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RESUMO 

 

Background: Um bom entendimento e conhecimento sobre infecções 

sexualmente transmissíveis (IST) é pré-requisito para adoção de medidas de 

prevenção e tratamento. Porém, estudos têm demonstrado um aumento da sua 

incidência em todo mundo, principalmente entre adultos jovens, que compõe a 

maioria da população universitária. 

Objetivo: Avaliar o conhecimento, atitude e o comportamento de risco, entre 

universitários de diferentes áreas de ensino, frente às IST. 

Metodologia: Foi realizado um estudo de corte transversal, observacional entre 

alunos de graduação, matriculados no curso de Medicina e Direito da USCS, 

através da aplicação de um questionário. Foram avaliadas características sócio-

demográficas, conhecimento, atitude e o comportamento de risco em relação às 

IST. 

Resultados: A maioria dos alunos em ambos os grupos eram sexualmente 

ativos, sendo que 43,0% dos alunos no direito e 36,9% na medicina referiam ter 

tido relação sexual casual nos últimos 2 anos. Destes, 65,4% e 55,1% 

respectivamente, relataram não usar preservativo regularmente nessas 

relações. A maioria dizia conhecer as principais IST, sendo a infecção por 

Clamídia e Donovanose as mais desconhecidas.   

Conclusão: Os universitários de diferentes áreas mostraram ter conhecimento 

das principais IST, porém possuem comportamento de risco significativo em 

ambos os grupos. 

 

Palavras-chave: Infecções sexualmente transmissíveis, sexualidade, 

adolescentes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) são um dos grandes 

problemas de saúde em todo mundo. Segundo estimativas da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) mais de um milhão de pessoas adquirem uma IST 

diariamente. A parcela da população mais acometida é a de adultos jovens, 

sendo que cerca de 25% tem menos de 25 anos de idade (MS 2014). Dados dos 

Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) estima 

que ocorra cerca de 20 milhões de casos novos de IST por ano nos EUA, sendo 

que metade destes ocorre entre jovens de 15 a 24 anos (CDC 2014).  

           No Brasil o cenário não é diferente, houve um aumento do número de 

casos em relação às principais ISTs. Um levantamento do próprio Ministério da 

Saúde de 2009 apontou que cerca de 10 milhões de brasileiros já apresentaram 

algum sintoma IST, como úlceras, verrugas e corrimentos nos órgãos genitais.  

A taxa de detecção de infectados por HIV na faixa etária de 20-24 anos de idade 

subiu de 16,2 casos por 100 mil habitantes, em 2005, para 33,1 casos em 2015, 

segundo dados do Ministério da Saúde. A infecção por clamídia também lidera 

o ranking das principais ISTs no país, com 1,9 milhão de novos casos por ano. 

Calcula-se, ainda que 530 milhões de pessoas estejam infectadas com o vírus 

do herpes genital (HSV-2, do inglês Herpes Simplex Virustipo) e que mais de 

290 milhões de mulheres estejam acometidas pelo HPV, que está associado ao 

câncer de colo uterino (MS 2015). 

De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo houve um 

aumento de 603% em seis anos na incidência de sífilis por transmissão sexual 

(SES-SP 2016). 

           Se por um lado, o maior acesso a novas tecnologias, como testes rápidos 

para sífilis e HIV, permitiu chegar a estimativa de que cerca de 500 milhões de 

pessoas já adquiriram uma das IST curáveis (gonorreia, clamídia, sífilis e 

tricomoníase). Por outro, o diagnóstico de uma IST pode trazer consigo o 

estigma da culpa, discriminação e violência, por motivos biológicos, psicológicos, 

sociais e culturais, o que dificulta  muitas vezes, a procura profissional para um 

correto diagnóstico e tratamento, permitindo, assim, inferir que o número real de 

pessoas infectadas seja ainda maior (MS 2015). 



 

 

         Estudos mostram que o início cada vez mais cedo da atividade sexual e a 

relutância do uso de preservativos entre os jovens, podem ser uma das 

explicações para o aumento da incidência de IST (Gubert et al,. 2013; Aquino et 

al., 2005). Segundo o Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS de 2018, destacou-

se um aumento na taxa de detecção de AIDS de jovens de 15 a 19 anos e de 20 

a 24 anos, quando comparados com os resultados de 2007 (MS 2018).  

Embora a sexualidade seja um assunto inerente a fisiologia humana, sua 

discussão ao longo dos anos nem sempre foi aberta e clara, porém, este quadro 

vem mudando nos últimos anos, diminuindo com isso o constrangimento e a 

recriminação (Martins et al., 2010). Essa nova visão trouxe consigo a ocorrência 

de relações sexuais menos comprometedoras, voltadas não somente para a 

procriação, mas com maior enfoque à busca do prazer, negligenciando, assim, 

muitas vezes, o uso de preservativo e a importância de  um parceiro fixo (Loyola 

MA, 2003). Além disto, muitos jovens julgam-se parte de um grupo 

suficientemente orientado, de modo a negligenciar recomendações e métodos 

de proteção, acreditando não correr risco de contrair algum tipo de IST. (Bretas 

et al., 2009; Cano et al., 2000). 

       De acordo com o estudo “Juventude, Comportamento e DST/Aids”, que 

entrevistou 1 208 pessoas entre 18 e 29 anos de idade em 2012, constatou-se 

que cerca de  quatro em cada dez brasileiros nesta faixa etária, admitiram não 

usar preservativo em sua última relação, comprovando que um dos fatores de 

risco  que  contribuíram  para o aumento das IST é a ocorrência  sexo inseguro. 

(MS 2012). Segundo dados do CDC nos EUA o não uso de preservativo se deve 

ao fato deste “reduzir o prazer”, “ser difícil de colocar”, “prejudicar a ereção” e 

“não ter sempre à mão” estariam entre as principais justificativas (ou desculpas) 

(WHO 2001). Essa espécie de negligência, muitas vezes inconsciente, tem a ver 

também com o fato de as ISTs parecerem coisa do passado, no entanto, a sua 

ocorrência de 1990 a 2013, migrou da 12ª para a 2ª colocação na faixa dos 15 

aos 19 anos e do 6º para o 2º lugar para quem tem entre 20 e 24 anos, só 

perdendo em número para o consumo de álcool. 

              Neste contexto, o ingresso de muitos jovens à vida universitária, pode 

promover mudanças comportamentais que são influenciadas pelo 

distanciamento da família,  aquisição de novos ciclos de amizades e 

responsabilidades, mas também maior autonomia em relação às suas ações e 



 

 

decisões, as quais somadas ao entusiasmo presente na fase universitária, 

aquisição de novos hábitos favorecem o  consumo de substâncias psicoativas e 

algumas práticas de risco, como o não uso de preservativo e de métodos 

contraceptivos, ficando, dessa forma, mais expostos à ocorrência de gravidez 

não planejada, HIV e demais IST. 

      Assim, apesar do meio acadêmico propiciar maior acesso às informações, 

dentre elas sobre as principais IST, por outro, estas podem diferir nas diferentes 

áreas do ensino, uma vez que a abordagem e entendimento de assuntos 

específicos como sexualidade, IST e seus fatores de risco podem ocorrer de 

forma diferente entre elas. Além disto, estar informado e ciente pode não ser 

suficiente para um comportamento seguro.    

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Avaliar o conhecimento, atitude e o comportamento de risco, entre universitários 

de diferentes áreas de ensino, frente às infecções sexualmente transmissíveis.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

Avaliar o conhecimento de universitários de diferentes áreas do ensino sobre 

infecções sexualmente transmissíveis e seus fatores de risco.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 

Avaliar a atitude e o comportamento de universitários de diferentes áreas do 

ensino, a respeito da transmissão e prevenção de infecções sexualmente 

transmissíveis. 

MÉTODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Realizou-se de um estudo de corte transversal observacional, entre todos os 

acadêmicos matriculados e freqüentando os cursos de medicina e direito durante 

o 2º semestre de 2018 na USCS –Campus Centro. Portanto, não foi realizado 

cálculo do tamanho amostral, sendo utilizado uma amostra por conveniência 

incluindo todos os sujeitos de pesquisa elegíveis que aceitaram participar do 

estudo, sendo excluídos os alunos que se recusaram a preencher o questionário 

proposto ou não estavam presentes em sala de aula no momento da aplicação 



 

 

do instrumento. Um termo de consentimento livre e esclarecido foi lido e 

assinado pelos alunos que concordaram em participar de forma voluntária do 

estudo e sem nenhum benefício financeiro.   

A avaliação do conhecimento e a presença de comportamento de risco 

associados à IST foram avaliados através da aplicação de um questionário com 

22 questões de múltipla escolha, especialmente elaborada para o estudo 

contendo informações referentes às características sóciodemográficas, 

comportamentais, conhecimento e presença de fatores de risco e prevenção 

associados à IST que foram respondidas pelo próprio aluno. Este questionário 

foi baseado no questionário do Ministério da Saúde, sobre Conhecimento, 

atitude e prática (MS 2011). Questionário este já validado pelos autores. Foi 

aplicado um pré-teste dos instrumentos para analisar a acurácia domesmo, 

sendo então corrigidas as alterações necessárias e então reaplicado o mesmo, 

até não haver mais erros. 

Para análise exploratória dos dados foram elaborados gráficos com frequência, 

média, desvio padrão, mínimo, mediana, máximo e porcentagem A comparação 

entre os grupos foi realizada através do teste de Mann-Whitney, do teste Qui-

Quadrado ou do teste exato de Fisher. O nível de significância usado nas 

análises foi de 5%. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

USCS, com o seguinte certificado de apreciação: CAAE:88728518.3.0000.5510. 

RESULTADOS 

Dentre o total de 580 alunos matriculados no curso de direito, 112 não 

consentiram a participação, 235 não foram encontrados e 45 entregaram o 

questionário em branco ou incompleto. Enquanto na medicina dentre os 486 

estudantes matriculados, 139 não responderam ao questionário porque se 

recusaram a participar ou não estavam presentes no momento da aplicação do 

instrumento e 44 alunos entregaram o questionário em branco ou incompleto. 

Portanto, no total  participaram da pesquisa 491 alunos  de ambos os cursos, 

com a idade variando de 17 à 65 anos, com média de 24,5 anos, sendo 61,7% 

do sexo feminino e 79,0% da raça caucasiana.  Quando questionados sobre seu 

estado marital, 428 alunos (87,1%) consideraram-se não-casados, o que incluía 

solteiros e divorciados e em relação à orientação sexual, 428 alunos (87,1%) 



 

 

designaram-se heterossexuais. A descrição da amostra por curso pode ser visto 

na tabela abaixo (Tabela 1).  

Foram analisadas características em relação à possíveis comportamentos de 

risco para aquisição de ISTS entre os universitários. Em ambos os cursos os 

alunos apresentaram perfil semelhante em relação ao consumo de álcool, sendo 

que mais de 60% referiam que seu uso era eventual, mais da metade nunca 

havia fumado tabaco e 64,1% referiam nunca ter utilizado substâncias ilícitas. 

Por outro lado, cerca de 44% fumava no momento da entrevista ou já havia 

fumado tabaco em algum momento. Quanto ao uso de substâncias ilícitas, 35% 

dos alunos disseram já ter tido contato alguma vez na vida. 

Os grupos apresentaram concordância quando questionados sobre ter tido  

relação sexual alguma vez na vida, o que foi confirmado por mais de 80% dos 

entrevistados, sendo que o inicio da atividade sexual ocorreu antes  dos 17 anos 

de idade para a maioria deles. Por outro lado, a ocorrência de relação sexual 

casual, ou seja com parceiros eventuais, foi referida por aproximadamente 40% 

dos entrevistados, sendo que 38,2% dos alunos do direito referiam ter tido mais 

do que 4 parceiros nos últimos 2 anos, enquanto na medicina essa porcentagem 

foi de 33,9%. Em relação ao uso corriqueiro de preservativo no último ano entre 

os que tiveram relação casual, 49,1% no direito referiam não ter usado e na 

medicina 36,5% (Tabela 2).  

Quando questionados em relação a situação vacinal para Hepatite B, 23,2% dos 

alunos do Direito responderam não ter tomado nenhuma dose da vacina, 

enquanto na medicina esse número foi de 2,7%. Referente a avaliação pessoal 

quanto ao risco que possuíam de se infectar com o vírus HIV, foi observado que 

41,5% no Direito consideravam não ter nenhum risco, enquanto entre os 

estudantes de medicina este valor foi de 28,4%.  

Em relação ao conhecimento ou já ter ouvido falar sobre algumas das Infecções 

sexualmente transmissíveis mais frequentes na população geral, os alunos de 

ambos os cursos demonstraram conhecer a maioria delas, sendo a infecção por 

Clamídia, a menos conhecida  por 38,8% dos estudantes de Direito, contrapondo 

aos 87,7% dos graduandos de medicina. (Tabela 3) 

Quando questionados quanto às doenças que consideravam como 

potencialmente transmissíveis por via sexual, os resultados apresentaram 

concordância entre os cursos em relação ao  HIV/AIDS, HPV e Sífilis. Em  



 

 

contrapartida, os resultados para doenças como Clamídia, Gonorréia, Hepatite 

e Donovanose foram baixos e apresentaram grande diferença entre os grupos. 

Tabela 1 - Características sócio-demográficas de universitários por curso (n=491) 

 

 
 

Tabela 2 - Características de universitários frente aos possíveis comportamento 

de risco para IST (n=491) 

Características Direito (n=188) Medicina (n=303) p-valor 

Consumo  de Álcool 
  

 

Usa Atualmente 34 (18,0%) 64 (21,1%)  

Nunca usou 29 (15,4%) 26 (8,5%) 0,06742 

Eventualmente 123 (65,4%) 207 (68,3%)  

Não identificou 2 (1,0%) 6 (1,9%)  

Tabagismo    

Sim 21 (11,1%) 18 (5,9%)  

Não 95 (50,5%) 175 (57,7%) 0,10122 

Fumou no passado 71 (37,7%) 109 (35,9%)  

Não identificou 1 (0,5%) 1 (0,3%)  

Uso de drogas ilícitas    

Sim 10 (5,3%) 34 (11,2%)  

Não 124 (65,9%) 191 (63,0%) 0,07212 
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Tabela 3 – Comparação entre as respostas obtidas na avaliação do 

conhecimento dos estudantes em relação às IST 

Variável Direito Medicina Total p-valor 

HIV     

Não ouviu falar 0 (0,0%) 2 (0,7%) 2 (0,4%) 0,23643² 
Já ouviu falar 188 (100,0%) 301 (99,3%) 489 (99,6%)  

Total 188 303 491  

HPV     

Não ouviu falar 21 (11,2%) 2 (0,7%) 23 (4,7%) <0,0001²* 
Já ouviu falar 167 (88,8%) 301 (99,3%) 468 (95,3%)  

Total 188 303 491  

Sífilis     

Não ouviu falar 3 (1,6%) 2 (0,7%) 5 (1,0%) 0,3155² 
Já ouviu falar 185 (98,4%) 301 (99,3%) 486 (99,0%)  

Total 188 303 491  

Clamídia     

Não ouviu falar 115 (61,2%) 27 (8,9%) 391 (79,6%) <0,0001²* 
Já ouviu falar 73 (38,8%) 276 (91,1%) 100 (20,4%)  

Total 188 303 491  

Gonorreia 
Não ouviu falar 

10 (5,3%) 5 (1,7%) 15 (3,1%) 0,0217²* 

Já ouviu falar 178 (94,7%) 298 (98,3%) 476 (96,9%)  

Total 188 303 491  

Hepatite B     

Não ouviu falar 18 (9,6%) 24 (7,9%) 42 (8,6%) 0,5242² 
Já ouviu falar 170 (90,4%) 279 (92,1%) 449 (91,4%)  

Total 188 303 491  

Herpes     

Não ouviu falar 2 (1,1%) 3 (1,0%) 5 (1,0%) 1,0000³ 
Já ouviu falar 186 (98,9%) 300 (99,0%) 486 (99,0%)  

Total 188 303 491  

(2-Teste Qui-Quadrado, 3-Teste Exato de Fisher) 

 

 

Usou no passado 52 (27,6%) 78 (25,7%)  

Não identificou 2 (1,0%) 0 (0,0%)  

Teve relação sexual    

Sim 163 (86,7%) 260 (85,8)  

Não 13 (6,9%) 34 (11,2%) 0,21102 

Não identificou 12 (6,3%) 9 (2,9%)  

Relação sexual casual    

Sim 81 (43,0%) 112 (36,9%)  

Não 96 (51,0%) 169 (55,7%) 0,24192 

Não identificou 11 (5,8%) 22 (7,2%)  

Uso de preservativo sempre    

Sim 48 (25,5%) 92 (30,3%)  

Não 123 (65,4%) 167 (55,1%) 0,12532 

Não identificou 17 (9,0%) 44 (14,5%)  

Relação homossexual    

Sim 20 (10,6%) 34 (11,2%)  

Não 158 (84,0%) 253 (83,4%) 0,84162 

Não identificou 10 (5,3%) 16 (5,2%)  



 

 

Considerações finais 

Este estudo reflete a realidade de duas grandes áreas do ensino de uma 

universidade, não devendo ser generalizada para a população universitária 

como um todo, apesar dos resultados obtidos serem compatíveis com os dados 

da literatura nacional e internacional. 

Porém, é preciso ressaltar que uma das limitações deste trabalho, deve-se ao 

fato do  grupo de alunos selecionados não ser representativo da população geral. 

Além disto, os alunos que se recusaram a responder o questionário não foram 

incluídos e poderiam apresentar maior conhecimento. Ressalta-se, ainda que 

este  estudo foi realizado em uma população específica em que se esperava 

estar mais motivada e informada sobre a TA, portanto, os resultados esperados 

foram superestimados.  

É importante salientar que a universidade deve ser um ambiente onde 

campanhas e ações de saúde possam ser direcionadas aos estudantes de modo 

a acolher e ofertar cuidados. Assim, faz-se de extrema relevância que a 

universidade colabore e incentive na disseminação de informações, métodos de 

prevenção e melhoria de conhecimento, no que tangem à promoção da saúde 

sexual da população universitária, para que possam auxiliá-los em suas 

condutas e portanto diminuir sua exposição à riscos que prejudiquem a saúde.   
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Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis – 
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