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Estudo sobre Prevenção e Conhecimento de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e AIDS entre Acadêmicos do Curso de Fisioterapia da UniABC   

 
RESUMO: 
 

As doenças sexualmente transmissíveis são doenças infecciosas que podem ser 

transmitidas ou não através de via sexual. São doenças com alta magnitude e 

transmissibilidade que vem acometendo qualquer classe social, sendo uma das 

causas de maior procura em serviços de saúde se tornando, portanto um problema 

de saúde pública. Estes fatos levam a necessidade de pesquisar qual o 

conhecimento dos acadêmicos do curso de Fisioterapia em relação aos riscos de 

adquirir DSTs/AIDS. Será realizado um estudo quantitativo do tipo transversal para 

investigar o conhecimento e uso dos métodos de prevenção das DST/AIDS em 

alunos do curso de Fisioterapia da UniABC.  

 
INTRODUÇÃO: 
 

 As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) são doenças causadas por 

vários tipos de agentes. São transmitidas, principalmente, por contato sexual sem o 

uso do preservativo, com uma pessoa que esteja infectada e, geralmente, se 

manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. (Jornal Brasileiro 

de Aids Vol.4) 

Algumas DSTs são de fácil tratamento e de rápida resolução. Outras, 

contudo, tem tratamento mais difícil ou podem persistir ativas, apesar da sensação 

de melhora relatada por pacientes. Dentre estas podemos citar o HPV 

(Papilomavírus humano) e a AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Humana). (Jornal 

Brasileiro de AIDS, Vol.4)  

As DSTs são o principal fator facilitador da transmissão sexual do vírus da 

AIDS, pois feridas nos órgãos genitais favorecem a entrada do vírus HIV. Segundo 

pesquisas, o risco de ser soropositivo para o HIV na população de jovens do sexo 

masculino brasileiros, em 2002 foi de 2,79 vezes maior entre aqueles que referiam 

pelo menos um problema relacionado às DST. Entre as mulheres o que é 



 
 

preocupante é a presença do HPV, pois de cada 5 mulheres que procuram um 

serviço de ginecologia, pelo menos uma tem o vírus, o que tornam estas mais 

suscetíveis a contaminação pelo HIV. (Jornal Brasileiro de AIDS Vol.3) 

  

OBJETIVO: 

Investigar o conhecimento dos alunos do curso de Fisioterapia da UniABC com 

relação a prevenção de DST/AIDS. 

 

METODOLOGIA: 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa do tipo descritiva exploratória 

com delineamento transversal. 

 
DESENVOLVIMENTO 
 

A AIDS e o HPV, sem desmerecer o risco e a gravidade das outras doenças, 

são as mais preocupantes das DSTs. (Jornal Brasileiro de AIDS vol.3) 

No Brasil, desde a identificação do primeiro caso de AIDS, em 1980, até junho 

de 2005, já foram notificados cerca de 372 mil casos da doença, com cerca de 171 

mil óbitos. (www.aids.gov.br) 

Em 2004 uma pesquisa de abrangência nacional estimou que no Brasil cerca 

de 600 mil pessoas  entre 15 e 49 anos vivem com HIV e AIDS. Este número está 

representado por cerca de 209  mil mulheres e 386 mil homens. A mesma pesquisa 

mostrou que dentre os contaminados 91% citou a relação sexual sem preservativo 

como forma de transmissão do HIV. (www.aids.gov.br) 

Atualmente não existe mais a distinção entre grupos de risco, fala-se em 

comportamento de risco, pois o vírus passou a se espalhar de forma geral, não mais 

se concentrando em grupos específicos. Como exemplo podemos citar que, nos 

últimos anos a epidemia tem aumentado entre os heterossexuais principalmente 

entre as mulheres. (www.aids.gov.br) 



 
 

Com relação ao HPV, sabemos que existem pelo menos 120 tipos de vírus e 

cada tipo esta relacionado a uma infecção diferente. Cerca de 30 tipos destes vírus 

estão relacionados com o câncer de colo de útero. (CARVALHO, 2003) 

 A prevenção, estratégica básica para o controle da transmissão das DSTs e 

do HIV, se dará por meio da constante informação para a população geral e das 

atividades educativas que priorizem: a percepção de risco, as mudanças no 

comportamento sexual e a promoção e a adoção de medidas preventivas com 

ênfase na utilização adequada do preservativo. (SOUZA, 2002) 

RESULTADOS PRELIMINARES: 

No momento o estudo encontra-se no processo de Análise dos dados e discussão 

dos resultados.  
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