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“Você nunca saberá que resultados virão de sua 

ação. Mas se você não fizer nada, não existirão 

resultados.” 

(Mahatma Gandhi) 

 

“É melhor prevenir do que remediar.” 

(Provérbio popular) 

  



  



 
 

RESUMO 

 

O tema nesse trabalho foi a prevenção da infecção pelo vírus HIV entre 

adolescentes. A infecção pelo vírus HIV constitui um dos maiores 

problemas de saúde pública mundial, e merece atenção o crescente 

número de casos entre adolescentes. Muitos fatores contribuem para 

esse aumento, como o falso entendimento de que é algo distante de suas 

realidades, a falta de informações efetivas e continuadas para esse 

público, a influência dos meios de comunicação, a condição econômica, 

a falta de acesso à cultura e informação, etc. O objetivo principal do 

presente estudo foi promover, no espaço escolar do Município de Major 

Vieira, atividades de formação e educação voltadas a adolescentes sobre 

a prevenção ao vírus HIV. A metodologia baseou-se na avaliação do 

conhecimento prévio dos adolescentes do ensino médio sobre o tema, 

mediante a aplicação de um questionário. Na sequência foram realizadas 

várias oficinas, e o conhecimento adquirido e/ou reformulado. Após a 

realização de várias atividades informativas e dinâmicas sobre a 

infecção pelo vírus HIV, foi avaliado por meio da aplicação do mesmo 

questionário. Os resultados demonstraram uma mudança significativa 

promovida nos conceitos dos jovens após a realização das oficinas, o 

que ratifica a importância do desenvolvimento de atividades de 

orientação sobre esse tema na adolescência. Constatou-se que o uso do 

preservativo, quando utilizado, visa prevenir uma gravidez indesejada e 

não a prevenção de uma possível infecção pelo vírus HIV e/ou a 

contração de outras doenças sexualmente transmissíveis. Verificou-se 

que essa população obtêm informações com colegas e amigos, cujo teor 

nem sempre é o correto. Apesar da educação sexual e prevenção da 

infecção pelo vírus HIV serem temas transversais das propostas 

curriculares, concluiu-se que essas são ainda insuficientes e por vezes 

trabalhadas de forma inadequada. Os resultados demonstraram ainda 

que, apesar das inúmeras campanhas lançadas pela esfera federal, essas 

não atingem os adolescentes na sua totalidade.  O investimento em 

programas de formação e orientação sobre esse tema se faz necessário e 

são fundamentais, uma vez que a mudança de valores e cultura ocorre de 

forma gradual. A redução no número de casos de infecção pelo vírus 

HIV, assim como o desenvolvimento de projetos que visam 

proporcionar aos adolescentes a vivência da sexualidade de forma 

saudável e responsável, é tarefa de todos e envolve esforços dos órgãos 

municipais, estaduais e federais, mídia, além da família e comunidade, 

caminhando na mesma direção. 
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ABSTRACT 

 

The subject of this work was the prevention of HIV infection among 

teenagers. The HIV infection is a major public health problem 

worldwide and deserves attention mainly due to the increasing number 

of cases among teenagers. Many factors contribute to this increasement, 

as the false understanding that is something for from their realities, the 

lack of effective information and continuing to this public, the media 

influence, the economic condition, the lack of social and cultural 

informations, etc. The main objective of this study was to provide, in the 

school of environment of Major Vieira city, training activities and 

education aimed to adolescents about HIV prevention. The methodology 

was based on the evaluation of previous knowledge of high school 

students on the topic by applying a questionnaire. After this first step, 

several workshops were held and the knowledge gained and/or 

reworked, after conducting various activities and informational 

dynamics on HIV infection, was re-evaluated by applying the same 

questionnaire. The results showed a significant change in the concepts 

transmitted to the yours students after the workshops, which confirms 

the importance of the development of guiding activities on this theme in 

teenagers. It was found that the use of condoms, when used, aimed to 

prevent undesired pregnancies and not to prevent a possible HIV 

infection and/or infection of other sexually transmitted disease. It was 

found that this population get information from colleagues and friends, 

and it is known that this is not always the right way. Although sex 

education and prevention of HIV infection are themes present in the 

curriculum proposals, this work proved that these informations are still 

insufficient and treated inadequately sometimes. The results showed 

that, despite numerous campaigns launched by the federal, government 

these campaingns do not reach the young people in their totality. 

Investment in training programs and guidance on this topic is needed 

and are very important, since the change of values gradually occurs. The 

reduction in the number of cases of HIV infection as well as the 

development of projects that aim to provide the experience of teenagers 

sexuality in a healthy and responsible way, is everyone's task and 

involves the efforts of local, state and federal, media, and family and 

community, walking in the same direction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema abordado neste trabalho refere-se a um grande desafio de 

saúde pública que é a prevenção à infecção pelo vírus HIV. O foco desse 

estudo foi dirigido a uma parte da população, aos adolescentes, cujo 

risco de exposição merece atenção. 

 Segundo dado das Agências das Nações Unidas no Brasil, 

elaborado pela UNAIDS e demais cooperadores (2012), na faixa etária 

de 13 a 19 anos, o número de casos de AIDS é maior entre as meninas. 

De 1998 a 2012, a taxa de incidência, razão de sexo/M:F observada foi 

de 0,8:1, demonstrando a vulnerabilidade feminina em relação a 

infecção. Esse fato também pode estar relacionado ao amadurecimento 

das meninas, que geralmente ocorre mais cedo do que nos meninos. 

Segundo Zagury (1996 apud PEREIRA, 2000): 

 
“Nas meninas aparecem os seios, a cintura fina, 

enquanto alargam-se e arredondam-se os quadris e 

ocorre a primeira menstruação (menarca), seguida 

de um crescimento notável. Em muitos casos, aos 

doze, treze anos, a menina pode já ter alcançado 

sua altura final ou quase isso, deixando os 

meninos bem para trás em estatura e compleição. 

Nos meninos (por volta dos treze anos), embora o 

pênis ainda mantenha o aspecto e tamanho 

infantis, os ombros alargam-se, crescem os 

testículos, podendo também ocorrer certo aumento 

dos mamilos, que depois tende a regredir. 

Começam a despontar os primeiros fios de barba e 

os pelos corporais, começando nas axilas, virilhas, 

e um início de bigode (a ordenação do 

aparecimento dos pelos também varia de 

indivíduo para indivíduo), enquanto, 

paulatinamente, a voz vai engrossando. Ocorre a 

primeira ejaculação (semenarca).” 

 

Em Santa Catarina, o número de casos notificados é de 23.162, 

segundo o Perfil Epidemiológico da AIDS no Estado (2010), superando 

a taxa de incidência no país (Figura 1). A análise da taxa de incidência 

da infecção pelo vírus HIV, a partir de 1990, mostra que, em Santa 

Catarina essa taxa é maior do que a observada no Brasil (taxa nacional). 

Verifica-se ainda que, a partir de 1995, a taxa nacional se manteve, 
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enquanto em Santa Catarina, esse índice atingiu quase o dobro da taxa 

brasileira. 

 
Figura 1 – Taxa de Incidência do vírus HIV (por 100.000 hab.), Brasil e Santa 

Catarina, 1984-2009 

 

 

Fonte: GE-DST-AIDS-SINAN-DIVE-SES-SC 

 

 

A adolescência é um período de descobertas, transformações e 

crises, fase em que o jovem encontra-se exposto aos mais diversos tipos 

de situações. Em relação à vulnerabilidade social, cabe destacar as 

diferenças de classe social, moradia, contexto cultural, entre outras. No 

aspecto cognitivo estão a baixa escolaridade, falta de oportunidade de 

trabalho, lazer e cultura. Segundo Jeolás (2007, p. 138): 

 
“A vulnerabilidade dos jovens brasileiros está 

correlacionada, igualmente, à classe social e à 

escolaridade, pois as pesquisas têm demonstrado 

que os índices de conhecimento sobre a Aids e 

uso do preservativo aumentam entre os jovens de 

maior escolaridade e de maior renda familiar. E 

isso vem ocorrendo porque as informações nem 

sempre se transformam em comunicação para os 

adolescentes, ou seja, o que é definido como 

problema ou risco para pesquisadores e 

formuladores de políticas públicas pode não ser 

considerado da mesma forma por eles.” 
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De acordo com Donas (1992), na adolescência o processo de 

desenvolvimento adquire características muito especiais, tais como: a 

busca de identidade, de independência, criatividade, autoestima, juízo 

crítico, sensibilidade, afetividade, elaboração de um projeto de vida, 

sexualidade e educação. O produto final dessas características leva o 

adolescente a definir o que considera um fato fundamental: o seu estilo 

de vida. 

Algumas das transformações que os jovens enfrentam estão 

relacionadas à sexualidade, caracterizada pelo despertar do desejo 

sexual, está relacionado às alterações hormonais ocorridas nesse 

período, que se configura como um processo natural onde essas 

alterações trazem como consequência uma aceleração dos processos de 

crescimento corporal e desenvolvimento sexual.  

Há nessa fase, muitas demandas e apelos, sendo os jovens 

propícios à experimentação. É principalmente nessa etapa de 

desenvolvimento que as drogas e as relações sexuais ameaçam a saúde 

dos adolescentes sem que esses avaliem os riscos e perigos que são 

próprios dessa fase de experimentação. Destaca-se a ausência ou 

insuficiência de ações educacionais subsídios importantes e necessários 

para avaliação de tais riscos, o que vêm contribuindo para o aumento 

das chances de ocorrência de adquirir o vírus HIV, bem como outras 

doenças sexualmente transmissíveis. 

De acordo com o Perfil Epidemiológico da AIDS em Santa 

Catarina (2010), ao longo dos anos o número de casos de infecção pelo 

vírus HIV entre as pessoas de menor escolaridade vem aumentando. 

Além disso, tem-se o aspecto comportamental inerente a essa etapa de 

vida, marcado muitas vezes por comportamentos inconsequentes. No 

contexto programático de ações sociais reconhece-se a deficiência de 

programas preventivos dirigidos especificamente aos adolescentes nos 

municípios. 

Na tentativa de diminuir a vulnerabilidade dos jovens em relação 

ao contexto programático, o Ministério da Saúde elaborou um programa 

específico que prioriza atividades preventivas. Esse programa busca 

igualmente trabalhar a prevenção à gravidez, à infecção pelo vírus HIV, 

uso indevido de álcool e drogas, sempre respeitando a autonomia, o 

sigilo e a privacidade do adolescente (BRASIL, 2005). Porém, 

programas como esse ainda não são efetivos e nem continuados nos 

municípios do território brasileiro. Os jovens têm conhecimento da 

existência dos mesmos através das mídias, mas de uma forma geral, 

superficial, sem participar de forma ativa dessa importante ferramenta 

preventiva. De acordo com Suplicy et al. (1995), o vírus HIV é uma 
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epidemia e seu combate só será possível através de um trabalho de 

prevenção e conscientização a fim de promover mudanças nos 

comportamentos sexuais. 

Segundo o Ministério da Saúde, “A taxa de prevalência da 

infecção pelo vírus HIV na população jovem apresenta tendência de 

aumento. Nos novos casos entre jovens de 15 a 24 anos, observou-se 

que em 2010, o país apresentou uma taxa de incidência de 9,5/100.000 

habitantes”. Isso demonstra a necessidade de se investir em políticas 

públicas e programas de prevenção a esse público.  

Nessa fase, apesar de muitas informações que esses jovens 

recebem através da mídia, o assunto ainda é considerado “tabu” em 

algumas escolas e famílias. Apesar de a família ser o grupo social que 

deveria proporcionar um ambiente para orientação, liberdade de decisão 

e escolhas, ela ainda encontra dificuldades em abrir espaços para 

discussão com seus filhos. Para Suplicy (1998) essa dificuldade pode ser 

compreendida pelas rápidas mudanças ocorridas na sociedade nas 

ultimas décadas, com relação à sexualidade, e que deixaram os pais 

amedrontados e confusos. Na atualidade vive-se um período de transição 

para a construção de um sistema de valores sexuais e têm-se 

dificuldades e dúvidas sobre o que e como orientar (Suplicy, 1991 apud 

Cano e Ferriani, 2000). 

Parte dos adolescentes obtém informações sobre sexualidade, 

com colegas e amigos, cujas opiniões nem sempre são corretas e muitas 

vezes estão baseadas em preconceitos e crenças, como por exemplo, o 

mito do uso de preservativo, onde alguns sugerem que é como “comer 

uma bala com papel”, ou ainda de que o vírus HIV é algo distante de sua 

realidade, que nunca vai acontecer consigo. 

É comum a ideia de que a adoção de comportamentos de riscos 

está relacionada à falta de informações, apesar do conhecimento da 

população jovem sobre as formas de prevenção a infecção pelo vírus 

HIV ser alto, conforme relatos do Ministério da Saúde em 2007 e 2008, 

que abordam o comportamento da população brasileira jovem em 

relação à prevenção da AIDS e outras doenças sexualmente 

transmissíveis. Entretanto, apesar desse grande conhecimento que os 

jovens têm sobre a importância do uso do preservativo, o uso dos 

mesmos com parceiros casuais, diminuiu de 58,4% (2004) para 49,6% 

(2008), segundo o Boletim Epidemiológico AIDS e DST 2011, o que 

denota que esse alto conteúdo de informação não tem sido suficiente 

para gerar comportamentos preventivos. 

Neste contexto, a Escola, cuja competência é atuar junto às 

crianças e adolescentes, constitui-se numa importante ferramenta de 
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orientação para esse público, construindo e transmitindo conhecimentos 

detalhados que visem educação sexual como ferramenta, para que os 

adolescentes sejam conscientizados sobre práticas sexuais seguras a fim 

de se prevenir o número de casos do vírus HIV entre jovens.  Segundo 

Ayres (1998), “a escola tem um papel fundamental a desempenhar para 

uma prevenção efetiva do vírus HIV, especialmente entre jovens”. 

Gherpelli (1996) discute que a escola possui uma estrutura 

adequada para o aprendizado formal. Além disso, concentra um grande 

número de adolescentes continuamente. Argumenta a autora que esse 

espaço de convivência favorece as relações sexuais e troca intensa de 

informações, além de normas de conduta, influenciando de alguma 

maneira os indivíduos sobre questões como a gravidez na adolescência, 

infecção pelo vírus HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. 

Ressalta ainda que é necessário desenvolver uma cultura que favoreça a 

adequação do comportamento dos jovens à prevenção e a escola pode 

colaborar no desenvolvimento dessa ação. 

O tema sexualidade desperta grande interesse nos jovens e a 

partir desta curiosidade deve-se aproveitar para introduzir o tema HIV 

de uma forma bastante completa, explicando como se dá a transmissão 

do vírus, como o vírus se dissemina no organismo e como o sistema 

imunológico reage; contudo é de extrema importância instruir sobre as 

formas de prevenção como sendo o melhor investimento. 

Os esforços nos últimos anos por diversos setores da sociedade 

têm sido inúmeros na busca de estratégias para conter essa epidemia no 

Brasil, porém ainda se mostram insuficientes para o enfrentamento 

dessa questão. 

Em 2006, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) aprovou o Pacto 

pela Saúde, cujo texto faz menção ao fortalecimento de uma gestão 

compartilhada entre os diversos setores do governo, destacando a 

importância da necessidade do desenvolvimento de ações por parte dos 

estados e municípios para o efetivo cumprimento das metas, respeitando 

a realidade de cada localidade. 

Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo principal 

avaliar o conhecimento de adolescentes sobre o vírus HIV, promover 

atividades de informação e educação sobre a infecção pelo vírus 

voltadas a adolescentes do Município de Major Vieira, Santa 

Catarina e contribuir com as ações nacionais voltadas para a prevenção 

de doenças.  

O município de Major Vieira é um município brasileiro do estado 

de Santa Catarina. Está situada no Planalto Norte, à cerca de 25 km de 

Canoinhas e a 393 km de Florianópolis (Figura 2). Possui 7.479 
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habitantes (IBGE 2010),sendo constituído principalmente pelas etnias 

alemã, italiana, ucraniana e polonesa. A principal atividade econômica 

do município é a agricultura. Major Vieira faz divisa com os municípios 

de Bela Vista do Toldo, Monte Castelo, Papanduva, Canoinhas e Três 

Barras. Possui quatro escolas em funcionamento, sendo que uma delas  é 

destinada à crianças do Jardim Escolar até o 4° ano, duas escolas 

oferecem do Jardim até o 9° ano e uma delas, que é estadual, oferece do 

2° ano até o ensino médio. Nessa região existem 73 (setenta e três) casos 

notificados de ocorrência do vírus HIV, assim distribuídos: 35 casos em 

Canoinhas, 33 em Três Barras e 05 em Major Vieira (Secretaria 

Regional de Saúde, 2012). 

 
Figura 2 – Mapa de localização do local onde será executada a pesquisa 

 
Fonte: http://sctur.com.br 

 

 

Este trabalho justifica-se pelos seguintes aspectos: 

1) Importância e relevância das ações de prevenção à infecção 

pelo vírus HIV, visto que ainda não há cura para a mesma e 

intensificar a prevenção é a chave para se combater o vírus; 

2) Devido as poucas campanhas preventivas na região; 

3) Com o presente trabalho poderá ser realizado levantamento 

do conhecimento dos adolescentes em relação ao assunto, 

que posteriormente poderão ser utilizados pelo poder 

público municipal e escola, para a implantação de novas 

políticas. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

Promover no espaço escolar atividades de formação e educação 

voltadas à adolescentes sobre prevenção do vírus HIV. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover o conhecimento sobre o vírus HIV: surgimento, 

características do vírus, formas de transmissão, período de 

janela imunológica, diagnóstico, tratamento e formas de 

prevenção; 

 Discutir, possibilitar a avaliação de um comportamento de 

risco, explicar como se dá a manifestação da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS); 

 Estimular os jovens a dirimir suas dúvidas sobre a infecção pelo 

vírus HIV; 

 Incentivar os jovens a tornarem-se agentes de comunicação 

sobre essa patologia no ambiente escolar e familiar, enfatizando 

as formas de prevenção;  

 Fortalecer o poder de decisão dos adolescentes sobre a 

capacidade de recusa e negociação perante comportamentos de 

risco; 

 Esclarecer o significado de indivíduo portador de HIV e 

indivíduo portador de AIDS; 

 Sensibilizar os jovens quanto a discriminação social e 

preconceito que os portadores do vírus HIV ainda são vítimas; 

 Desmistificar a imagem do indivíduo portador do HIV a 

estereótipos e a pacientes terminais;  

 Estimular parcerias locais que sustentem a educação preventiva 

continuada no espaço escolar e outros ambientes como sendo a 

melhor forma de prevenção. 
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3 METODOLOGIA  

 

3.1 LOCAL DE ESTUDO 

 

O presente trabalho foi realizado na Escola Estadual Luiz Davet, 

localizada no município de Major Vieira. Possui uma sede na zona 

urbana e outras duas extensões de ensino médio na zona rural. A escola 

possui setecentos e vinte e dois alunos matriculados e oferece na sua 

sede (zona urbana) o 2º ano do ensino fundamental até o terceiro ano do 

ensino médio. Nas suas duas extensões (zona rural), oferece o ensino 

médio no período noturno.    

 

3.2 AMOSTRA 

 
Participaram do trabalho 258 (duzentos e cinquenta e oito) 

adolescentes regularmente matriculados no ensino médio da zona urbana 

e rural, com idade a partir de 15 anos. Esses adolescentes foram 

separados em grupos de aproximadamente 25 alunos para a realização 

de cada oficina. O anonimato dos participantes foi preservado. 

 

3.3 PROCEDIMENTO INICIAL 

 

O projeto foi previamente exposto às diretoras da escola, seguido 

da solicitação de autorização para a realização do trabalho. 

Concedida a referida autorização, foi previsto um período de 

cinco dias para a realização do mesmo. Como procedimento optou-se 

pela realização de oficinas diárias, cujas atividades serão descritas a 

seguir. 

 

3.4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

As atividades desenvolvidas foram realizadas na ordem que segue 

abaixo: 

1) apresentação do tema do trabalho seguida de descrição no 

quadro negro da sala de todas as outras atividades propostas 

para esse estudo. Esse procedimento inicial teve por objetivo 

expor o planejamento das atividades, de modo a possibilitar aos 

jovens, uma discussão e construção de opiniões e dúvidas sobre 

o tema; 
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2) questionamento oral aos adolescentes sobre a definição dos 

termos HIV e AIDS, com a finalidade de avaliar o 

conhecimento prévio dos adolescentes sobre o assunto. Na 

sequência, as respostas dos jovens foram anotadas no quadro 

negro para serem posteriormente discutidas. Esses dados 

prévios foram contrapostos àqueles obtidos após a realização 

das demais atividades e a reapresentação aos mesmos 

questionamentos; 

3) o conhecimento prévio dos adolescentes acerca do tema 

infecção pelo vírus HIV foi avaliado através da aplicação de um 

questionário contendo sete questões objetivas (Anexo A). Esse 

questionário abordou diversos assuntos: o conceito do vírus 

HIV, formas de transmissão, diagnóstico e prevenção; 

4) a exposição oral sobre o vírus HIV, utilizando metodologias 

pedagógicas auxiliares, contemplou características estruturais 

do vírus e os mecanismos imunológicos envolvidos nessa 

infecção, transmissão, diagnóstico, terapia antirretroviral, 

indivíduo portador do HIV e indivíduo portador da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida e formas efetivas de prevenção; 

5) vídeos selecionados do site www.youtube.com, contendo 

depoimentos de várias pessoas (jovens, homens, mulheres, 

homossexuais) que convivem com o vírus HIV, foram 

apresentados com o objetivo de demonstrar como é o cotidiano 

dessas pessoas, além de desmistificar a ideia de que pessoas 

HIV positivo são pacientes terminais e estereótipos. 

 Os vídeos apresentados foram os seguintes: 

 

 Histórias Positivas – Volta por Cima: Vivendo com HIV/AIDS 

 http://www.youtube.com/watch?v=6uk3TrUELf4 

 

 Histórias Positivas – Jovens com HIV – Sonhar é possível 

 http://www.youtube.com/watch?v=zeceKrMOzOI 

 

 Como é conviver com a AIDS – Parte I  

 http://www.youtube.com/watch?v=oVtCj5V0dG4 

 

 Como é conviver com a AIDS – Parte 2 (Exibido no Canal 

 Futura) 

 http://www.youtube.com/watch?v=kQclPRPG2mE 

 

 Depoimento de jovens vivendo com a AIDS 
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 http://www.youtube.com/watch?v=t8ZnA8KyoGE 

 

6) formação de oficinas, que possibilitaram a socialização dos 

conhecimentos, o fortalecimento através da participação onde 

os jovens puderam emitir suas opiniões, colocações e valores 

tornando-se sujeitos integrantes do processo. Durante as 

oficinas, cada grupo de alunos foi dividido em quatro 

subgrupos. Para cada subgrupo foi aplicada uma tarefa com 

tempo de 10 minutos para a sua realização (conforme Tabela 1).  

 

Cada grupo apresentou o resultado das suas discussões 

(anotações) em forma de painel. 

 
Tabela 1 – Grupos da oficina e respectivas atividades 

GRUPOS  TEMAS A DISCUTIR  

H1  As razões por que os homens querem 

usar o preservativo  

H2  As razões por que os homens não 

querem usar o preservativo  

M1  As razões por que as mulheres querem 

usar o preservativo  

M2  As razões por que as mulheres não 

querem usar o preservativo  

Fonte: próprio autor.  

 

Após relatarem as razões no painel, deu-se início a sistemática 

que definimos como “negociação” entre os grupos. O grupo H1 (homens 

que querem usar preservativo) negociou com o grupo M2 ( mulheres 

que não querem usar).  

O segundo processo da negociação foi realizado com o grupo H2 

(homens que não querem usar o preservativo) e M1 (mulheres que 

querem usar). Finalizadas as negociações, primeiramente foram 

questionados os alunos envolvidos nesses processos, como eles se 

sentiram e qual(is) a(s) dificuldade(s) encontrada(s). Na sequência, as 

equipes que ficaram observando a negociação, apresentaram os seus 

comentários. 

Durante todo o processo, foram anotados os argumentos mais 

importantes tanto para o uso como para o não uso do preservativo e 

após, iniciaram-se os debates com os grupos, que contemplou os 

seguintes questionamentos: 

 De que maneira essa negociação aparece na vida real? 
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 Quais são as consequênciase riscos de uma negociação em que 

não há o entendimento das partes? 

 Vale a pena correr o risco de ter uma relação sem prevenção, 

muitas vezes para agradar o parceiro(a)? 

 

7) o questionário inicial foi aplicado com o objetivo de avaliar o 

impacto do conhecimento adquirido através das atividades e 

oficina sobre os conceitos dos jovens em relação ao tema. 

Comparou-se as respostas dadas antes e após a dinâmica das 

atividades; 

 

8) discussão com os adolescentes sobre as respostas emitidas 

prévia e posteriormente a realização das atividades e oficinas e 

do significado do termo HIV e AIDS. Foi feita a leitura das 

respostas, que foram colocadas inicialmente no quadro negro, 

seguida de debate com a finalidade principal de avaliar se, em 

função do conhecimento adquirido, houve uma compreensão do 

assunto e consequente alteração de postura e decisão; 

 

9) divulgação dos resultados para a escola, Secretaria Municipal de 

Educação e de Saúde, com a finalidade de enfatizar a 

importância de ações continuadas nos espaços escolares, 

visando orientar e direcionar os adolescentes para uma vida 

saudável. 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 APRESENTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO 

      DO TRABALHO 

 

A apresentação do presente estudo à Diretora Gisele Juraczki e à 

orientadora pedagógica Sônia Gadotti da Escola Estadual Básica Luiz 

Davet foi fundamental para a realização das atividades propostas, uma 

vez que permitiu, não somente a exposição fundamentada sobre o tema, 

mas também justificar a importância da promoção do conhecimento 

sobre um tema de grande relevância à saúde para uma parte da 

população, os adolescentes, merecedora da atenção dos órgãos 

educacionais. A autorização concedida possibilitou a confecção de uma 

base de dados para o município de Major Vieira que pode subsidiar e 

contribuir com ações futuras relacionadas à educação e ao viver de 

forma saudável. 

 

 

4.2 APRESENTAÇÃO NAS SALAS DE AULA 

 

No início da aplicação do questionário, os jovens mostraram-se 

receosos para respondê-lo, contudo, uma vez cientes de que o anonimato 

estava assegurado, percebeu-se maior receptividade quanto à expressão 

de opiniões. 

Durante o questionamento oral realizado aos adolescentes sobre a 

definição de HIV e AIDS, surgiram várias afirmações, sendo que 

algumas seguem abaixo: 

 

 “É uma doença que passa através do sexo.” 
 

 “É uma doença que não tem cura e graças a Deus, não existe 

em Major Vieira.” 
 

 “É uma doença que a pessoa fica marcada para morrer.” 
 

 “É uma doença típica de gays e que não tem cura.” 

 
Observou-se nas primeiras atividades propostas para os jovens, 

erros conceituais quanto à terminologia usada HIV e AIDS. Verificou-se 

ainda a falta de informação sobre a existência de casos de infecção pelo 

vírus HIV no município, a concepção estereotipada de que somente os 
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homossexuais constituem um grupo com pré-disposição a contrair o 

vírus; ausência de conhecimento sobre as formas e os riscos de 

transmissão, principalmente quanto ao período conhecido como “janela 

imunológica”. 

Notou-se também que a maioria dos jovens considerava o uso do 

preservativo importante para a prevenção de uma gravidez indesejada, 

não se atendo a prevenção da infecção pelo vírus HIV e outras doenças 

sexualmente transmissíveis. Evidenciou-se falta de conhecimento 

quanto ao fato de uma gestante, portadora do vírus, ter a possibilidade 

de dar a luz a um filho não portador do vírus, e por consequência, 

desconhecimento quanto os cuidados e providências que podem ser 

tomadas diante desse caso.  

Constatou-se que alguns jovens conheciam as principais formas 

de transmissão do vírus, porém nesse conhecimento havia implícitos, 

alguns mitos, como por exemplo, de que não há risco de transmissão 

entre pessoas casadas e que há risco de transmissão do vírus através da 

doação de sangue.  

 

4.3 SOBRE A QUESTÃO “HIV E AIDS SÃO A MESMA COISA”? 

 

As respostas externadas antes e após as atividades desenvolvidas 

sobre a questão acima podem ser visualizadas a seguir (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1 – Respostas para a questão 1 do questionário: HIV e AIDS são a 

mesma coisa? - antes e após as atividades 

 

 

Fonte: próprio autor.  
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Previamente à realização das atividades, 214 (82,95%) alunos 

responderam sim e 44 (17,05%), responderam não à pergunta “HIV e 

AIDS são a mesma coisa?”. 

Após a aplicação da oficina, 18 (6,98%) alunos responderam 

afirmativamente e 240 (93,02%) responderam negativamente, HIV e 

AIDS não são a mesma coisa. Esses dados mostraram que o 

conhecimento adquirido durante as atividades promoveu uma alteração 

nesse conceito (Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Percentagem das respostas da questão 01 

HIV e AIDS são a mesma coisa? 

 Antes Depois 

 

Sim 

 

214 

(82,95%) 

18 (6,98%) 

Não 

 

44 (17,05%) 240 (93,02%) 

Fonte: próprio autor 

 

Os relatos de alguns jovens durante as atividades foram os 

seguintes: 1) cresceram acreditando que HIV e AIDS são a mesma 

coisa; 2) a compreensão de alguns era de que HIV era o nome do vírus e 

AIDS o nome da doença. No decorrer do desenvolvimento das 

atividades observou-se a interação entre os estudantes. Essa interação se 

deu na forma de conversas e correção das próprias afirmações emitidas 

de forma equivocada. Foi ainda comentado a existência de um cartaz no 

Posto de Saúde Central do município de Major Vieira que apresentava a 

figura de dois homens, um vestido elegantemente e outro vestido 

informalmente e com tatuagens pelo corpo, e com a pergunta: qual dos 

dois convivia com a AIDS. Um dos alunos chamou a atenção sobre o 

erro na pergunta “conviver com a AIDS” e que esse erro nesse material 

de divulgação está sendo repassado para a população, pois ficou 

esclarecido para os jovens durante a exposição oral, que a AIDS é uma 

síndrome que só acomete o indivíduo portador da infecção pelo vírus 

HIV, quando o número de linfócitos T CD4+ em seu organismo, cair em 

níveis inferiores a 200 células/mm³ de sangue, e que essa síndrome pode 

vir a não se manifestar no portador do vírus HIV. Portanto, o correto em 

tal cartaz seria: qual dos dois convive com o vírus HIV. 

Os resultados e as discussões geradas com essa questão 

mostraram que havia um erro de conceito quanto aos termos HIV e 

AIDS, e este foi modificado. 
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4.4 SOBRE A QUESTÃO “SE A INFECÇÃO PELO VÍRUS É 

DETECTADA NAS PRIMEIRAS SEMANAS” 

 

A segunda abordagem sobre o tema foi quanto às consequências 

quanto a uma relação sexual sem o uso de preservativo. Foi apresentada 

e discutida a situação em que o indivíduo considerou a possibilidade de 

ter sido contaminado com o vírus HIV e resolveu nas primeiras semanas 

(2ª a 6ª) realizar o teste (detecção da presença de anticorpos anti-HIV). 

Perguntou-se aos jovens, se o teste indicará se esse indivíduo foi 

infectado pelo vírus? As respostas quanto a essa questão, seguem abaixo 

(Gráfico 2). 

 
Gráfico 2 – Respostas para a questão 2 do questionário: se a infecção pelo vírus 

HIV é detectada pelo exame nas primeiras semanas após a infecção - antes e 

após as atividades 

Fonte: próprio autor.  

 

Os dados mostraram que, antes da aplicação da oficina 218 

alunos (84,50%) responderam sim, que o teste sorológico indicará a 

infecção pelo vírus HIV logo nas primeiras semanas (2 a 6), e 40 

(10,08%) alunos responderam não. Após as atividades desenvolvidas em 

salas de aula, 26 (15,50%) alunos responderamsim e 232 (89,92%) 

responderam não a essa questão (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Percentagem das respostas da questão 02 

O teste laboratorial indica a ocorrência do vírus HIV nas 

primeiras semanas após a transmissão? 

 Antes 

 

Depois 

Sim 

 

218 (84,50%) 26 (15,50%) 

Não 

 

40 (10,08%) 232 (89,92%) 

Fonte: próprio autor.  

 

Os jovens mostraram-se curiosos quanto a essa questão. A grande 

maioria disse nunca ter ouvido falar na janela imunológica, 

consideravam que já no outro dia após um comportamento de risco, o 

teste já poderia dar positivo. Observou-se desconhecimento em relação 

ao conceito da janela imunológica, bem como o risco de transmissão do 

vírus nesse período. Também disseram acreditar que o teste sorológico 

detectava a presença do vírus HIV no organismo e não os anticorpos 

contra o vírus. Ficou esclarecido que o teste sorológico quantifica 

anticorpos anti-HIV apenas, e esse é o teste usado rotineiramente em 

laboratórios e nos bancos de sangue para liberar o mesmo para doação. 

Observou-se uma alteração nas respostas apresentadas antes e depois da 

realização do trabalho, demonstrando que as atividades promoveram 

uma mudança desse conceito e aprendizado sobre o conceito de janela 

imunológica, o risco real de transmissão durante esse período e o 

esclarecimento em relação ao exame de HIV, que detecta os anticorpos 

contra o vírus no sangue e não o vírus propriamente. 

 

4.5 SOBRE “A IMPORTÂNCIA DO USO DO PRESERVATIVO” 

 

A terceira abordagem feita aos adolescentes foi quanto à 

importância do uso de preservativos como medida preventiva. Esse 

questionamento foi seguido de várias alternativas que poderiam ser 

assinaladas. Os resultados obtidos estão apresentados no gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Respostas para a questão 3 do questionário: o uso do preservativo é 

importante para prevenção de -  antes e após as atividades 

 

 

Fonte: próprio autor.  

 

Os resultados mostraram que antes das atividades 239 (92,64%) 

adolescentes assinalaram a alternativa que aponta a importância do uso 

do preservativo para prevenir a gravidez; 201 (77,91%) estudantes 

consideraram que o uso do preservativo é importante para a prevenção 

da infecção pelo vírus HIV; 200 (77,51%) alunos marcaram a alternativa 

que afirma a importância do uso do preservativo prevenir doenças 

sexualmente transmissíveis; 19 (7,36%) jovens consideraram não ter 

importância o uso do preservativo; 24 (9,30%) adolescentes assinalaram 

a alternativa que aponta que o preservativo atrapalha e há outras 

medidas preventivas; e 186 (72,09%) estudantes mencionaram que 

procuram conhecer o(a) parceiro(a) e por essa razão não vêem motivos 

para usar o preservativo. 

Após a realização das atividades propostas 251 (97,29%) 

adolescentes assinalaram a alternativa que aponta para a importância do 

uso do preservativo em prevenir a gravidez; 235 (91,09%) jovens 

assinalaram a alternativa que afirma que o uso do preservativo é 

importante para a prevenção da infecção pelo vírus HIV; 239 (92,64%) 

estudantes consideraram o uso do preservativo importante para 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis; 06 (2,33%) alunos 

consideraram não ser importante o uso do preservativo; 11(4,27%) 

adolescentes assinalaram a alternativa que dispõe que o preservativo 
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atrapalha e há outras medidas preventivas; e 96 (37,21%) jovens 

mencionaram que procuram conhecer o(a) parceiro(a) e por essa razão 

não vêem motivos para usar o preservativo (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Percentagem das respostas da questão 03 

O uso do preservativo numa relação sexual é importante para 

prevenção de: 

 Antes Depois 

 

Gravidez 

 

239 (92,64%) 251 (97,29%) 

Vírus HIV 

 

201 (77,91%) 235 (91,09%) 

DSTs 

 

200 (77,51%) 239 (92,64%) 

Não considera 

importante 

 

19 (7,36%) 06 (2,33%) 

Atrapalha e há outras 

medidas preventivas 

24 (9,30%) 11 (4,27%) 

Procura conhecer o 

parceiro e por isso 

não utiliza 

186 (72,09%) 96 (37,21%) 

Fonte: próprio autor.  

 

Observou-se nessa questão, que os jovens já reconheciam a 

importância do uso do preservativo antes das atividades, visto que houve 

um elevado número de marcações nas alternativas em que o uso do 

mesmo é importante como medida preventiva. Contudo as atividades 

realizadas nas oficinas auxiliaram um número maior de jovens a 

reconhecerem a importância do uso do preservativo, uma vez que 

verificou-se um aumento nas respostas que apontam para a importância 

do uso do preservativo para prevenção a gravidez, infecção pelo vírus 

HIV e DSTs. 

Quanto à alternativa que aponta para o uso do preservativo como 

não sendo importante e, a que considera que o uso do preservativo 

atrapalha e há outras medidas preventivas, obteve-se um número 

pequeno de marcações antes da realização do trabalho e esse número 

diminuiu após a realização das atividades propostas, denotando que 

essas promoveram mudança nos conceitos dos adolescentes. 
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É merecedor de atenção, o grande número de marcações anterior 

e posterior a aplicação das oficinas para a alternativa que aponta para a 

possibilidade de procurar conhecer o(a) parceiro(a) e por essa razão, o 

uso do preservativo não se faz necessário. Apesar de o número de 

marcações ter diminuído cerca de aproximadamente 50%, muitos jovens 

acreditam que após certo tempo de relacionamento, não existe mais o 

risco de adquirir o vírus HIV ou outras doenças sexualmente 

transmissíveis, por considerarem que podem confiar em seus parceiros, 

ou ainda que a infecção pelo vírus HIV esteja distante de suas 

realidades, pois inexiste a informação de ocorrência de infecção pelo 

vírus HIV nesse município. 

Durante a realização das atividades, particularmente na dinâmica 

da negociação, esse fato ficou evidente. Alguns jovens disseram que 

tomam como exemplo o relacionamento de seus pais, que não usam 

preservativo; outros disseram que algumas novelas também não 

sugerem que os casais utilizam o mesmo, citaram o exemplo, em que 

uma menina fica grávida acidentalmente após uma relação sem medida 

preventiva. 

 

4.6 SOBRE A QUESTÃO “SE UMA GESTANTE PORTADORA DO 

VÍRUS HIV PODE TER UM FILHO QUE NÃO SEJA PORTADOR” 

 

Essa abordagem resultou nos dados abaixo (Gráfico 4). 

 
Gráfico 4 – Respostas para a questão 4 do questionário: uma gestante 

soropositiva pode ter um filho não portador do vírus HIV? -  antes e após as 

atividades 

 

 

Fonte: próprio autor.  
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Antes da realização das atividades 44 (17,05%) adolescentes 

responderam sim, que uma gestante soropositiva pode ter um filho que 

não seja infectado pelo vírus HIV e 214 (82,95%) jovens responderam 

não. Após as atividades propostas, 216 (83,72%) adolescentes 

responderam sim, ou seja, uma gestante soropositiva pode dar a luz a 

uma criança que não seja infectada pelo vírus HIV e 42 (16,28%) alunos 

responderam que não há a possibilidade de uma gestante soropositiva ter 

um filho não infectado (Tabela V). 

 
Tabela 5 – Percentagem das respostas da questão 04 

Uma gestante soropositiva pode ter um filho não infectado pelo vírus 

HIV? 

 Antes 

 

Depois 

Sim 

 

44 (17,05%) 216 (83,72%) 

Não 

 

214 (82,95%) 42 (16,28%) 

Fonte: próprio autor.  

 

Essa questão surpreendeu a maioria dos jovens. Alguns relataram 

que responderam sim inicialmente, antes da realização das atividades, 

não porque tinham certeza que a mãe portadora poderia dar a luz a um 

filho que não fosse portador, mas porque arriscaram, outros tinham 

ouvido algo a respeito. Consideravam improvável esse fato. Durante a 

exposição oral foi esclarecido que com a terapia antirretroviral iniciada 

durante o pré-natal, é possível que uma mãe portadora do vírus HIV 

possa ter um filho não portador. Percebe-se que após a das atividades, 

houve uma mudança nesse conceito e a grande maioria dos jovens 

considerou que as oficinas foram importantes para a aquisição do 

conhecimento. 

 

4.7 SOBRE A QUESTÃO “UM INDIVÍDUO PORTADOR DO VÍRUS 

HIV PODE PERMANECER A SUA VIDA SEM DESENVOLVER A 

AIDS” 

 

Os dados sobre essa questão estão dispostos no gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Respostas para a questão 5 do questionário: um indivíduo portador 

do vírus HIV pode permanecer a vida toda sem desenvolver a AIDS? -  antes e 

após as atividades 

 

 

Fonte: próprio autor.  

 

Previamente, à realização das atividades 59 (22,87%) 

adolescentes responderam sim, que o indivíduo infectado pelo vírus 

HIV pode permanecer a vida toda sem desenvolver a AIDS, e 199 

(77,13%) alunos responderam não. Após o desenvolvimento das 

atividades, porém, 221 (85,66%) jovens responderam que o indivíduo 

infectado pelo vírus HIV pode permanecer a vida toda sem desenvolver 

a AIDS, e 37 (14,34%) estudantes consideraram não haver essa 

possibilidade (Tabela 6). 

 
Tabela 6 – Percentagem das respostas da questão 05 

Um indivíduo portador do HIV pode permanecer a vida toda sem 

desenvolver a AIDS? 

 Antes Depois 

 

Sim 

 

59 (22,87%) 221 (85,66%) 

Não 

 

199 (77,13%) 37 (14,34%) 

Fonte: próprio autor.  
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Antes da realização do trabalho, a maioria dos adolescentes 

respondeu negativamente por considerarem que HIV e AIDS são a 

mesma coisa; outros tinham noção que não são a mesma coisa, mas não 

consideravam possível o indivíduo portador do vírus passar a vida toda 

sem desenvolver a AIDS, achavam que era um processo natural de 

evolução da infecção.   

Nas opiniões emitidas pelos adolescentes, foi perceptível, como 

entendimento inicial, a associação entre a infecção pelo vírus HIV à uma 

doença que acaba com a vida das pessoas, e uma vez adquirida a 

infecção, o indivíduo está marcado para a morte; que o risco da infecção 

é apenas mais um entre tantos outros a que estão expostos. 

Após a realização do trabalho, notou-se que houve também nesse 

caso, mudança de conceito em relação a essa questão.  Durante a 

exibição dos vídeos com depoimentos de jovens que convivem com o 

vírus HIV, os adolescentes perceberam que era possível ter uma vida 

normal, inclusive se relacionar com pessoas que não sejam portadoras 

do vírus, o que foi novidade para muitos deles. Durante a exposição oral 

foi esclarecido que o portador do vírus HIV só será portador do 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), se os níveis de 

linfócitos T CD4+ em sua corrente sanguínea cair para níveis inferiores 

a 200 células/mm³ de sangue; e com o tratamento adequado, essa fase 

pode vir a não acontecer em sua vida. 

 

4.8 SOBRE “O RISCO DE TRANSMISSÃO DO VÍRUS HIV” 

 

Com relação a essa questão, os adolescentes assinalaram a(s) 

alternativas que poderiam representar no gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Respostas para a questão 6 do questionário: existe o risco de 

transmissão do vírus HIV se: -  antes e após as atividades 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Os resultados mostraram que, antes das atividades desenvolvidas, 

198 (76,74%) adolescentes tinham a compreensão de que há o risco de 

transmissão do vírus HIV nas relações sexuais sem o uso de 

preservativos; 58 (22,48%) estudantes consideraram que esse risco 

também existe com beijo no rosto ou na boca; 194 (75,19%) jovens 

assinalaram a alternativa que afirmava haver o risco durante uma 

transfusão de sangue contaminado; 212 (82,17%) jovens assinalaram a 

alternativa que apontava para o risco de transmitir o vírus durante o 

compartilhamento de agulhas e seringas; 202 (78,29%) adolescentes 

assinalaram a alternativa que considerava haver o risco durante uma 

doação de sangue; 36 (13,95%) adolescentes assinalaram a alternativa 

que dispunha sobre o risco durante o compartilhamento de pratos, 

colheres, toalhas e roupas de cama; 29 (11,24%) jovens consideraram 

haver risco de transmissão entre pessoas casadas com relacionamento 

extraconjugal; e 154 (59,59%) estudantes assinalaram a alternativa que 

apontava o risco de transmissão do vírus HIV através da amamentação 

de uma mãe portadora do vírus. 

Após o desenvolvimento das atividades propostas, 231 (89,53%) 

adolescentes assinalaram a alternativa que apontava o risco de 

transmissão do vírus HIV nas relações sexuais sem o uso de 

preservativos; 16 (6,20%) estudantes consideraram que há o risco da 

transmissão com beijo no rosto ou na boca; 212 (82,17%) jovens 

assinalaram a alternativa que afirmava o risco durante uma transfusão de 
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sangue contaminado; 241 (93,41%) jovens assinalaram a alternativa que 

dispunha sobre o risco durante o compartilhamento de agulhas e 

seringas; 59 (22,87%) adolescentes assinalaram a alternativa que 

considerava o risco durante uma doação de sangue, 05 (1,94%) 

adolescentes assinalaram a alternativa que fazia menção ao risco durante 

o compartilhamento de pratos, colheres, toalhas e roupas de cama; 104 

(40,31%) jovens consideraram haver risco de transmissão entre pessoas 

casadas; e 218 (84,50%) estudantes assinalaram a alternativa que 

apresentava a possibilidade de risco de transmissão do vírus HIV através 

da amamentação de uma mãe portadora do vírus (Tabela 7). 

 
Tabela 7 – Percentagem das respostas da questão 06 

Há o risco de transmissão do vírus HIV se: 

 Antes Depois 

 

Tiver relações sexuais 

sem preservativo 

198 (76,74%) 231 (89,53%) 

Beijar no rosto ou na 

boca 

 

58 (22,48%) 16 (6,20%) 

Transfusão de sangue 

contaminado 

194 (75,19%) 212 (82,17%) 

Compartilhar agulhas e 

seringas 

212 (82,17%) 241 (93,41%) 

Doando sangue 

 

202 (78,29%) 59 (22,87%) 

Compartilhando pratos, 

talheres, roupas de cama  

36 (13,95%) 05 (1,94%) 

Pessoas casadas com 

relação extraconjugal 

 

29 (11,24%) 104 (40,31%) 

Amamentação de mãe 

portadora do vírus 

154 (59,59%) 218 (84,50%) 

Fonte: próprio autor.  

 

Evidenciou-se nessa questão que os adolescentes já reconheciam 

as principais formas de transmissão do vírus, dado o número elevado 

(relações sexuais sem preservativo – 76,74%; transfusão de sangue 

contaminado – 75,19%; compartilhamento de agulhas – 82,17%; 

amamentação de mãe soropositiva – 59,59%) de marcações nas 

alternativas que apontam o risco de transmissão em uma relação sexual 

sem proteção (76,74%); através da transfusão de sangue contaminado 

(75,19%); através do compartilhamento de agulhas e seringas (82,17%); 
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e através da amamentação de uma mãe portadora do vírus HIV 

(59,59%). Contudo, após a realização das atividades, houve um aumento 

no número dessas marcações das alternativas que apontam para os riscos 

de transmissão do vírus HIV (relações sexuais sem preservativo – 

89,53%; transfusão de sangue contaminado – 82,17%; 

compartilhamento de agulhas – 93,41%; amamentação de mãe 

soropositiva – 84,50%). 

Durante a exposição oral, muitos adolescentes se surpreenderam 

pelo fato de que o maior índice de transmissão do vírus (85%) se dá pela 

via sexual. Alguns relataram que sabiam que era grande o número de 

infecção por relações sem uso do preservativo, mas acreditavam ser 

maior entre os homossexuais. Esse mito, porém foi desmistificado após 

a exibição dos vídeos, uma vez que essa mostrou que o risco de adquirir 

infecção pelo vírus HIV não é exclusivo a nenhum grupo, pode 

acontecer com qualquer pessoa. 

Nas alternativas de apontavam para o risco de transmissão através 

do beijo e do compartilhamento de talheres e roupas de cama e banho, 

um pequeno número de jovens assinalou essa alternativa antes do 

trabalho (36,43%). Esse número diminuiu (8,14%) após o a realização 

do mesmo, demonstrando que esse boato foi desconstruído. 

Com relação à alternativa que apresentava o risco de transmissão 

do vírus entre pessoas casadas com relacionamentos extraconjugais, um 

pequeno número de jovens considerou, antes das oficinas, haver o risco 

(11,24%). Após a realização das atividades, o número de marcações 

aumentou (40,31%). No entanto, uma grande porcentagem (59,69%) dos 

adolescentes considerou que após um tempo de relacionamento, é 

possível confiar no(a) parceiro(a), e, portanto, na inexistência de risco.  

Durante a exibição de um dos vídeos, foi apresentado um 

depoimento de uma mulher que adquiriu o vírus através de seu esposo 

após 12 anos de relacionamento. Tal fato foi motivo de surpresa  para os 

jovens. 

Chamou a atenção, o elevado número de marcações e 

comentários gerados pela alternativa que dispunha sobre o risco de 

transmissão através da doação de sangue (78,29%). Alguns jovens 

disseram que ouviram falar que os materiais utilizados (agulhas) para a 

doação de sangue eram reaproveitados e vários outros concordaram com 

essa afirmação. Alguns disseram ter confundido com a transfusão de 

sangue contaminado e por essa razão marcaram como tendo risco de 

transmissão do vírus HIV. Durante a exposição oral foi esclarecido a 

diferença entre doação e transfusão de sangue, além de que os materiais 

utilizados durante o procedimento de doação são descartáveis. 
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Percebeu-se que após a realização do trabalho, o número de 

marcações dessa alternativa diminuiu (22,87%) contribuindo assim para 

esclarecer o fato de que não existe risco de transmissão ao doar sangue, 

visto que são utilizados materiais descartáveis. 

 

4.9 SOBRE “A EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO PARA O 

PORTADOR DO VÍRUS HIV TER UMA VIDA SAUDÁVEL” 

 

Com referência a essa questão, as respostas obtidas encontram-se 

no gráfico 7. 

 
Gráfico 7 – Respostas para a questão 7 do questionário: se existe tratamento 

para o portador do vírus HIV ter uma vida saudável -  antes e após as atividades 

 

 

Fonte: próprio autor.  

 

Previamente a realização das atividades, 163 (63,18%) alunos 

responderam sim, afirmando existir tratamento para o portador do vírus 

HIV e consequentemente uma vida saudável, ao passo que 95 (36,82%) 

estudantes responderam não, consideraram não haver essa possibilidade. 

Após a realização das atividades educativas, 225 (87,21%) alunos 

consideraram haver tratamento para o portador do vírus HIV e, portanto 

a possibilidade de uma vida saudável, enquanto 33 (12,79%) jovens 

responderam  não existir tratamento para tal (Tabela 8). 
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Tabela 8 – Percentagem das respostas da questão 07 

Existe tratamento para o portador do vírus HIV ter uma vida saudável? 

 Antes Depois 

 

Sim 

 

163 (63,18%) 225 (87,21%) 

Não 

 

95 (36,82%) 33 (12,79%) 

Fonte: próprio autor. 

 

Pode-se observar que mesmo antes da aplicação do trabalho, uma 

parcela (63,18%) de adolescentes já reconhecia haver tratamento 

adequado para que o portador do vírus HIV possa ter uma vida saudável, 

contudo após a realização das atividades, esse número aumentou 

(87,21%). 

Durante a exposição oral e também a exibição dos vídeos, esse 

fato ficou esclarecido, principalmente dado os depoimentos dos vídeos. 

Alguns jovens disseram que acreditavam que os remédios 

antirretrovirais auxiliavam os portadores do vírus a não contrair outras 

infecções, desconheciam que era para o controle da carga viral, muitos 

desconheciam inclusive esse termo, que foi elucidado durante a 

exposição oral. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A prevenção da infecção pelo vírus HIV é um desafio da saúde 

pública, visto que, apesar das inúmeras campanhas preventivas lançadas 

pela esfera federal, o índice da prevalência da infecção ainda é grande, e 

esse número vem crescendo entre os adolescentes (Ministério da Saúde 

2010).  

Outro fato a ser examinado pelos órgãos de educação é que a 

escassez de trabalhos e/ou a forma inadequada de abordagem desse 

tema, considerado como transversal segundo as Propostas Curriculares. 

Essa questão ficou evidente durante a conversa com a diretora e a 

orientadora pedagógica da escola onde o trabalho foi aplicado, pois 

essas relataram que o tema era tratado da forma como está no livro 

didático, cabendo ao professor decidir abordar de forma mais 

aprofundada ou não. 

Segundo os professores de biologia da escola, não havia tempo 

hábil para realizar um aprofundamento do tema, que é visto na primeira 

série do ensino médio, no capítulo de reprodução humana e 

posteriormente na segunda série, quando discute-se os vírus. 

Ressaltaram ainda que o tema gera bastante curiosidade, sempre há 

alguns questionamentos acerca do vírus HIV e acreditam que a falta de 

informações e a ausência de programas preventivos efetivos contribuem 

para a adoção de comportamentos de riscos entre os jovens. 

Durante a realização das atividades propostas era interessante 

observar que os adolescentes conversavam entre eles relatando que 

inicialmente tinham dado uma certa resposta a uma determinada 

questão, mas agora iriam dar uma outra, visto que haviam reconhecido 

seus equívocos.  

Com relação aos conceitos sobre HIV e AIDS há uma confusão 

entre esses dois termos, cujos significados são distintos, mas são 

repassados diariamente e de forma equivocada pelos mais diversos 

canais midiáticos. Ao realizar uma busca com uma das palavras em 

questão em um provedor de pesquisa, aparecem vários artigos e textos 

que trazem as duas palavras separadas por uma barra, aparentando 

tratar-se da mesma coisa; assim como o cartaz que o jovem citou, 

afixado no Posto de Saúde do município que continha as duas palavras 

juntas, também sugerindo ser a mesma coisa. 

O conceito e os esclarecimentos sobre ao período de janela 

imunológica, foi trabalhado fortemente entre os adolescentes, uma vez 

que muitos desconheciam que o que o teste de triagem mais comum, 

utilizado inclusive nos bancos de sangue para triagem do sangue de 
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doadores para serem liberados para transfusão, detecta a presença dos 

anticorpos em resposta ao vírus HIV. De modo geral, muitos indivíduos 

após uma relação de risco procuram laboratórios para realizar o exame, 

acreditando que este detecte a presença do vírus no sangue logo no 

início. Foi explicado aos jovens que após a infecção pelo HIV, muitos 

pacientes permanecem assintomáticos, outros porém, podem apresentar 

sintomas semelhante a uma gripe, caracterizada por febre, dor de 

cabeça, dor de garganta e indisposição geral. Durante este período, 

ocorre viremia (vírus circulantes na corrente sanguínea) com queda dos 

linfócitos T do tipo CD4
+ 

(Barardi, 2010)
 
. Esse intervalo de tempo pode 

variar de 2 a 6 semanas. Nessa situação, caso esse indivíduo infectado 

realizar o teste de sorologia para HIV, este resultará em um dado 

negativo, uma vez que nesta fase o sistema imunológico está sendo 

estimulado para gerar uma resposta específica contra o vírus. Esse 

período é conhecido como “janela imunológica”. Esse dado negativo 

poderá levar o indivíduo acreditar que não está infectado pelo vírus e 

contaminar outras pessoas, caso tenha relações sexuais sem o uso de 

preservativo. 

Após a realização das atividades propostas os jovens mostraram-

se seguros ao responder o questionário pela segunda vez. Em suas 

expressões era visível a satisfação estampada pelo fato de terem 

adquirido conhecimento sobre esse tema que desperta tanta curiosidade 

entre eles. 

Ao analisar os resultados do presente trabalho, percebe-se que as 

campanhas públicas informativas e preventivas não atingem na sua 

totalidade a população. Para promover a mudança de comportamentos e 

conceitos tidos até então como corretos, faz-se necessário atividades 

educativas e efetivas de educação.  

O folder informativo e a cesta de preservativos dispostos sobre o 

balcão do Posto de Saúde, ou ainda a divulgação de cartazes são ações 

suficientes e que garantem a prevenção ou a mudança de conceitos entre 

os adolescentes sobre esse  tema? Com certeza não. Essas ferramentas 

devem ser acompanhadas de atividades contínuas de informação nos 

municípios, auxiliando e efetivando as campanhas federais. 

Outro fato nesse município, diz respeito ao capital social e 

cultural dos adolescentes do meio rural. Muitos desses jovens somente 

têm acesso a esses no espaço escolar, pois como nos contra turnos 

escolares estão inseridos juntamente com suas famílias no trabalho 

autônomo agrícola, e, portanto distante do acesso a projetos culturais ou 

formações profissionais, que acontecem quase na totalidade na zona 

urbana.  
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A escolha do espaço escolar como local de realização do 

trabalho, está diretamente relacionada a esse fato, além de ser esse um 

espaço adequado para o aprendizado formal (Gherpelli 1996). Além 

disso, é nesse espaço que a grande maioria dos jovens da área rural 

adquirem seu capital social, pois concentra um grande número de 

adolescentes diariamente. 

Os resultados indicaram que o contato mais próximo dos 

adolescentes com ferramentas de formação foi relevante como 

instrumento preventivo no combate a infecção pelo vírus HIV. Contudo 

apenas repassar a informação que já possuem sobre prevenção e uso de 

preservativo, parece não ser suficiente para evitar comportamentos de 

riscos. É necessário oferecer dentro das instituições de ensino, 

atividades dinâmicas de educação sexual, que auxiliem na promoção do 

conhecimento que permita de forma consciente uma tomada de decisão 

correta e o desenvolvimento de práticas sexuais seguras, pois esse tema 

é de grande relevância para o viver saudável dos jovens. 

A maioria dos adolescentes considera o preservativo como 

medida preventiva, pensando prioritariamente na questão da gravidez 

indesejada. Essa perspectiva está de acordo com Paiva (1994 apud 

Pereira, 2000), que associa o uso do preservativo entre os jovens à 

preocupação de uma gravidez não desejada, e não a um comportamento 

preventivo às DST e HIV. Esses dados corroboram com o estudo 

realizado por Loyola (1994 apud Pereira, 2000) que verificou que a 

maioria das pessoas que faz uso do preservativo não o faz para evitar as 

doenças. Ainda segundo o autor, é mais fácil negociar com o parceiro o 

uso do preservativo para evitar uma gravidez, visto que é de interesse de 

ambos e não coloca em dúvida a integridade física e vida sexual do 

parceiro. 

Percebeu-se também que a prevenção depende do conhecimento e 

da confiança que se tem nos parceiros, visto que a tendência é de não 

proteger-se após um certo tempo de relacionamento. Abbot–Chapmann 

& Denholm (1997 apud Pereira, 2000) mencionaram a confiança que se 

têm nos parceiros como uma das razões para o não uso do preservativo. 

Rieth (1998 apud Pereira, 2000) corrobora esse argumento dizendo que 

o fato de não utilizar o preservativo se revela como prova de amor e 

confiança. Ainda segundo Abbot–Chapmann & Denholm (1997 apud 

Pereira, 2000) se em todas as relações sexuais dos jovens predominarem 

esse sentimento de amor e confiança com cada um dos parceiros, a 

sucessão dessas relações desprotegidas aumentarão a vulnerabilidade ao 

HIV. 
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Com relação à negociação entre os parceiros sobre o uso do 

preservativo, segundo comentários de algumas adolescentes, é mais fácil 

não argumentar e por consequência não colocar a relação em risco. As 

meninas não sugerem o uso do mesmo por receio de perder o namorado.  

Sobre o conhecimento quanto as principais vias de infecção, os 

adolescentes desse estudo, demonstraram que possuem informação, 

porém acreditam que é algo distante da realidade que vivem, e pelo 

estilo de vida que levam, entendem que não há a possibilidade de se 

contaminarem, pois o município é pequeno e todos se conhecem. 

Confirmando esse pensamento vulnerável, o estudo realizado por Jeolás 

e Ferrari (2003) mostrou o quão difícil é mudar valores e pensamentos 

cultural e socialmente preestabelecidos. Nesse estudo, os autores relatam 

o sentimento de invulnerabilidade dos adolescentes, que acreditam que a 

gravidez indesejada, a contaminação por doenças sexualmente 

transmissíveis e infecção pelo vírus HIV, não irá acontecer consigo. 

Dessa forma, o desafio no desenvolvimento de trabalhos com o 

objetivo de promover a mudança de comportamentos, tido até então 

como aceitos, significa uma lenta, complexa e contínua tarefa. 

É necessário rever as práticas educativas e a frequência que 

devem ser realizadas, bem como a participação efetiva de educadores, 

agentes de saúde e familiares na formação e disseminação correta de 

informações, pois como se tem visto, os adolescentes têm buscado essas 

informações com colegas e amigos, cujo conhecimento nem sempre está 

correto ou está baseado na crença de tabus e mitos, ou ainda recebendo 

essas informações de modo indireto pela mídia e acatando os 

comportamentos de risco repassados, como corretos. 

Quanto ao conteúdo veiculado pela mídia, o problema envolve a 

falta de qualidade da programação e a banalização da sexualidade, sendo 

necessária uma melhor utilização de seus programas como suporte para 

campanhas efetivas veiculadas principalmente aos adolescentes. 

Observou-se também uma falta na integração entre educação e 

saúde, pois que o trabalho realizado nas escolas, mostrou a fragilidade 

do conhecimento e também do comportamento dos adolescentes.  

As perspectivas são, após a divulgação dos resultados nesse 

município, que as Secretarias Municipais de Educação e Saúde 

capacitem educadores e agentes de saúde para que o presente trabalho 

possa ter continuidade e efetividade tanto no espaço escolar como nas 

famílias e comunidades, objetivando uma geração futura consciente com 

índices cada vez menores de infecção pelo vírus HIV, bem como outras 

doenças sexualmente transmissíveis. 
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6 CONCLUSÃO  

 

O presente trabalho nos permitiu concluir: 

  

1) As atividades e oficinas realizadas permitiram a interatividade e 

discussão entre os adolescentes, favoreceram a reconstrução de 

conceitos relacionados a infecção pelo vírus HIV, suas formas de 

transmissão e prevenção.  

 

2) Haviam muitos erros conceituais, tabus e mitos implícitos em suas 

concepções e a metodologia possibilitou trabalhar os aspectos 

conceituais, cognitivos, e ainda os afetivos relacionados ao tema. 

 

3) As atividades e oficinas contribuíram para que os jovens 

reconhecessem a diferença entre os termos HIV e AIDS; o 

conhecimento do período denominado “janela imunológica”, e o risco 

de transmissão do vírus HIV nesse, além do conhecimento que o exame 

de sangue detecta anticorpos contra o vírus na corrente sanguínea, e não 

o vírus propriamente.  

 

4) Os jovens, previamente a aplicação das atividades, já dispunham do 

conhecimento da importância do preservativo como forma de prevenção 

prioritária a uma gravidez indesejada, mas não quanto ao risco de 

infecção pelo vírus HIV e desenvolvimento de outras doenças 

sexualmente transmissíveis. As atividades e oficinas contribuíram para o 

processo de sensibilização e educação dos jovens quanto a importância 

do uso do preservativo para prevenção da gravidez, infecção pelo vírus 

HIV e outras DSTs. 

 

5) As atividades educativas promoveram o conhecimento entre os 

jovens de que uma mãe soropositiva pode ter um filho(a) que não seja 

portador do vírus HIV, e o esclarecimento de que um indivíduo portador 

do vírus pode ter uma vida saudável e sem desenvolver a AIDS,  graças 

a terapia antirretroviral. 

 

6) Os jovens reconheciam as principais formas de transmissão do vírus 

HIV (relações sexuais desprotegidas, transfusão de sangue contaminado, 

compartilhamento de agulhas, e amamentação de mãe soropositiva).  

Todavia, as atividades e oficinas contribuíram para o aumento desse 

conhecimento, efetivando esse aprendizado. 
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7) As atividades auxiliaram a desconstrução de mitos existentes na 

concepção dos jovens, como o de que a prevalência de casos de infecção 

pelo vírus HIV é maior entre os homossexuais, de que não existe risco 

entre pessoas casadas e/ou comprometidas; e ainda de que existe o risco 

de transmissão do vírus na doação de sangue.   

 

8) A atividade de prevenção proposta pelo presente trabalho alcançou 

seus objetivos, demonstrando a importância de ações como essa entre os 

adolescentes. Contudo, essas ações não podem acontecer de forma 

isolada de um trabalho de educação sexual orientada, pois é através 

dessa que os adolescentes serão instigados a construir e reconstruir seus 

conhecimentos e condutas, favorecendo usufruir suas sexualidades de 

forma saudável. 

 

9) Os adolescentes do município não acessam os programas federais de 

prevenção a infecção pelo vírus HIV. 

 

10) As campanhas de distribuição de preservativos são insuficientes e 

não devem  acontecer de forma isolada. É necessário um trabalho de 

educação e orientação continuado, pois a mudança de cultura, 

comportamentos e valores ocorre de forma gradual.  

 

11) É necessário criar uma cultura de uso do preservativo. Esse processo 

demanda intervenções contínuas. 

 

12) Faz-se necessário que em todas as esferas: municipal, estadual e 

federal, todos os órgãos responsáveis por esse processo: as mídias, o 

serviço de saúde, social e de educação, juntamente com as famílias e a 

comunidade, trabalhem em conjunto e comprometidos, para que de fato 

tenham sucesso na redução de novos casos de infecção pelo vírus HIV. 
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ANEXO A – Questionário aplicado antes e depois das atividades 

desenvolvidas 

 
1) Na sua opinião HIV e AIDS são a mesma coisa? 

(     ) Sim                                      (      ) Não 

 

2) Após uma relação sexual sem o uso de preservativo, o indivíduo 

desconfia que pode estar contaminado com o vírus HIV. Se essa pessoa 

nas primeiras semanas após a ocorrência dessa relação resolver fazer o 

teste laboratorial que detecta a produção de anticorpos contra o vírus 

HIV. Você acha que o resultado do teste indicará se ele foi infectado 

pelo vírus? 

(      ) Sim                                     (       ) Não 

 

3) Assinale a(s) alternativas em que na sua opinião, o uso de 

preservativos numa relação sexual é importante para medida  

preventiva: 

a) (     )  gravidez 

b) (     )  vírus HIV 

c) (     ) doenças sexualmente transmissíveis 

d) (     ) não considera importante o uso de preservativo 

e) (     ) o preservativo atrapalha e há outras medidas de prevenção 

f)(     ) procuro conhecer o(a) parceiro(a) e por isso não vejo razão para 

usar preservativo 

 

4) Uma gestante com o vírus HIV pode ter um filho que não tenha o 

vírus? 

(     ) Sim                                     (     ) Não 

 

5) Um indivíduo portador do vírus HIV pode permanecer a vida toda 

sem desenvolver a AIDS? 

(      ) Sim                                    (      ) Não 

6) Assinale as alternativas que você acredita que pode haver a 

transmissão do vírus HIV. 

a) (     ) ter relações sexuais sem o uso de preservativos 

b) (     ) beijo no rosto ou na boca 

c) (     ) durante uma transfusão de sangue contaminado 

d) (     ) compartilhar agulhas e seringas 

e) (     ) doando sangue 

f)(     ) compartilhando pratos, colheres, toalhas e roupas de cama 

g) (     ) pessoas casadas 
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h) (     ) através da amamentação de uma mãe portadora do vírus 

 

7) Na sua opinião, existe tratamento para que o portador do vírus HIV 

tenha uma vida saudável? 

(     ) Sim                                                          (      ) Não 


