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1. RESUMO 

Introdução: O presente estudo irá abordar a sexualidade dos jovens adultos 

de hoje em dia, as vulnerabilidades que a prática pode acarretar, juntamente 

com os mecanismos protetivos que os mesmos dispõem, simultaneamente 

correlacionando estes fatos com as crenças a partir da visão do conceito de 

Resiliência.  

Objetivo: Identificar e analisar fatores de riscos e fatores de proteção no 

âmbito da sexualidade em estudantes do 1º ano de medicina, identificando 

crenças que favorecem ou não a resiliência de acordo com o conceito de 

Resiliência. 

Método: Estudo transversal descritivo, a partir da aplicação de um questionário 

confeccionado pelo próprio autor que possui o intuito de ponderar fatores de 

riscos e fatores de proteção a respeito do tema sexualidade. 

Análise: Os dados coletados serão quantificados e colocados em uma 

planilha, deste modo, identificando e analisando as crenças que favorecem ou 

não à resiliência. 

Palavras-Chaves: Sexualidade; Resiliência; Fatores de Riscos; Fatores de 

Proteção; Crenças; Adultos Jovens. 
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2. INTRODUÇÃO 

Hoje em dia, jovens estão agregando nas universidades com seus 

meados 17 anos e é esta fase universitária onde designamos a saída da 

adolescência e entrada na fase adulta jovem, a partir da ideia do 

desenvolvimento humano de Papalia & Feldman (2013). Subsequente a esta 

etapa da vida, advém importantes mudanças, desde modificações físicas 

corporais até alterações hormonais, ainda decorrentes à pré-adolescência 

(MULLER, 2013), como também mudanças emocionais a partir de novas 

perspectivas e visões da vida (estudos, amigos, namoro, prazer, sexo, vida 

social, trabalho, carreira entre outras características).  

Quando falamos desses jovens, é importante salientarmos que possuem 

uma distensão do pensamento e comportamento da fase da adolescência, não 

possuem maturidade para se classificarem como adultos, decorrente á família 

contemporânea, que é a que se forma a partir da nova configuração conjugal, 

mudanças nos papéis da educação da prole e liberdade individual (OLIVEIRA, 

2009), ou seja, a partir da nova remodelação da família, como consequência da 

evolução econômica, mudanças nas tradições culturais, mulheres no mercado 

de trabalho, cultura comunista, divórcio, instabilidade, crise profissional, entre 

outros aspectos ambientais (segurança, educação e trabalho), são quesitos 

que submetem os jovens adultos a terem comportamentos juvenis, retardando 

a maturidade adulta. 

          No âmbito desses jovens contemporâneos, Sapienza et. al (2005) aborda 

que estes estão trilhando seus caminhos a partir da exploração do 

desconhecido e tentando desfrutar cada gozo da vida, todavia acabam se 

deparando com vulnerabilidades, adversidades e estressores que podem 

ocasionar transições para suas vidas, podendo afetar o bem estar físico, 
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psicológico e social, como por exemplo o uso de drogas lícitas e ilícitas, a não 

prática do esporte (sedentarismos), conflitos familiares, conflitos de ordem 

privada e, principalmente, dilemas nos seguimentos da sexualidade.  

          Ao falarmos dos riscos que os jovens universitários estão expostos 

perante a área da sexualidade, a qual é uma das mais significativas, é crucial o 

desempenho de mecanismos protetivos que os mesmos dispõem internamente 

ou capta do meio em que vive para compreender o acontecimento ou vivência 

da vulnerabilidade (RODRIGUES, 2012) resultando na postura de 

enfrentamento que o jovem irá adotar, a partir do seu conjunto de crenças 

(BARBOSA, 2011), em face dos empecilhos que podem eclodir da vida sexual 

juvenil.  

          Contudo, cabe a análise dos fatores de risco e proteção de jovens 

universitários para que possamos embasar os requisitos de crenças dos 

mesmos, a fim de identificar a flexibilidade diante das adversidades que a 

sexualidade pode trazer e ao mesmo tempo, acarretando a análise da 

resiliência, que está coligada circunstancialmente nos coeficientes de risco e 

proteção. 
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3. OBJETIVO 

Objetivo Geral 

Identificar e analisar fatores de riscos e fatores de proteção no âmbito da 

sexualidade em estudantes do 1º ano de medicina, identificando crenças que 

favorecem ou não a resiliência de acordo com o conceito de Resiliência. 

 

Objetivo Específico  

 Identificar perfil de escolhas ligadas ao relacionamento sexual  

 Identificar fatores de proteção em relação às escolhas de 

relacionamento sexual  

 Identificar fatores de vulnerabilidade em relação às escolhas de 

relacionamento sexual  

 Identificar as crenças sobre risco e proteção em relação às 

escolhas de relacionamento sexual.  
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4. JUSTIFICATIVA 

Hoje em dia, com a tecnologia avançada, com um país mais consumista 

e com algumas mudanças nas culturas e crenças, tratar sobre o tema 

sexualidade ainda é carregado de muitos preconceitos, tabus, mitos e temores 

(LIMA et. al, 2008). Notoriamente, é eficaz para os jovens, o conhecimento da  

sexualidade, pois é a fase em que os hormônios estão aflorando em 

abundância e a sexualidade ativa está mais exteriorizada. 

“Ainda se fala muito pouco sobre educação sexual no Brasil e 

isso faz com que muitas dúvidas da adolescência acabem 

sendo dúvidas também da fase adulta – às vezes, muitas delas 

se tornam mais complexas, e novas aparecem de acordo com 

a maturidade e a experiência de cada um.”                  

(MULLER, 2016, Prólogo). 

Analisar os fatores de riscos e os fatores de proteções em universitários 

é de ampla relevância, pois é a fase em que desperta grandes questões da 

sexualidade, isto é, os mesmos fazem incursões na área sexual (as primeiras 

experiências, descobertas, alegrias, frustrações, dúvidas) (MULLER, 2006), por 

isso é importante o estudo e pesquisa de fatores de riscos e proteção no 

âmbito da sexualidade. Apesar de déficits de educação sexual, os jovens 

passam com grande ímpeto nesta fase de mais afluência da vida sexual, 

surgindo fatores de riscos como doenças sexualmente transmissíveis, gravidez 

precoce e sexo com diferentes parceiros. 

          É preciso ponderar os aspectos de vulnerabilidade (que podem trazer 

malefícios de ordem física, psicológica e social para os jovens) e os aspectos 

protetivos a partir do tema sexualidade, conjuntamente, acarretando o 
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correlacionamento e a análise das crenças que favorecem ou não a resiliência 

a partir do próprio conceito de resiliência, uma vez que, fatores de proteção e 

resiliência são quesitos entrelaçados (POLETTO; KOLLER, 2008). Pois é partir 

do desenvolvimento da resiliência no jovem que desencadearão com mais ou 

menos eficácia, mecanismos protetivos contra as adversidades e riscos 

perante a sexualidade (BENINCASA et. al, 2008), tudo isso com base no 

desenvolvimento das crenças que o jovens possuem para avaliar de forma 

simples e flexível suas convicções face as adversidades que a sexualidade 

pode trazer em suas vidas (BARBOSA, 2010).   

“Sempre há algo a descobrir, a repensar, a dar novos 

significados, a transformar. E a atitude de busca de informação 

é a principal delas para ajudar na conquista de uma 

sexualidade cada vez mais saudável, responsável e 

prazerosa.”                                                                     

(MULLER, 2010, Prólogo). 
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5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Resiliência 

 A resiliência é muito focada nos estudos, pesquisas, trabalhos e 

discussões sobre o bem estar e qualidade de vida. Esse termo que possui sua 

etiologia no latim “resilien”, “voltar ao estado normal”, é um tema muito vigente, 

sendo pivô temático de estudos de várias áreas, dentre elas o da saúde. 

Quando abordamos o assunto estamos retratando um recurso de 

enfrentamento de adversidades que possibilita o bem-estar físico, psicológico e 

social (SANTOS, 2015). Isto é, a capacidade que temos de sermos flexíveis em 

momentos que estamos frente às dificuldades ou contratempos, conceito 

determinado pela SOBRARE (Sociedade Brasileira de Resiliência). Essa 

capacidade de flexibilidade nesse caso, a Teoria da Terapia Cognitiva 

juntamente com a Psicologia Positiva, apresentam como a capacidade da 

pessoa atribuir significados adequados às suas crenças (BARBOSA, 2011) que 

são “conjuntos de conhecimentos que norteará nossas atitudes e 

comportamentos [...] fornecendo-lhes sentido e direção” (LIMA; ERQUEIRA, 

2008, pp 52). No entanto, Barbosa (2009) define que ser resiliente é assegurar 

a qualidade essencial de alguém em contar com modelos de crenças que 

possam responder a uma situação de aflição, rompendo com padrões que 

normalmente são esperados pela educação, cultura, religião, etc. E, isso, sem 

apresentar longos períodos depressivos, ao contrário, ganho em maturidade.  

          A resiliência atua sob oito áreas vitais da vida e nos seus respectivos 

esquemas básicos de crenças, entendendo-a na perspectiva da teoria da 

Terapia Cognitiva (BARBOSA, 2011), essas oito áreas vitais da vida são: 1-

Autocontrole; 2- Leitura Corporal; 3- Otimismo Para Com a Vida; 4- Análise do 

Ambiente; 5- Empatia; 6- Autoconfiança; 7- Alcançar e Manter Pessoas; 8- 
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Sentido de Vida. Essas áreas possibilitam que os modelos mentais se 

sistematizam a partir dos esquemas que organizam a atitude, o 

comportamento, o emocional e o intelecto de todos nós (BARBOSA, 2015). 

Sendo assim, o baixo índice de resiliência significa ameaças de uma das áreas 

vitais, sendo que esta estrutura teórica é conhecida como “Abordagem 

Resiliente” (BARBOSA, 2011), nela os modelos de crenças são mapeados por 

meio da escala de resiliência “Quest de Resiliência” (BARBOSA 2012). 

“1- Autocontrole: se refere à capacidade de se manter calmo e 

equilibrado para lidar com seus sentimentos quando enfrenta 

situações de pressão ou diante de imprevistos; 2- Otimismo 

para com a vida: é a capacidade de manter esperança com a 

convicção de que as adversidades irão mudar, pela crença de 

que é possível gerenciar a situação no presente, enxergando 

um amanhã melhor; 3- Análise do Ambiente: se refere à 

habilidade de identificar as razões dos problemas e 

adversidades, mapeando pistas no ambiente; 4- Empatia: está 

relacionada com a capacidade de compreender as outras 

pessoas, em seu estado emocional, e agir de acordo com esse 

entendimento; 5- Autoconfiança: é a habilidade de se sentir 

eficaz nas ações que serão realizadas. É acreditar em seus 

recursos e potenciais internos; 6- Leitura Corporal: é ter a 

capacidade de perceber as mudanças que acontecem em seu 

corpo quando enfrenta as situações de adversidades e 

controlar os “sintomas e efeitos do estresse” nos sistemas 

nervoso/muscular. 7- Conquistar e Manter Pessoas: está 

relacionado com a habilidade de construir e manter 

relacionamentos, formando redes de apoio e proteção; 8- 

Sentido de Vida: é ter a capacidade de entender e manter um 

sentido maior para a existência, trazendo valor para a vida.”                                               

(SOBRARE, 2015, pp 9-11)   

 

Resiliência: Fatores de Risco e Fatores de Proteção  

 Na história de vida de cada indivíduo, é imprescindível a ocorrência de 

uma fase que julgamos ser de risco, que são obstáculos individuais ou 

ambientais que aumentam a vulnerabilidade do ser humano para resultados 

negativos em sua vida (RODRIGUES, 2012), perspectivamente podendo 

agravar problemas físicos, psicológicos e sociais (POLLETO; KOLLER, 2008). 



10 
 

A partir disso, é inerente ao individuo entrar em estados de ação protetiva, ou 

seja, mecanismos protetivos que o individuo dispõem internamente ou capta do 

meio em que vive para compreender o acontecimento ou vivência, contribuindo 

para a melhoria da resiliência (RODRIGUES, 2012).  

 ABREU et. al (2012) apresenta dois tipos de fatores protetivos, que 

designa como enfrentamento das adversidades, que são o enfrentamento 

passivo, que não é o mais apropriado, porém, é o que mais norteia perante  

uma sociedade com grandes diferenças societária (cultura, religião, 

preconceito), que é tratar o fator estressor passivamente, intolerantemente e 

ocultamente, ou seja, tentando ignorar a questão a partir das suas ideias de  

crenças onipotentes e rígidas. Apresenta também o enfrentamento ativo, 

reestruturação e desenvolvimento de crenças, isto é, o desenvolvimento da 

resiliência. O estudo aponta que esta categoria é a melhor forma de lidar com 

os fatores de riscos, pois apresenta mais coesão interna (indivíduo) e externa 

(sociedade e seu meio).  

 No entanto, vivenciar aspectos de risco e proteção é um ápice para o 

desenvolvimento da resiliência já que a partir da luta e superação utiliza-se 

ações do caráter resiliente, que a cada vez dão uma reconfiguração do 

desenvolvimento sintático às crenças (MCDs) (SAPIENZA, 2005) (PALLUDO; 

KOLLER, 2005).  A partir do nível de desenvolvimento das crenças (MCDs), 

resultarão eficazes mecanismos protetivos, ou seja, possuindo uma boa ou não 

resiliência para o domínio das adversidades. 

Sexualidade Na Adolescência – Jovens Adultos  

 A Organização Mundial da Saúde (2000) alerta que um dos quatro 

pilares para uma melhor qualidade de vida é ter uma vida sexual ativa 

satisfatória (ao lado do lazer, do trabalho e da vida em família) e quando 

falamos dessa sexualidade enérgica, logo remetemos aos jovens, que passam 

por essa etapa de forma intensa e fervorosa, entretanto nem sempre de forma 

sensata, que acabam por se enveredar por caminhos de riscos (SAPIENZA et. 

al, 2005) (BARROS; COLACO, 2013). ABDO (1989) afirma em seus estudos 

que a fase universitária é onde elicia as ações sexuais em suma afluência.  
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 BRASIL et. al (2006) remete ações dos jovens, que caracterizam como 

ameaças ao desenvolvimento saudável (fatores de risco), os quais os mesmos 

julgaram ser: O início da vida sexual prematura, o não uso de preservativos, o 

aumento da quantidade de relações com diferentes parceiros, gravidez, 

doenças sexualmente transmissíveis e Aids. PASSOS; FIGUEIREDO (2004) e 

PENHA et. al (2015) ao estudarem os fatores de riscos em “profissionais do 

sexo”, concluem que a grande maioria são jovens (adolescentes e jovens 

adultos) que estão engajado nesse ramo, afirmam que o dois pontos principais 

que consideram como ameaçadores e amedrontadores para estes garotos e 

garotas de programa são a gravidez indesejada e doenças sexualmente 

transmissíveis.  

 Em ambos os artigos citados, o fator protetivo de maior atuação é o uso 

de preservativos, pois é o que norteia a não eclosão concreta dos fatores 

subjugados de risco. JOHANSON (2005) reafirma a ideia de que o fator 

protetivo de mais ação dos jovens perante as adversidades da sexualidade é o 

uso do preservativo, já BARROS (2013) aponta também um segundo fator, à 

privação do sexo em grande quantidade e com qualquer parceiro (não 

selecionado).  

A partir dos dados da Organização Mundial da Saúde (2005) aponta que 

existe um aumento gradativo de pessoas portadoras de doenças sexualmente 

transmissíveis, já sendo o problema de saúde pública mais comum, e existe 

também aumento paulatino de mães precoces, sendo de principal alvo àquelas 

de família com baixa renda (LARA et. al 2009). 

 A partir disso BENINCASA et. al (2008) aponta fatores que levam  

jovens à berlinda do risco, ou seja, ao não uso de preservativos durante o sexo, 

que são: 1- Inconsequência e Imediatismo; 2- Falta de Oportunidade para 

praticar sexo; 3- Ideia de administração das consequências ou imunidade; 4- 

Informação dissociada das ações sexuais. JÚNIOR et. al (2007) concluiu em 

seu estudo que não há uma grande diferença quanto às porcentagens dos 

universitários da área da saúde (UFC) que tomam os devidos cuidados, em 

relação àqueles que negligenciam a segurança na hora do sexo, acredita-se, 

assim, que o não uso do preservativo está fortemente relacionado com a 
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esporadicidade e a falta de planejamento das relações sexuais, dentre outros 

fatores.  

 Os jovens mesmo sabendo sobre a periculosidade que uma vida sexual 

ativa desprotegida e não sensata pode acarretar em suas vidas, parcelas dos 

mesmos, arriscam mesmo assim, e isso está coligado ao desenvolvimento das 

suas áreas vitais da vida e nos seus respectivos esquemas básicos de crenças 

tratados por PIZZIO (2014), BARBOSA (2012) e POLLETO; KOLLER (2008). É 

a partir da resiliência dos jovens, que resultará no enfrentamento passivo ou 

ativo das adversidades subjulgadas (ABREU et. al, 2012), sendo que em 

grande parcela pode-se observar crenças onipotentes a partir da autoconfiança 

e análise do contexto nos jovens a partir das vulnerabilidades que a vida sexual 

ativa não sensata pode trazer (ANGST, 2009).  
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6. METODOLOGIA  

Estudo 

 Estudo transversal descritivo  

 

Amostra 

 Estudantes de 1º ano (1º e 2º semestre) de medicina da Universidade 

Anhembi Morumbi com idade entre 17 e 21 anos. 

 

Instrumento  

 Questionário estruturado criado pelo pesquisador, contendo inicialmente 

o objetivo do estudo e pesquisa, em seguida uma identificação prévia (idade, 

sexo e orientação sexual) e três questões fechadas com o objetivo de 

identificar e analisar fatores de risco e fatores de proteção no contexto da 

sexualidade identificando crenças que favorecem ou não o desenvolvimento da 

resiliência, segundo o conceito de Barbosa (2009).  

Questionário completo, vide anexo (página 20).  

  

Procedimento 

 Os alunos de 1º ano do curso de medicina serão convidados a 

responder o questionário ao final de uma entrevista que rotineiramente ocorro 

no 1º ano. Essa entrevista é realizada dentro do Projeto de Estágio Básico da 

Psicologia, realizada por alunos deste curso.  
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Primeiramente haverá uma sucinta apresentação pessoal do 

pesquisador (nome, idade, curso de graduação, semestre atual) e de sua 

orientadora. Logo sucederá uma breve explicação do que é uma iniciação 

científica juntamente com tema que o pesquisador está desenvolvendo. 

Em seguida os alunos irão receber o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para lerem e assinarem, sendo que sempre haverá à alerta 

verbalmente do pesquisador que o questionário a ser aplicado não possui 

identificação nominal e que a mesma é totalmente sigilosa. Prontamente será 

distribuído o questionário àqueles que concordaram e assinaram o TCLE 

(Termo de Consentimento Livre e Esclarecido completo vide Anexo, página 

20), os mesmos terão aproximadamente 15 minutos para concluir o 

questionário. Após receber todos os questionários respondidos procederá a 

finalização com o agradecimento do pesquisador para com os colaboradores.   

 

Cronograma: 

 

   Atividades 

 Ago 

2016 

 Mar 

2017 

 Mai 

2017 

 Jun 

2017 

 Ago 

2017 

 Set 

2017 

 Out 

2017 

 Nov 

2017 

Dez 

2017 

 Fev 

 2018 

 Mar 

2018 

 Abr 

2018 

 Mai 
 2018    

Confecção do 

projeto 

  X             

Apresentação 

para o Comitê  

Avaliativo de 

Iniciação 

Científica 

   X             

Comitê de 

ética 

    X   X          

Coleta de 

dados 

        X   X   X         

Análise dos 

dados 

            X      

Discussões 

dos dados 

              X   X    

Ponderações 

finais 

              X   
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Elaboração do 

artigo 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

   X 
 
 

   X 
 
 

 

Publicação               
 

    X 

 

Análise: 

 Os dados coletados serão quantificados e colocados em uma planilha 

Microsoft Excel e transformados em gráficos. 

 A análise estatística será aplicada de acordo com a necessidade de 

respostas sugeridas nos objetivos. 

 

Riscos e benefícios: 

 A pesquisa se classifica como risco mínimo, no entanto ao se detectar 

necessidades de suporte psicológico, os estudantes poderão ser 

encaminhados para atendimento do Centro Integrado de Saúde da 

Universidade Anhembi Morumbi. 

 Como benefícios a pesquisa pretende, a partir deste mapeamento, 

detectar necessidades de intervenções psicopedagógicos ou psicoterapêuticas 

para os estudantes. 
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8. ANEXOS 

Inventário de crenças a respeito dos fatores de risco e fatores de 

proteção no âmbito da sexualidade 

 

Este questionário tem o objetivo de identificar e analisar fatores de risco e fatores de 

proteção no contexto da sexualidade e a correlação com comportamentos resilientes nos 

estudantes de 1º ano do curso de medicina. 

............................................................................................................................................. 

Identificação 

Sexo: ____________________.  

Idade: ____________________.  

Orientação Sexual: ____________________. 

............................................................................................................................................. 

Perguntas 

Questão 01 

Você se sentiria SEGURO (A) em iniciar relação sexual com: 

A) Uma pessoa que acaba de conhecer, mas que tem uma boa aparência para você? 

[   ] SIM   [   ] NÃO 

B) Uma pessoa que acaba de conhecer, mas que possui alto poder financeiro para você? 

[   ] SIM   [   ] NÃO 

C) Uma pessoa que acaba de conhecer, mas que possui alto índice de popularidade 

(fama) para você? 

[   ] SIM   [   ] NÃO 

D) Uma pessoa que você possui vínculo aproximadamente 1 mês? 

[   ] SIM   [   ] NÃO 

E) Uma pessoa que você possui vínculo aproximadamente 6 meses? 
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[   ] SIM   [   ] NÃO 

F) Uma pessoa que você possui vínculo aproximadamente 1 ano?  

[   ] SIM   [   ] NÃO 

G) Uma pessoa que você esteja engajado em um “relacionamento sério” \ namoro? 

[   ] SIM   [   ] NÃO 

H) Uma pessoa que você esteja engajado em um matrimônio \ casamento?  

[   ] SIM   [   ] NÃO 

I) Uma pessoa que você acaba de conhecer, após uma grande decepção amorosa 

(traição) no namoro\casamento? 

[   ] SIM   [   ] NÃO 

J) Um (a) garoto (a) de programa \ “profissional do sexo”? 

[   ] SIM   [   ] NÃO 

K) Outros. Exemplifique: _________________________________________________ 

 

Questão 02 

Você se sentiria VULNERÁVEL em: 

A) Ter uma relação sexual sem preservativo com uma pessoa que acaba de conhecer, 

mas que tem uma boa aparência para você? 

[   ] SIM   [   ] NÃO 

B) Ter uma relação sexual sem preservativo com uma pessoa que acaba de conhecer, 

mas que possui alto poder financeiro para você? 

[   ] SIM   [   ] NÃO 

C) Ter uma relação sexual sem preservativo com uma pessoa que acaba de conhecer, 

mas que possui alto índice de popularidade (fama) para você? 

[   ] SIM   [   ] NÃO 

D) Ter uma relação sexual sem preservativo com uma pessoa que você possui vínculo 

aproximadamente 1 mês? 

[   ] SIM   [   ] NÃO 
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E) Ter uma relação sexual sem preservativo com uma pessoa que você possui vínculo 

aproximadamente 6 meses? 

[   ] SIM   [   ] NÃO 

F) Ter uma relação sexual sem preservativo com uma pessoa que você possui vínculo 

aproximadamente 1 ano?  

[   ] SIM   [   ] NÃO 

G) Ter uma relação sexual sem preservativo com uma pessoa que você esteja engajado 

em um “relacionamento sério” \ namoro? 

[   ] SIM   [   ] NÃO 

H) Ter uma relação sexual sem preservativo com uma pessoa que você esteja engajado 

em um matrimônio \ casamento?  

[   ] SIM   [   ] NÃO 

I) Ter uma relação sexual sem preservativo com uma pessoa que você acaba de 

conhecer, após uma grande decepção amorosa (traição) no namoro\casamento? 

[   ] SIM   [   ] NÃO 

J) Ter uma relação sexual sem preservativo com um (a) garoto (a) de programa\ 

“profissional do sexo”? 

[   ] SIM   [   ] NÃO 

K) Outros. Exemplifique: _________________________________________________ 

 

Questão 03 

O que faz você não usar preservativo na relação sexual?  

[   ] A pessoa com quem vai realizar a prática sexual 

[   ] Imediatismo  

[   ] Quebra do “clima” sexual \ prazer 

[   ] Confiar na responsabilidade e prática de preservar-se do parceiro 

[   ] Falta de dinheiro para comprar preservativos 

[   ] Confiança no exames já realizado e  na saúde em dia 

[   ] Falta de oportunidade para a prática sexual  
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[   ] Estar sob efeito de álcool ou outras drogas 

[   ] Ideia de administração das consequências ou imunidade  

[   ] Amor entre vocês  

[   ] Estar no feriado de carnaval 

[   ] Pressão pelo parceiro  

[   ] Não acreditar que irá contrair DSTs ou engravidar  

[   ] Não praticaria sexo sem preservativo 

[   ] Outros – Explique: ___________________________________________________ 
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                     TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você, aluno do 1º ano do curso de medicina da Universidade Anhembi 

Morumbi, está sendo convidado (a), a participar do estudo sobre “Resiliência e 

Sexualidade: Fatores de Risco e Fatores de Proteção”. O objetivo deste estudo é 

identificar e analisar fatores de riscos e fatores de proteção no âmbito da sexualidade 

e a correlação com comportamentos resilientes. A participação é voluntária e você 

poderá retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo ao seu 

atendimento. Caso você participe, será convidado a responder à um inventário de 

crenças a respeito dos fatores de riscos e fatores de proteção no âmbito da 

sexualidade. Não será feito nenhum procedimento que lhes traga qualquer desconforto 

ou risco à vida. 

Pela participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, 

mas terá a garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da 

pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seu nome não aparecerá em qualquer 

momento do estudo, pois serão identificados apenas com um número.  

Comprometemo-nos com a divulgação científica das informações colhidas e 

assumimos a responsabilidade por qualquer ônus que a participação no estudo possa 

acarretar. 

Qualquer dúvida que você tenha poderá entrar em contato conosco. 

______________________________________________________ 

Profa. Dra. Rosana Trindade Santos Rodrigues – CRP 06/41578 
Orientador(a) do Projeto – Tel: (11) 99730-1085 
Escola de Ciências da Saúde – Curso de Psicologia 
rosana.rodrigues@anhembimorumbi.edu.br 

mailto:rosana.rodrigues@anhembimorumbi.edu.br


25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu,_____________________________________________________________________

_____________, RG________________________________ li e/ou ouvi o esclarecimento 

acima e compreendi para que serve o estudo e quais procedimentos serei submetido (a). 

A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Entendi que sou livre 

para interromper minha participação, sem justificar minha decisão e que isso não me 

afetará. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei 

dinheiro por participar do estudo. Eu concordo em participar do estudo. 

São Paulo, ____/____/________ 

Assinatura do voluntário _______________________________ 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA da UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI. Rua Dr. 

Almeida Lima, 1134 – Brás – CEP: 03164-000 – 5º andar – sala 542 – tel.: 55 (11)2790-

4658. e-mail: cep@anhembi.br  

mailto:cep@anhembi.br

