadrado (p = .000). 

A faixa etária mais representada foi a de 
adolescentes com idade a partir de 15 anos, 
55.0%. Quanto à escolaridade, houve predomí-
nio de alunos do ensino fundamental, 54.0%. 
Não houve diferenças estatisticamente signifi-
cativas entre meninos e meninas nessas duas 
variáveis (p > .05). Com diferença significativa 

entre meninos e meninas (p = .000), constata-
se na Tabela 1 que somente 22.9% das meni-
nas exerciam alguma atividade remunerada, 
contra quase o dobro dos meninos, 44.7%. 

Um dado interessante ao se avaliar e 
comparar os conhecimentos dos adolescentes 
sobre DST/AIDS é saber se eles já participaram 
de alguma atividade de educação sobre o 
assunto. 

Disseram já ter participado de atividades de 
educação preventiva 33,9% dos entrevistados. 
Entre as meninas, 34.4% disseram que já 
tinham participado, quase a mesma proporção 
entre os meninos, 32.7%. Como não houve 
diferença estatisticamente significativa entre 
meninos e meninas (p = .687) que já participa-
ram de ações educativas sobre DST/AIDS, 
torna-se mais seguro comparar os níveis de 
conhecimentos entre eles uma vez que houve 
homogeneidade quanto à participação prévia 
em atividades educativas. 

 
 
Tabela 1. 
Características sócio-demográficas e afetivas de 775 meninos e meninas entrevistados em Montes Claros, Minas Gerais, 
Brasil, 2008 

Variável 

Amostra 
(n=775)* 

Meninas 
(n=567)* 

Meninos 
(n=208)* p** 

n % n % n % 

Experiência sexual         

Sim 271 35.0 152 26.8 119 57.2 
.000 

Não 504 65.0 415 73.2 89 42.8 

Faixa etária        

≤14 344 45.0 267 47.1 83 39.9 
.060 

≥15 420 55.0 300 52.9 125 60.1 

Escolaridade        

Ensino fundamental 419 54.0 305 53.8 114 54.8 
.654 

Ensino médio 353 45.5 262 46.2 94 45.2 

Atividade remunerada        

Sim 223 29.6 130 22.9 93 44.7 .000 

Não 530 70.4 428 75.5 109 52.4  

Participou de atividade educativa em DST/AIDS        

Sim 263 33.9 195 34.4 68 32.7 .687 

Não 496 64.0 361 63.6 135 64.9  

Nota: * As diferenças se devem a respostas em branco (missing values); ** Nível descritivo do teste qui-quadrado 
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Tabela 2. 
Percentual de adolescentes com respostas corretas sobre modos de transmissão e de prevenção da infeção pelo HIV e outras 
DSTs segundo escolaridade e o gênero, Montes Claros, Minas Gerais, Brasil, 2008 

Pergunta 

Alunos do fundamental 
(n=567) 

Alunos do médio 
(n=208) 

Meninas Meninos Total Meninas Meninos Total 

A camisinha evita infeção por HIV? 94.1 91.2 93.3 98.7 100.0 99.0 

Evita outras DSTs além do HIV? 95.1 93.2 94.6 98.1 100.0 98.5 

HIV é transmitido por sexo vaginal? 83.0 77.8 81.5 91.4 87.5 90.5 

...por sexo oral? 42.5 39.7 41.7 39.6    20.0 35.1 (1) 

...por sexo anal? 66.6 66.9 66.7 81.3 82.6 81.6 

...por beijo na boca? 74.0 68.7 72.5 71.9 73.9 72.4 

...por picada de inseto? 79.7 76.0 78.7 76.5 87.2 79.0 

...por transfusão de sangue? 83.9 83.3 83.5 92.8 93.8 93.0 

...por compartilhamento de seringas? 90.1 84.4 88.5 98.1 97.9 98.0 

...de roupas íntimas e talheres? 46.0    61.0 50.2 (2) 48.1    65.2 52.0 (3) 

Nota: Níveis descritivos do teste Qui-quadrado significativos para gênero: (1) p = .016, (2) p = .002, (3)

 
 p = .021 

 
Os dados da Tabela 2 mostram que no 

ensino fundamental, 94.1% das meninas e 
91.2% dos meninos deram respostas corretas à 
pergunta sobre se a camisinha evita a infeção 
pelo HIV. No ensino médio as proporções fo-
ram de 98.7% e 100.0%, respetivamente, para 
meninas e meninos. Em relação à segunda per-
gunta, sobre se a camisinha evita outras DSTs 
além do HIV, 95.1% das meninas do ensino 
fundamental acertaram, contra 93.2% dos 
meninos do mesmo nível de ensino. No ensino 
médio a diferença também foi pequena, 98.1% 
contra 100.0%, respetivamente, para meninas e 
meninos. 

Em um estudo realizado com adolescentes 
internos da Fundação Estadual do Bem Estar 
do Menor (Febem), em São Paulo, os resul-
tados mostraram que 83% dos adolescentes 
consideram a camisinha frágil para proteger 
contra a infeção por HIV. Outro estudo rea-
lizado com adolescentes de duas escolas de São 
Paulo mostrou que quase a totalidade deles 
tem conhecimento da camisinha como o 
método de prevenção da infeção por HIV 
(Oliveira et al., 2009; Peres, Paiva, Silveira, 
Peres, & Hearst, 2002). 

Na pergunta seguinte, acerca da trans-
missão do HIV por sexo vaginal sem proteção, 
83% das meninas e 77.8% dos meninos 
acertaram. Já no ensino médio as freqüências 
foram de 91.4% para elas e de 87.5% para eles. 
Sobre a transmissão por sexo oral houve 42.5% 
de acertos por parte das meninas e 39.7% por 
parte dos meninos do ensino fundamental. 
Para essa mesma pergunta, a tendência de 
queda das frequências de acerto foi constatada 
no ensino médio, 39.6% e 20.0%, respetiva-
mente. Mas a diferença estatisticamente signi-
ficativa entre meninos e meninas observou-se 
somente para ensino médio (p = .016). 

Em estudo realizado na Venezuela, Morera, 
Ross, Porro e Luis (2009) constataram que 
58.0% das meninas e 21.5% dos meninos 
afirmaram corretamente que o vírus pode ser 
transmitido por contato sexual desprotegido. 

Perguntados se o HIV é transmitido por 
sexo anal, 66.6% das meninas e 66.9% dos 
meninos do ensino fundamental acertaram. No 
ensino médio foram 81.3% das meninas e 
82.6% dos meninos que acertaram. Sobre a 
transmissão do vírus pelo beijo na boca, 74.0% 
das meninas acertaram contra 68.7% dos 
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meninos. No nível médio foram 71.9% das 
meninas e 73.9% dos meninos. 

No ensino fundamental, 79.7% das meninas 
e 76.0% dos meninos admitiram que o vírus 
causador da AIDS não é transmitido pela pica-
da de insetos. No ensino médio 76.5% das 
meninas e 87.2% dos meninos também admi-
tiu que a infeção não ocorre dessa forma. 

Diferentemente dos achados aqui apresen-
tados, em estudo realizado no Rio de Janeiro 
evidenciou-se que 70.0% das entrevistadas 
acreditavam, naquela época, que o vírus pode 
ser transmitido pela picada do mosquito (Mer-
chan-Hamann, 1995). 

Em relação à sétima pergunta, 83.9% das 
meninas e 83.3% dos meninos do ensino fun-
damental disseram que a transfusão de sangue 
não transmite o vírus. No ensino médio foram, 
respetivamente, 92.8% e 93.8%. Morera et al. 
(2009) encontraram proporções de acerto de 
52.4% para as meninas e 45.5% para os meni-
nos no município de Libertador, na Venezuela. 

O compartilhamento de seringas, uma das 
formas de exposição ao HIV entre usuários de 
drogas injetáveis, foi considerado como infe-
tante por 90.1% das meninas e por 84.4% dos 
meninos do ensino fundamental. Entre os 
adolescentes do ensino médio foram 98.1% e 
97.9%, respetivamente. 

O compartilhamento de roupas íntimas e de 
talheres foi considerando corretamente não 
infetante por 46.0% das meninas e por 61.0% 
dos meninos do ensino fundamental. Dos 
adolescentes do ensino médio, 48.1% e 65.2% 
de meninas e meninos, respetivamente, 
responderam corretamente. Observou-se dife-
rença estatística significativa entre meninos e 
meninas em ambos os níveis de ensino, 
fundamental (p = .002) e médio (p = .021). 

Em relação à transmissão do HIV pelo com-
partilhamento de material não perfuro-cortan-
te, 77.0% de adolescentes em confinamento 
entrevistados em São Paulo, concordaram que 
não se transmite a doença pelo comparti-
lhamento de alimentos, como sanduíche. En-
tretanto, em outro estudo no Rio de Janeiro, 
cerca de 40.0% das meninas disseram que a 

transmissão pode acontecer dessa forma 
(Merchan-Hamann, 1995; Peres et al., 2002). 

Com exceção de alguns poucos casos cujos 
níveis descritivos foram apresentados no final 
da tabela acima, em geral não houve diferenças 
estatisticamente significativas na comparação 
de proporções de respostas corretas entre 
meninos e meninas, tanto no ensino médio 
quanto no ensino fundamental. Por outro lado, 
as proporções de acerto também não apre-
sentaram diferenças importantes na compa-
ração entre os dois níveis de ensino, funda-
mental e médio. 

A distribuição percentual de adolescentes, 
por gênero, segundo os escores classificatórios 
obtidos nas respostas corretas dadas às 
perguntas sobre modos de transmissão e de 
prevenção do HIV é dada na Tabela 3. 

O escore médio de acerto foi 2.87, numa 
escala de 0 a 4. Para as meninas, o escore 
médio foi 2.88 e para os meninos foi 2.85. Não 
houve diferença significativa. Cerca de 6.8% 
(4.2 ± 2.6) dos adolescentes do sexo feminino 
e 8.7% (5.8 ± 2.9) do sexo masculino tiveram 
baixo nível de conhecimento, como pode se 
verificar na tabela abaixo. Em torno de 18.7% 
das meninas e 16.3% dos meninos tiveram 
escores de conhecimentos regulares a fracos. Já 
75.0% dos meninos e 74.4% das meninas 
revelaram escores indicativos de bons conheci-
mentos. 

Não houve diferença estatisticamente signi-
ficativa na comparação tanto das proporções 
observadas por escore (p = .832) quanto das 
médias de escores (p = .937) entre meninas e 
meninos. 

Contrastando com os dados aqui apresen-
tados, pesquisadores encontraram diferenças 
de distribuição de conhecimentos entre 
adolescentes do município de Jiménez, Vene-
zuela, onde 67.1% das meninas e somente 
32.9% dos meninos apresentaram bons conhe-
cimentos (Davila et al., 2008). Neste estudo, 
foram 74.4% das meninas e 75% dos meninos, 
sem diferença estatística significativa. Outro 
estudo, ainda na Venezuela, mostrou que 
33.2% das meninas e apenas 17.5% dos 



816 | C.J. Batista, F.J.A. Souza, A.C.C. Souza, U. Tupinambás, D.B. Greco 

 

Tabela 3. 
Escores de acerto sobre modos de transmissão e de prevenção da infeção pelo HIV e outras DSTs segundo o gênero, Montes 
Claros, Minas Gerais, Brasil, 2008 

Escore Quantidade de 
respostas certas 

(1) 
Nível de 

Conhecimentos 

Meninas 
(n=567) 

Meninos 
(n=208) 

Total 
(n=775) 

% % n % 

0 0 a 2 
Deficientes 

4.2 5.8 36 4.6 

1 3 a 4 2.6 2.9 21 2.7 

2 5 a 6 Fracos 18.7 16.3 140 18.1 

3 7 a 8 
Bons 

50.1 51.9 392 50.6 

4 9 a 10 24.3 23.1 186 24.0 

Escore médio  (2) 2.88 2.85 2.87 

Nota: (1) Nível descritivo do teste qui-quadrado dos escores para gênero: p = .832; (2)

 

 Nível descritivo do teste U de médias 
de escores para gênero: p = .937 

 
Tabela 4. 
Distribuição percentual de adolescentes que apresentaram respostas consideradas “adequadas” sobre o uso de camisinha 
segundo gênero, Montes Claros, Minas Gerais, Brasil, 2008. (7 itens selecionados) 

Questão: O uso de camisinha pode... 
Meninas Meninos Total 

p(1) 
n % n % n % 

...ser erótico/excitante na relação? 250 47.5 107 54.6 357 49.4 .091 

...diminuir o prazer dos homens? 353 66.9 96 49.2 449 62.1 .000 

...cortar o clima da relação? 371 70.7 105 54.1 476 66.2 .000 

...causar desconfiança no(a) parceiro(a)? 400 74.9 125 63.5 525 71.8 .002 

...evitar a infeção pelo HIV? 519 95.4 184 93.4 703 94.9 .275 

...evitar outras DST? 523 96.0 185 94.4 708 95.5 .359 
Nota: (1)

 
 Nível descritivo do teste qui-quadrado 

 
meninos tinham bons conhecimentos, reafir-
mando, contrariamente aos dados deste traba-
lho, diferenças de gênero (Morera et al., 2009). 

As perceções dos adolescentes sobre divers-
os aspetos da sexualidade constituem aspetos 
importantes para se avaliarem as suas susceti-
bilidades às DSTs, incluindo o HIV. Em par-
ticular no que diz respeito ao uso de camisinha 
nas relações sexuais, tem se observado que 
sobre essa importante prática de autocuidado, 
os adolescentes apresentam perceções, por 
vezes distorcidas, influenciadas por culturas, 
tabus e estereótipos (Castro et al., 2004). 

De acordo com dados da tabela que se 
segue, 49.4% dos adolescentes da amostra con-
sideram que a camisinha pode ser um instru-
mento erótico na relação sexual. Essa perceção 

foi mais frequentemente declarada pelos 
meninos (54.6%) que pelas meninas (47.5%), 
contudo sem diferença estatisticamente signi-
ficativa (p = .091). 

Entre os que discordaram com a afirmação 
segundo a qual a camisinha pode diminuir o 
prazer sexual dos homens (62.1%), a maior 
proporção ocorreu entre as meninas (66.9%) 
em comparação com os meninos (49.2%). 
Houve diferença estatisticamente significativa 
entre os gêneros (p = .000). Asinelli-Luz e Fer-
nandes Junior (2008) apresentam em seu tra-
balho qualitativo achados que reiteram a 
conceção dos adolescentes de que o uso de 
camisinha diminui o prazer sexual dos rapazes. 

Cerca de 66.0% dos entrevistados não con-
cordam com a afirmação de que a camisinha 
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pode cortar o “clima da relação”. Entre as 
meninas, essa perceção ocorreu com 70.7% 
delas, contra 54.1% entre os meninos; assi-
nalando-se diferença estatisticamente signifi-
cativa (p = .000). 

Em comparação com esses dados, foi cons-
tatado que para 58% dos adolescentes internos 
da Febem (SP), a camisinha atrapalha a relação 
sexual (Peres et al., 2002). Essas constatações 
são motivos de preocupação uma vez que as 
crenças dos adolescentes e das adolescentes 
influenciam na determinação das vulnerabi-
lidades aos agravos à saúde sexual e repro-
dutiva. 

Não acreditam que o uso de camisinha 
possa gerar desconfiança entre o casal 74.9% 
das meninas e 63.5% dos meninos. Nota-se, 
porém, diferença estatisticamente significativa 
entre meninos e meninas (p = .002). 

Proporções em torno de 95.0% de ambos os 
sexos consideram que o uso de preservativo 
pode evitar tanto outras DSTs quanto a infeção 
pelo HIV. Não se observou diferença signifi-
cativa entre meninos e meninas para essas 
duas perguntas (p > .05). 

 
CONCLUSÕES 

A análise dos dados deste estudo possibi-
litou acessar o campo cognitivo dos adolescen-
tes sobre as DST e a AIDS. Foram observadas 
diferenças assinaláveis entre meninos e meni-
nas no que diz respeito a alguns pontos de con-
hecimentos e de perceções sobre HIV/AIDS. 
No entanto, os resultados não permitem traçar 
de forma segura vantagens ou desvantagens 
para meninos ou para meninas. As questões 
que apresentaram diferenças significativas de 
conhecimentos foram sobre a forma de trans-
missão do HIV, por sexo oral e por comparti-
lhamento de roupas íntimas e talheres. Em 
relação aos últimos aspetos, nota-se a possibi-
lidade de discriminação e de maior fragilização 
dos portadores do vírus, quando se sabe que 
não há possibilidade de contaminação por 
essas vias. Isso indica um caminho a ser 
seguido nas ações educativas. 

Quanto às perceções, houve diferenças assi-
naláveis nas conceções sobre o uso de cami-
sinha que a) pode diminuir o prazer dos 
homens, b) cortar ou atrapalhar o clima da 
relação sexual e c) causar desconfiança entre os 
parceiros. Esses achados também trazem preo-
cupação, uma vez que o sucesso na prevenção 
da AIDS, sem sombra para dúvidas, requere 
que se ultrapassem os limites culturais, as 
crenças e os demais aspetos subjetivos que 
direta ou indiretamente contribuem na deter-
minação das vulnerabilidades em saúde. 

De modo geral, os adolescentes apresen-
taram bons níveis de conhecimento sobre os 
modos de prevenção e de transmissão do HIV e 
de outras DSTs. 

Ressalte-se que, apesar das campanhas de 
informação em massa, dispendiosas e ampla-
mente distribuídas, em particular no Brasil, em 
algumas perguntas houve baixas proporções de 
respostas corretas, com destaque para as 
questões sobre sexo oral, sexo anal e comparti-
lhamento de roupas íntimas e talheres. Essas 
constatações indicam que existem ainda, entre 
os adolescentes, e por que não na população 
geral, lacunas importantes relacionadas à infor-
mação básica sobre prevenção, modos de trans-
missão e preconceitos sobre DST/HIV/AIDS. 

Dir-se-ia, em outras palavras, que apesar de 
bons conhecimentos espontâneos dos adoles-
centes, representados neste estudo, existe 
entre eles um domínio pouco estruturado de 
conhecimentos, o que pode estar a gerar con-
dutas sexuais não preventivas. 

Ainda nesse contexto, há um quase consen-
so na literatura segundo o qual a posse de co-
nhecimentos sobre prevenção pela população, 
em especial os adolescentes, não se reflete na 
conseqüente adoção de práticas sexuais segu-
ras. Portanto, em que pese a posse de informa-
ção, ela não tem sido suficientemente esclare-
cedora ou convincente para induzir ou orientar 
as escolhas e decisões sexuais das pessoas. Isso 
sugere a necessidade de mudança de estratégia 
de informação/educação para jovens, respeitan-
do as especificidades de meninos e meninas. 
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As perceções sobre o uso de camisinha se 
mostraram, em parte, inadequadas, pois alguns 
dos aspetos subjetivos avaliados como forma 
de mensurar as vulnerabilidades dos adolesc-
entes apresentaram inconformidades relevan-
tes. As perceções podem refletir aspetos cul-
turais, crenças, preconceitos e estereótipos 
adquiridos na falta de uma orientação e escla-
recimento adequados sobre o assunto. E, acre-
dita-se, que esses são os maiores obstáculos na 
adoção de práticas de autocuidado entre os 
adolescentes de todo o mundo. 

Sabe-se, por outro lado, que muitos jovens 
não adotam nas suas práticas sexuais o que 
conhecem na teoria. Portanto, há necessidade 
de uma articulação coletiva entre os atores 
envolvidos nas ações de educação e sensibi-
lização, multidisciplinaridade e intersetoria-
lidade para que a construção de teorias entre 
essa população se reflita na construção, no dia 
a dia, de novas práticas. 

Por conseguinte, os aspetos que apresenta-
ram diferenças importantes de conhecimentos 
e perceções entre os adolescentes e as adoles-
centes devem ser valorizados nas políticas de 
gênero e de prevenção. Nesse âmbito, a escola 
pode desempenhar papel importante no pro-
cesso de formação e informação, de modo que 
os adolescentes e jovens não apenas recebam já 
prontos, mas construam um leque de conheci-
mentos que os possam auxiliar na tomada de 
decisões de vida e nas suas escolhas sexuais. 

Por fim, é importante que as metodologias 
de informação e educação preventiva se 
distanciem dos moldes tradicionais e genéricos 
que, como tem se constatado, não têm levado a 
mudança de comportamento. Além disso, é 
preciso edificar um projeto de vida igualitário 
para meninos e meninas de modo que as 
assimetrias de poder entre os gêneros não 
funcionem como obstáculos aos direitos sexu-
ais e reprodutivos dessa população (Valcarcel, 
Gutierrez, & Avila, 2010). 
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