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1 RESUMO 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença causada pelo vírus 

da Imunodeficiência Humana (HIV), que ataca o sistema imunológico, destruindo os 

glóbulos brancos responsáveis pela produção de anticorpos e proteção do 

organismo contra infecções. A transmissão se dá por meio de relação sexual 

(heterossexual ou homossexual), ao se compartilhar seringas, em acidentes com 

agulhas e objetos cortantes infectados, na transfusão de sangue contaminado, na 

transmissão vertical da mãe infectada para o feto durante a gestação ou o trabalho 

de parto e durante a amamentação. Apesar de informações sobre a doença nos 

meios de comunicação, o aumento da incidência entre os jovens demonstra que 

ainda pode haver desinformação sobre as vias de transmissão.  O objetivo do 

trabalho será verificar o conhecimento de jovens universitários sobre HIV/AIDS em 

uma faculdade localizada no município de Mogi Guaçu/SP. O instrumento utilizado 

para a coleta dos dados foi por meio de um questionário com questões abertas e 

fechadas, aplicado aos participantes. Participaram até o momento um total de 139 

alunos, sendo 35% (49) do sexo masculino e 65% (90) do sexo feminino. Dos 

participantes 69% (96) nunca fizeram o teste para HIV, 35% (49) não conhecem os 

sintomas da infecção por HIV. Em relação ao conhecimento 95% (132) dos jovens 

acham que é preciso maior divulgação sobre HIV/AIDS. 

2 INTRODUÇÃO: 

HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Causador da 

AIDS, que provoca a destruição dos linfócitos t4, células sanguíneas de defesa do 

sistema imunitário e também consegue afetar outras células com receptores de 

superfície, CD4 (macrófagos e monócitos) fazendo com que o paciente fique 

suscetível as infecções e ao desenvolvimento de câncer. (CASTRO; SILVA, 2013).  

Ter o HIV não é a mesma coisa que ter AIDS. Há muitos soropositivos que 

vivem anos sem apresentar os sintomas e sem desenvolver a doença. Mas podem 

transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo 

compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a 

gravidez e a amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção. 

(CANO et al., 2007). 

Nas últimas décadas, com o aumento da liberdade sexual e o aparecimento 

da AIDS, a adolescência é diariamente estudada, pois está mais propensa a se 



contaminar com o vírus HIV. Importante necessidade de alertar os adolescentes, 

devido as suas impulsividades diante das drogas e do sexo.  (SANTOS et al., 2010).  

Conhecer o quanto antes a sorologia positiva para o HIV aumenta muito a 

expectativa de vida de uma pessoa que vive com vírus. Quem se testa com 

regularidade, busca tratamento no tempo certo e segue as recomendações da 

equipe de saúde ganha muito em qualidade de vida. Além disso, as mães que vivem 

com HIV têm 99% de chance de terem filhos sem o HIV se seguirem o tratamento 

recomendado durante o pré-natal, parto e pós-parto (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2017).  

De 2007 até junho de 2017, foram notificados no Sinan 194.217 casos de 

infecção pelo HIV no Brasil, sendo 96.439 (47,7%) na região Sudeste. No que se 

refere ás faixas etárias, observou-se que a maioria dos casos de infecção pelo HIV 

encontra-se nas faixas de 20 a 34 anos, com porcentual de 52,5% dos casos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).  

Apesar de informações sobre a doença nos meios de comunicação, o 

aumento da incidência da AIDS entre jovens brasileiros mostra que ainda pode 

haver desinformação sobre as vias de transmissão. Apesar do conhecimento não 

implicar, necessariamente, em uma mudança de comportamento, a falta de 

informação pode favorecer o preconceito e dificultar o combate a ideias sobre a 

doença (SANTOS et al., 2015). 

3 OBJETIVOS: 

Verificar o conhecimento de jovens universitários sobre HIV/AIDS em uma 

faculdade localizada no município de Mogi Guaçu - SP. 

– Identificar a idade, sexo, orientação sexual e estado civil.  

– Analisar o início da atividade sexual, assim como tipo de orientação recebida. 

– verificar a variação entre as fontes de obtenção de informações sobre HIV e AIDS. 

– Comparar o conhecimento sobre as formas de transmissão, prevenção e 

tratamento do HIV/AIDS. 

4 METODOLOGIA: 

O presente trabalho foi aprovado pela Plataforma Brasil sob o número do 

CAAE 89189718.4.0000.5679. 

Trata-sede uma pesquisa descritiva transversal realizada no Município de 

Mogi Guaçu/SP, nas dependências de uma Instituição de Ensino Superior. 

5 DESENVOLVIMENTO: 



O instrumento utilizado para a coleta dos dados foi por meio de um 

questionário com questões abertas e fechados aplicados aos jovens universitários, 

que aceitaram participar da pesquisa. Como critério de inclusão, universitários com 

faixa etária de 17 a 24 anos, de ambos os sexos e dos vários cursos da instituição 

de ensino.  

O parâmetro cronológico utilizado no estudo foi pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) que define jovens entre 15 a 24 anos, critério este usado 

principalmente para fins estatísticos e políticos. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES: 

Até o momento o questionário foi aplicado em 7 cursos, com total de 139 

alunos, sendo 35% (49) do sexo masculino e 65% (90) do sexo feminino, com maior 

frequência na faixa etária de 23 a 24 anos 43% (60). Dos voluntários 49% (68) são 

solteiros, destes 91% (127) já tiveram relação sexual. 

Dos voluntários, 31 (22%) não faz uso de preservativo na relação sexual e 

como resposta “as vezes” 32 (23%). Quando perguntados, qual o motivo de não ter 

usado 40 (29%) confiam na saúde do parceiro. 

 A maior fonte de obtenção de informação sobre a doença adquirida é pela 

internet com 59% (80). Dos participantes 69% (96) nunca fizeram o teste para HIV, 

35% (49) não conhecem os sintomas da infecção por HIV e 28% (38) não sabem a 

diferença entre HIV e AIDS. 

Em relação ao conhecimento 95% (132) dos jovens acham que é preciso 

maior divulgação sobre as vias de transmissão, prevenção e tratamento de 

infecções sexualmente transmissíveis. 
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