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RESUMO 

 

CARVALHO, I. R.; VIEIRA, T.R.M. Estudo sobre o conhecimento as DST/HPV 
entre jovens de 11 a 20 anos em uma escola pública do subdistrito do 
Campo Limpo. 2006. 32 p. Monografia (conclusão do curso de pós-graduação 

em Latu Senso de Saúde Publica com ênfase em PSF). Centro Universitário 

Adventista de São Paulo-UNASP, São Paulo. 2005. 

 

 

O presente estudo tem por objetivo: mapear o conhecimento que os jovens 

com faixa etária entre 11 e 20 anos de uma escola pública do subdistrito do 

Campo Limpo têm sobre DST/HPV, mapear aspecto do perfil demográfico dos 

jovens, propor condutas para promoção de saúde, estabelecer condutas para 

prevenção de doenças.  Trata-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa 

dos dados que foram analisados de forma estatística percentual e apresentados 

em forma de gráficos, quadros e tabelas. A amostra foi constituída por 521 jovens 

e verificou-se que apesar relatarem conhecer DST, confundem os meios de 

contágio das doenças. Enfatiza-se que a preocupação deve focar-se em transmitir 

aos jovens mais informações sobre DST/HPV, sua prevenção e tratamento.  

 

 

UNITERMOS: 1. HPV 2. DST 3. Adolescentes e jovens 

 

 

 

 

 

 



                                      ABSTRACT 
 

 

CARVALHO, I. R.; VIEIRA, T.R.M. Study on the knowledge of STD/HPV among 

youngsters between 11 and 20 years old in a public school of the subdistrict of 

Campo Limpo. 2006. 32 p. Monograph (conclusion of the Lato Sensu 

postgraduate course in Public Health with emphasis on PSF). Centro Universitário 

Adventista de São Paulo-UNASP, São Paulo. 2005.   

 

   

The present study has as objective: to identify the knowledge that youngsters 

between 11 and 20 years old from a public school of the subdistrict of Campo 

Limpo have on STD/HPV, to identify the aspect of the demographic profile of 

youngsters, to propose measures for health promotion and to set forth measures 

for prevention of diseases. It is a research with a quantitative approach of the data 

that were statistically analyzed in a percentage way and presented as graphs, 

boxes and tables. The sample was comprised of 521 youngsters and it was 

verified that although they affirm to know STD, they get confused about the 

infection means of the diseases. It is pointed out that the concern must be focused 

on providing youngsters with more information about STD/HPV, their prevention 

and treatment.     

 

KEY-WORDS: 1. HPV 2. STD 3. Adolescents and youngsters   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fé é uma confiança viva, ousada na graça de Deus, tão segura e certa que 
o Crente pode arriscar a vida por ela milhares de vezes. Os conhecimentos 
da graça de Deus e confiança tornam os homens alegres, corajosos e felizes 

ao se relacionarem com Deus e todas as suas criaturas. 

“Martinho Lutero”. 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

1.Introdução                                                                   1 

2. Justificativa                                                                4 

3. Objetivos                                                                    5 

4. Metodologia                                                                6 

     4.1 Referencial de Analise                                          6 

     4.2 Tipo de Estudo                                                      6 

     4.3 Universo da Amostra                                            6 

     4.4 Fonte de Dados                                                    6 

4.5 Instrumento de coleta de Dados                          7 

4.6 Período de Estudo                                               7 

5. Resultados e Discussão                                           8 

6. Conclusão                                                                26  

7. Referências Bibliográficas                                     28 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

 
GRÁFICO  1:     Distribuição percentual dos participantes segundo a faixa 

etária.                               

GRÁFICO  2:     Distribuição percentual dos participantes de acordo com sexo.                          

GRÁFICO  3:     Distribuição percentual dos participantes de acordo com o 

estado civil.                             

TABELA   1:    Distribuição percentual dos participantes  segundo o grau de 

parentesco dos moradores do domicílio. 
GRÁFICO  4:     Distribuição percentual  dos participantes segundo a 

empregabilidade.  

TABELA   2:      Distribuição numérica e percentual dos participantes de 

acordo com a atividade profissional. 

GRÁFICO  5:    Distribuição percentual dos participantes de acordo com a 

existência de atividade sexual. 

TABELA   3:    Distribuição percentual dos participantes quanto aos primeiros 

orientadores sexuais sobre vida sexual. 
GRÁFICO  6:   Distribuição percentual dos participantes segundo a  idade com 

que iniciaram a vida sexual. 

GRÁFICO  7:     Distribuição percentual dos participantes quanto ao uso de 

preservativo na primeira relação sexual.                          

GRÁFICO  8       Distribuição percentual  dos participantes justificando o não 

uso de preservativo. 

GRÁFICO  9:     Distribuição percentual dos participantes quanto ao 

conhecimento das DST.                           

GRÁFICO  10:  Distribuição percentual  dos participantes quanto ao 

conhecimento sobre os meios de contágio das DST.  

                            



TABELA   4 :       Distribuição numérica e percentual das respostas dos 

participantes quanto aos meios de contágio.  

GRÁFICO  11:   Distribuição percentual dos participantes quanto ao número de 

parceiros sexuais existentes. 

GRÁFICO  12:   Distribuição percentual dos participantes quanto ao 

conhecimento do HPV. 

QUADRO   1: Distribuição numérica e percentual das respostas quanto as 

ocorrências relacionadas ao HPV. 



 1

          1- INTRODUCÃO 

 

A Adolescência é concebida como uma fase do desenvolvimento humano que 

constitui um período de transição entre a infância e a vida adulta. Esse período é 

caracterizado por grandes transformações como desenvolvimento físico, cognitivo, 

além, de mudanças afetivas, psíquicas e sociais. O processo do crescimento e 

desenvolvimento condiciona o adolescente a vulnerabilidade, coloca-os na condição 

de presas fáceis das mais diferentes situações de risco como, por exemplo: gravidez 

indesejada, doenças sexualmente transmissíveis entre outras (21). 

Segundo SMELTZER e BARE (2000), a doença sexualmente transmissível  

(DST) é uma doença adquirida através do contato sexual com uma pessoa 

infectada. As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) são causadas por vírus, 

bactérias ou parasitas, podendo ocorrer em alguns casos feridas e inflamações nas 

mucosas e pele dos órgãos genitais. Nos últimos anos, principalmente após o início 

da epidemia de aids, as DSTs readquiriram importância como problemas de saúde 

pública. 

A propagação sucessiva de DST de uma pessoa para outra chamamos de 

cadeia de transmissão, que só pode ser quebrada quando o doente e o parceiro são 

tratados corretamente. Quando mantemos relação sexual transmitimos e recebemos 
substâncias, secreções, líquidos, através das quais podemos adquirir as DSTs.  

Segundo BALDY e AMATO (1989), as DST são tão antigas como a 

humanidade. Durante a evolução da espécie humana as DST vêm acometendo 

pessoas. Desde a Grécia antiga, e atualmente ainda são conhecidas por muitas 

pessoas como Doença Venérea referindo-se a Vênus, a Deusa do Amor. A 

substituição da terminologia de Doença Venérea para DST a partir da década de 90 

relaciona-se com a ampliação do conceito clássico de doença venérea, restrito às 

infecções que pelo menos em uma fase de sua evolução clínica, apresentavam 

manifestações limitadas aos órgãos sexuais.  

 Lesões seguramente sifilíticas foram encontradas em ossos de esqueleto 

pré-históricos. No século XVI, por ocasião das grandes navegações, quando ocorreu 

o deslocamento de grandes contingentes populacionais da Europa para a América, 

África e Ásia e vice-versa, as doenças sexualmente transmissíveis difundiram-se por 
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todos os recantos do globo terrestre. Desde essa época, até o final da Segunda 

Guerra Mundial estas moléstias mantiveram-se altamente incidentes. 

  A partir de 1945, ano em que a penicilina e a sulfa passaram a ter seu uso 

amplamente difundido, observou-se em todos os países uma queda vertical na 

incidência dessas doenças a ponto de por volta de 1955, parecerem quase 

totalmente extintas. Ao final da década de 1950, porém, elas recrudesceram e 

mantiveram-se em ascensão durante todo o período dos anos 60. Diversas têm sido 

as causas determinantes do aumento das DST nos últimos 20 anos. Vários fatores 

sociais, econômicos e culturais que influíram na mudança de comportamento sexual 

influenciando o aumento de doenças sexualmente transmissíveis: processo de 

industrialização; melhoria dos transportes; novos métodos anticoncepcionais; 

precocidade de vida sexual. Após os anos 1960/70 com a descoberta da pílula 

anticoncepcional, e com a liberdade sexual entre os jovens ocorreram aumentos do 

número de casos em todo o mundo (11). 

Segundo ARAÚJO e SILVEIRA (2004), a cidade de São Paulo possui 

características únicas. É famosa por sua diversidade cultural; pela numerosa 

população e extensa área geográfica; pelos contrastes sociais onde coexistem o 

luxo supremo com a pobreza extrema. Estes aspectos refletiram-se na área da 

Saúde Pública e Privada.  

Dentre as DSTs o HPV (papilloma vírus humano), chama a atenção pela sua 

gravidade e por ocupar o primeiro lugar no ranking das doenças virais sexualmente 

transmissíveis. O HPV pertence a uma família de vírus capaz de produzir uma ampla 

gama de lesões na pele e mucosas. Atualmente são conhecidos mais de 70 tipos de 

HPV, 20 dos quais podem infectar o trato genital. (12) 

A transmissão do HPV ocorre principalmente, pelo contato sexual. Tendo 

penetrado no organismo (do homem ou mulher), o vírus pode: permacer silencioso 

por semana ou décadas sem causar qualquer tipo de sintoma que alerte as 

pacientes sobre a sua presença (fase latente e subclínica); ser eliminado pela ação 

do sistema imunológico de defesa (anticorpos); ou causar alterações no DNA das 

células. (7). 

As principais vítimas são as mulheres. Sete em cada dez mulheres são 

infectadas ao longo da vida. Além disso, ele esta estreitamente relacionado aos 
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casos de câncer de colo de útero - o segundo tipo de tumor maligno mais comum 

entre as brasileiras e o quarto que mais mata. (15) 

A prática de sexo sem usos de preservativos, a promiscuidade sexual e falta 

de informação são as maiores causas para o aparecimento das DSTs. (17) 

Para CERES (2005), o maior problema é que a precocidade do ínicio da vida 

sexual implica em aumento dos riscos porque os jovens ficam mais tempo expostos 

a fatores carcinogênicos. O mesmo se diz no tocante a troca excessiva de parceiros. 

“Em geral, as lesões causadas pelo HPV em jovens são mais agressivas do que em 

mulheres mais velhas”. Daí a importância de procurar um ginecologista uma vez por 

ano para fazer exame preventivo. Na presença de algum problema, o 

acompanhamento médico deverá ser freqüente. No caso dos jovens, o que se vê é 

uma completa desinformação sobre a doença e muito sobre o HPV poderia ser 

elucidado nas aulas de educação sexual.  
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 2-JUSTIFICATIVA 

 

 

O aumento de casos de DST/HPV em jovens na região do Campo Limpo 

conforme referência atualizada pela Secretária de Vigilância Epidemiológica da 

Região do Campo Limpo, levou os pesquisadores a desenvolver este trabalho. 

Dentre as DSTs, elegeu-se o  HPV pela maneira silenciosa que atinge as mulheres. 

Estas não apresentam nenhum sintoma da doença, só descobrem estar infectadas 

pelo HPV após realizar o papanicolaou.  O HPV esta intimamente ligado ao câncer 

de colo de útero, mas se ele for diagnosticado precocemente e tratado as chances 

de desenvolver um tumor são quase ínfimas.  

Optou-se, então, por realizar esta pesquisa entre os jovens da região, 

procurando verificar o conhecimento dos jovens sobre as DST/HPV e os fatores de 

riscos envolvidos, buscando assim direcionar melhor as práticas de saúde.  
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3. OBJETIVO GERAL 

                    

 

Mapear o conhecimento que os jovens com faixa etária entre 11 a 20 anos de 

uma escola pública do subdistrito do Campo Limpo têm sobre doenças sexualmente 

transmissíveis, em especial o HPV.     

 

 

 

   3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  

Mapear aspectos do perfil sócio demográfico dos jovens. 

Propor condutas para promoção de Saúde. 

Estabelecer condutas para prevenção de doenças. 
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4-METODOLOGIA 

 

 

4.1. Amostra Populacional 

 

521 Jovens de 11 a 20 anos em uma Escola Pública do Subdistrito do Campo 

Limpo São Paulo-Capital. 

 

 

4.2. Tipo de estudo 

 

        Este estudo tem uma abordagem quantitativa. Para OLIVEIRA (2000), a 

abordagem quantitativa significa qualificar opiniões, dados, nas formas de coleta de 

informações, assim como também com o emprego de recursos e técnicas 

estatísticas desde as mais simples as mais complexas. 

 

 

4.3.Fontes de Dados 

 

 O tratamento dos dados se deu através de tabulação simples e gráficos com 
percentual. 
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4.4.Instrumento de Coleta de Dados 

  

Após obter consentimento livre esclarecido (anexo II) previsto pela resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde - Ministério da Saúde, aplicou-se um 

questionário (anexo III) aos alunos dos períodos vespertino e noturno de uma 

unidade escolar. Destaca-se também que tal procedimento foi feito perante 

autorização do diretor do estabelecimento (anexo I). 

 Após o questionário foi realizada uma palestra de orientação sobre 

DST/HPV. 

 

 

4.6.Período de Estudo 

 

Maio a fevereiro de 2006 
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5- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Fonte: Escola Pública no Subdistrito do Campo Limpo da cidade de São 

Paulo, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 1 - Distribuição percentual dos participantes 
segundo faixa etária.
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Gráfico nº 2 - Distribuição percentual  dos participantes 
de acordo com o sexo.

63%

36%

1%

masculino
feminino
não respondeu

 
 

    

Fonte: Escola Pública do subdistrito do Campo Limpo na cidade de São 

Paulo, 2005.   

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Na maioria das vezes, a iniciação sexual dos jovens do sexo masculino ocorre 

mais precocemente do que a de jovens do sexo feminino (4). 

Chamou-nos a atenção o grande número de jovens que não responderam a questão 

qual o sexo, segundo nossa avaliação isto pode ter ocorrido devido a não 

obrigatoriedade de identificação ou não sentiram necessidade em responder a 

questão. 
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Gráfico nº 3 - Distribuição percentual  dos participantes 
de acordo com o estado civil.
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Fonte: Escola Pública do subdistrito do Campo Limpo na cidade de São 

Paulo, 2005.  
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  Tabela 1- Distribuição numérica e percentual dos participantes segundo o grau de 

parentesco dos moradores da casa. 

_________________________________________________________________ 
Com quem mora                                            N                              % 
_________________________________________________________________ 

Pais                                                            319                               61.22 
Pai                                                                17                                 3.26 
Mãe                                                            145                               27.83 
Avô                                                                 8                                 1.54 
Tia                                                                  3                                  0.57 
Irmão                                                              3                                  0.57 
Irmã                                                                3                                  0.57 
Marido                                                            6                                  1.15 
Sozinho                                                          3                                  0.57 
Parentes                                                         1                                  0.19 
Não respondeu                                             13                                 2.53 

Total                                                           521                                  100 
 

Fonte: Escola Pública do subdistrito do Campo Limpo na cidade de São 
Paulo, 2005. 
  A diversificação de laços e referencias em continua relação com do mundo 

familiar trará aos jovens a possibilidade de construir sua autonomia. A família 

enquanto rede de proteção, de amparo, núcleo estruturante, cabe abrir para o outro, 

acolhendo as novas experiências e a aceitação do conflito que se instala entre os 

vínculos de pertinência e relação de apego estabelecida no espaço doméstica e as 

investidas para a construção da autonomia (19).   

A convivência dos jovens com seus familiares e em especial com os pais, traz 

benefícios grandiosos, pois é nesse ambiente familiar que os jovens recebem suas 

primeiras informações sobre as transformações que ocorrem nessa fase de sua vida, 

deve se sentir à vontade para esclarecer e tirar dúvida. É nesse universo que os 

jovens se sente protegidos e seguros para tomar suas decisões, é necessário que os 

familiares que os rodeiam estejam sempre bem informados e atentos para que 

sempre que solicitados possam atendê-los da melhor maneira possível. 
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Gráfico nº 4 Distribuição percentual dos participantes 
segundo a empregabilidade.

16%

82%

2%

sim
não
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Fonte: Escola Pública do subdistrito do Campo Limpo na cidade de São 

Paulo, 2005.  
 

Verificaram que os jovens que trabalham tem a possibilidade de desenvolver 

atitudes diferenciadas em relação à sexualidade por conta da autonomia individual 

alcançada, por este motivo estariam em condições de vulnerabilidade diferente 

daqueles que só estudam.(9) 
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Tabela 2-Distribuição numérica e percentual dos participantes de acordo com a atividade 

profissional.  

___________________________________________________________________ 
Profissão                                                                                 N                                           % 
___________________________________________________________________ 
Babá                                                             7                                         8.55 
Atendente                                                                                  3                                         3.68 
Auxiliar de produção                                                                  1                                         1.21 
Artesanato                                                                                 1                                         1.21 
Músico                                                                                       1                                         1.21 
Placa Imóvel                                                                              1                                         1.21 
Estoque de bombom                                                                  1                                        1.21 
Vendedora                                                                                 4                                         4.89 
Desenhista                                                                                 1                                         1.21 
Garçom                                                                                      1                                         1.21 
Motoboy                                                                                     1                                         1.21 
Pintor                                                                                         1                                         1.21 
Digitadora                                                                                  3                                         3.68 
Cuidar e Cachorro                                                                     1                                         1.21 
Serviço Automotivo                                                                   1                                         1.21 
Ajudante Geral                                                                          2                                         2.46 
Assistente Administrativo                                                          4                                         4.89 
Decorador                                                                                  1                                        1.21 
Lixar Máquinas                                                                          1                                        1.21 
Mecânico Eletricista                                                                  1                                         1.21 
Garçonete                                                                                  1                                        1.21 
Colagem                                                                                    1                                         1.21 
Auxiliar Técnico                                                                         1                                         1.21 
Porteiro                                                                                     2                                          2.46 
Cobrador                                                                                  5                                           6.20 
Professora Substituta                                                               1                                          1.21 
Depiladora                                                                                1                                          1.21 
Manicure                                                                                  4                                           4.89 
Office-boy                                                                                 1                                          1.21 
Comerciante                                                                             1                                          1.21 
Auxiliar                                                                                     1                                           1.21 
Governanta                                                                              1                                           1.21 
Recepcionista                                                                          2                                           2.46 
Estagiário                                                                                 1                                           1.21 
Auxiliar de Cabeleireiro                                                            1                                           1.21 
Soldador                                                                                   1                                           1.21 
Empacotador                                                                            1                                           1.21 
Caixa                                                                                        1                                           1.21 
Borracheiro                                                                               1                                           1.21 
Ajudante Pizzaiolo                                                                    1                                           1.21 
Vende Bijuteria                                                                         1                                           1.21 
Balconista                                                                                 1                                           1.21 
Pegador de Bola de Tênis                                                        1                                           1.21 
Entregador de Caixa                                                                 1                                           1.21 
Não Respondeu                                                                      12                                         14.70 
 
Total                                                                                82                                    100 
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Fonte: Escola Pública do subdistrito do Campo Limpo na cidade de São Paulo, 2005. 

 

 

Destaca-se que entre os 521 jovens da amostra 18%, ou seja, 82 jovens já 

estão no mercado de trabalho. Pelo fato desses jovens ainda não terem atingido 

uma formação educacional básica acabam exercendo atividades que exigem pouca 

formação. 
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Fonte: Escola Pública do subdistrito do Campo Limpo na cidade de São 

Paulo, 2005.  
  

 Com o início da atividade sexual precoce, os jovens ainda continuam com 

dificuldade de abordar com os pais o tema sobre a sexualidade. 
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Tabela 3- Distribuição numérica e percentual dos participantes quanto aos 

primeiros orientadores sobre vida sexual. 

_________________________________________________________________________ 

                                                                     N                                           % 

 __________________________________________________________________ 

Pais                                                  113                                        22.0 

Amigos                                               43                                          8.1 

Escola                                                45                                          8.6 

Mídia                                                  19                                          3.6 

Outros                                                28                                          5.3 

Não respondeu                               2 73                                        52.4 

      Total                                                    521                                        100 
 

Fonte: Escola Pública do subdistrito do Campo Limpo na cidade de São 

Paulo, 2005.  
No que diz respeito ao papel da escola na formação e informação de 

crianças, adolescentes e jovens, esta tem sido reconhecida como importante pólo 

integrador e organizador da comunidade, responsável pela socialização de crianças 

e adolescente, sendo apontado como local mais adequado de preparação dos 

jovens para vida em sociedade. Destaca-se que muitas vezes as informações são 

provenientes de amigos, pessoas pouco preparadas para essa função (8). 

Verificamos através desta questão que os pais continuam pouco presentes 

nas orientações aos seus filhos, deixando os jovens à mercê de informações muitas 

vezes inadequadas. A melhor solução para tornar mais segura o caminho dos jovens 

na hora da iniciação sexual é a conversa aberta e sem sermões. 
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Fonte: Escola Pública do subdistrito do Campo Limpo na cidade de São 

Paulo, 2005.  
 

 Segundo MINISTÉRIO DA SAÚDE (2000), a idade média para inicio das 

relações sexuais, no Brasil é de 14.5 (homens) e 15.5 (mulheres) 

É verdade que iniciação do sexo esta ocorrendo cada vez mais cedo, e 

quando a lógica descompromissada das ficadas se aplica a cama, aumenta muito o 

risco de contaminação de DSTs/HPV ou gravidez indesejadas .  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico nº 6 Distribuição percentual dos participantes 
segundo a idade com que iniciaram a vida sexual.  
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Fonte: Escola Pública do subdistrito do Campo Limpo na cidade de São 

Paulo, 2005.  
 

O preservativo masculino é um dos métodos mais indicados, principalmente 

para os jovens que estão iniciando sua vida sexual e que apresenta eficácia de 85% 

a 95% na prevenção de gravidez, além de possuir eficácia laboratorial comprovada 

para a prevenção de DSTs (1). 

Segundo dados da Revista VEJA, (2004), uso de preservativo entre meninos 

é de 71% e entre as meninas 54%, dados esses que condizem com os dados 

coletados na Escola Publica do Subdistrito do Campo Limpo - São Paulo.    

 

 

 

 

 

 

 

Grafico nº 7 Distribução dos participantes quanto ao 
uso do preservativo na primeira relação sexual- São 

Paulo, 2005.
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Gráfico nº 8 Distribuição percentual dos participantes quanto 
ao não uso de preservativo.

95%

0%

1%
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1%

1% 1%
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incomoda
sem vontade
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Fonte: Escola Pública do subdistrito do Campo Limpo na cidade de São 

Paulo, 2005.  
 

Segundo MANDU et al (2000), o fato de conhecerem o companheiro é 

suficiente para que esses jovens se sintam seguros. 

Observa-se que entre os jovens que iniciaram a vida sexual 80 % não responderam 

esta questão.  

Fica aberta, aqui várias possibilidades de hipótese sobre o porque de um 

número tão expressivo de participantes não responderem, talvez pela própria dúvida 

do real motivo do por que não usar preservativo ou o fato de se sentirem 

constrangidos. 

 

 

 

 

 

 



 20

 

 

Gráfico nº 9 Distribuição percentual  dos participantes 
quanto ao conhecimento das DSTs.
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Fonte: Escola Pública do subdistrito do Campo Limpo na cidade de São 

Paulo, 2005.  
 

Esta questão objetiva mostra um número expressivo do conhecimento dos 

jovens sobre as DSTs, fato esse que só poderá realmente ser confirmado nas 

próximas questões levantadas, como diz CONTINI et al. (2002), a superficialidade é 

a marca dessa geração, resta saber se há realmente o conhecimento do assunto. 
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Gráfico nº 10 Distribuição percentual dos participantes 
quanto ao conhecimento sobre os meios de contágio das 

DSTs.
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Fonte: Escola Pública do subdistrito do Campo Limpo na cidade de São 

Paulo, 2005.  
 

As falhas na comunicação levam os jovens a um maior risco de iniciar a vida 

sexual com modos que os tornam mais vulneráveis a gestação não planejada e as 

DST/HPV (9). 

Devido às falhas de comunicação o conhecimento dos jovens em relação aos 

meios de contágio, pode ser superficial, por isso torna-se necessário uma constante 

educação não só para eles como também aos profissionais da saúde e da 

educação, e principalmente os pais. Esta falha faz com que muitos jovens não se 

sintam responsáveis na prática do sexo seguro. 
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Tabela 4- Distribuição numérica e percentual das respostas dos participantes quanto 
aos meios de contágios. 
__________________________________________________________________________ 

Quais os meios de contágio                     N                                        % 
__________________________________________________________________________ 
  Relação Sexual                                                      78                                   14.97 

  Falta de Uso de Camisinha                                  120                                  23.12                 

  Doença Transmissível                                             8                                     1.53 

  Sangue                                                                   18                                    3.45 

  Sexo Anal                                                               01                                    0.19 

  Sexo Oral                                                               04                                    0.76 

  Seringa                                                                  06                                     1.15 

   Feridas                                                                  01                                    0.19 

   Uso Incorreto de camisinha                                  01                                    0.19 

   Secreção Vaginal                                                 01                                     0.19 

   Contato Físico                                                      01                                     0.19 

    Vírus                                                                    01                                     0.19 

    AIDS                                                                   48                                      9.21 

    Órgãos Genitais                                                 02                                      0.38 

    Vários                                                                 04                                      0.76 

    Anticoncepcional                                                01                                      0.19 

    Caxumba                                                            01                                      0.19 

    Contato com Machucado                                   01                                      0.19 

    Poucos                                                               01                                      0.19 

    Nenhum                                                             02                                      0.38 

    Todos                                                                 01                                      0.19 

     HIV                                                                    11                                      2.11 

     Não   sabe                                                         30                                      5.75                                                 

      Não respondeu                                                179                                    34.34 

     Total                                                                 521                                     100  

 
                                                                                                                                                                                                                             
Fonte: Escola Pública do subdistrito do Campo Limpo na cidade de São  
Paulo, 2005.  
 
Os jovens em questão com sua linguagem simples e muitas vezes sem saber 

se expressar mostram através do quadro acima que tem conhecimento superficial ou 

incompleto sobre os meios de contágios. 
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Fonte: Escola Pública do subdistrito do Campo Limpo na cidade de São 

Paulo, 2005.  
 

Outra informação que pode ser verificada na bibliografia médica (13) e 

também nos meios de comunicação leiga é a de que o jovem é um ser promiscuo, 

pois a adolescência é uma fase da vida de experimentação sexual.Não foi o que se 

observou nesse estudo. Menos da metade (40 %) do total de jovens sexualmente 

ativos referiu ter tido mais de dois parceiros sexual.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 11 Distribuição percentual dos participantes quanto 
ao número de parceiros sexuais existentes.
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Fonte: Escola Pública do subdistrito do Campo Limpo na cidade de São 

Paulo, 2005.  
 

Os jovens são mais vulneráveis as DSTs/HPV, particularmente as do sexo 

feminino. (6). 

Como podemos observar na pesquisa publica pelo instituto cidadania da 

revista veja edição especial, aonde mostra que somente 44% das meninas contra 

71% dos meninos usaram caminha na ultima relação sexual. (18) 

 A grande maioria tem pouca informação a respeito das doenças e não utiliza 

adequadamente a camisinha.  Além disso, os patógenos da DST podem penetrar 

mais facilmente através do muco cervical da adolescente. O cérvix da adolescente é 

mais susceptível à infecção por papiloma vírus humano (HPV), que causa câncer 

cervical, e à infecção por gonococos e clamídia, que podem causar doença 

inflamatória pélvia e ou esterilidade (6).  

 

 

 

 

Gráfico 12 Distribuição percentual dos participantes 
quanto ao conhecimento do HPV.
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Quadro 1- Distribuição numérica e percentual das respostas quanto as 

ocorrências relacionadas ao HPV. 

 

Problemas causados pelo HPV N                              % 

Verrugas 

Doenças 

Muitos sistemas 

Vírus da mulher 

Câncer 

Coceira 

Corrimento 

Morte 

Infecção 

AIDS 

Brigas 

Perda do útero 

Baixa resistência 

Muitos problemas 

Vários 

Tudo 

Não se 

Não respondeu 

 

03                           0.57 

10                           1.92 

01                           0.19 

02                           0.38 

04                           0.76 

02                           0.38 

02                           0.38 

13                           2.50 

01                           0.19 

03                           0.57 

01                           0.19 

01                           0.19 

01                           0.19 

03                           0.57 

03                           0.57 

01                           0.19 

27                           5.21 

443                       85.05 

Total 521                        100 

 
 

Fonte: Escola Pública do subdistrito do Campo Limpo na cidade de São 
Paulo, 2005.  
 

Observa-se a falta de informação que os jovens tem em relação ao HPV e as 

informações inadequadas que poucos têm, porem nós como profissionais da saúde 

sabemos da gravidade que isso pode representar no nível de saúde pública. 

A Organização Mundial da Saúde estimou que ocorreram no ano 2003 cerca 

de 340 milhões de casos de DST por ano no mundo. Acrescentando ainda 137 mil 

casos só de HPV. (14) 
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6-CONCLUSÃO 

 

 

De um modo geral, os jovens da pesquisa referem ter conhecimento sobre 

DST/HPV, apesar de citarem formas de transmissões errôneas, apontando assim 

uma grande necessidade de orientação quanto aos tipos de DST e meios de 

contágio.  

O preservativo “parece” ser usado com relativa freqüência entre os jovens da 

pesquisa, principalmente considerando a parceira casual.  A não utilização do 

preservativo é justificada pelo “conhecimento, confiança no (a) parceiro (a), pela 

urgência, estar desprovido”, entre outras. 

A vulnerabilidade de adquirir uma DST/ HPV é a não aderência a prática do 

sexo seguro. É bastante expressivo o número de jovens que não responderam a 

questão de quem foram os primeiros orientadores sobre a vida sexual.  Tais 

considerações fazem com que os profissionais reflitam quais as ações que devem 

tomar para sanar a falta de informação observada. Sendo assim acredita-se que é 

necessário a implantação e ou a manutenção de debates públicos em parcerias com 

os pais, jovens e professores na busca de ações alternativas.  

Podemos citar como formas de ações: 

 a reciclagem constante de professores através dos profissionais de saúde 

oferecendo  informações claras e objetivas; 

 

envolver os jovens em ações que proporcionem a troca de experiência entre 

eles; 

 

incentivar os jovens a procurar serviços de saúde, quando sentirem 

necessidade do inicio da atividade sexual e perceberem alterações no seu 

organismo; 

 

conscientizar os jovens sobre a importância do tratamento; 
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atenção integral á saúde da mulher; 

 

fornecer informações sobre cuidados a saúde sexual e reprodutiva, estimulo 

ao crescimento do auto-estima e fortalecimento individual; 

 

incentivar o trabalho multidisciplinar e a reciclagem entre os profissionais de 

saúde para mantê-los atualizados sobre o assunto. 

 

 O aumento de informação sobre o DST/ HPV, não se traduz na adoção do uso de 

preservativo. Acredita-se que a adoção de programas de sensibilização envolvendo 

pais, jovens, profissionais da saúde e professores é um passo importante na 

mudança de comportamento dessa população. 
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ANEXO I 

 

Ilma. Sra. 

 

Sonia Maria Martins de Toledo 

Diretora de Escola 

RG 3.158.880 

 

Prezada senhora, 

 

 Como alunas do curso de Pós Graduação Lato Sensu Saúde Pública 

com ênfase no PSF – UNASP, vimos por meio de esta solicitar a sua colaboração e 

autorização para realização de uma pesquisa de interesse e prática científica; junto 

aos alunos desta escola. 

 Para tal, será necessária a aplicação de um questionário para os 

alunos, visando à coleta de dados para a pesquisa.  

 Certifico-lhe que na pesquisa ao ser realizada será assegurada o sigilo; 

uma vez que não será necessário ao informante identificar-se. 

 O trabalho estará sujeito à apresentação em forma de artigos 

científicos para publicação ou apresentação em Congressos, ocorrendo a não 

divulgação da instituição participante. 

 A presteza do seu atendimento é uma condição indispensável para o 

êxito deste trabalho, cujos resultados serão de seu conhecimento, nos colocamos á 

disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, agradecendo desde 

já a atenção dispensada.                                                                                     

___________________         ___________________     ____________________ 

Márcia Mazoni (orientadora)      Iracema R. de Carvalho         Tânia Regina M. Vieira 
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ANEXO II 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Conf. Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

 Você esta sendo convidado a participar da pesquisa: Fatores de riscos 

entre adolescentes. 

  Para realizarmos a coleta de dados será necessário responder a um 

questionário. Composto por perguntas pertinentes à identificação geral dos 

participantes, comprometendo-nos a manter seu anonimato.  

  Os resultados finais da pesquisa poderão contribuir para mudanças de 

hábitos e atitudes frente as doenças sexualmente transmissíveis. 

  Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos responsáveis pelo 

desenvolvimento da pesquisa (autoras e orientadora) para eventuais 

esclarecimentos de dúvidas que possam surgir. 

  É garantida sua liberdade em desistir da pesquisa. As informações 

obtidas  serão analisadas em conjunto com outros funcionários, não sendo divulgado 

a identificação de nenhum avaliado. 

  Qualquer informação adicional poderá ser dirigida à pesquisadora 

Iracema Rodrigues de Carvalho pelo telefone 5819-9603; Tânia Regina Mauricio 

Vieira pelo telefone 3773-9845 ou Profª Márcia Mazoni pelo telefone 5614-8766. 

 

Nome do Participante:  

Nº do RG:  

 

                                                                                                                                                                                          

______________  ______________   _________________   __________________ 
 Ass.: Participante  Profª.Márcia Mazoni   Iracema R. de Carvalho  Tânia Regina M. Vieira                                  
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ANEXO III 

 

 

1. FORMULÁRIO DE PESQUISA DO CURSO DE SAÚDE PÚBLICA DO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO. 
 
 
1- Qual a sua idade?______________________ 
 
2- Sexo. Masculino [  ]       Feminino[  ] 
 
3- Estado civil?__________________________ 
 
4- Mora com quem? ______________________ 
 
5- Você trabalha? Sim [  ]       Não  [   ]  
 
6- Se sim, qual a sua atividade profissional? ______________________ 
 
7- Já tem atividade sexual?Sim [  ]               Não [   ]  
 
8- Se sim, de quem recebeu orientações sexuais, antes de iniciar a atividade sexual? 
 
Pais [  ]    Amigos[  ]  Escola [  ]   Mídia [   ]     Outros [   ] 
 
9- Com que idade teve a primeira relação sexual? _________________________ 
 
10- Quando iniciou usou preservativo?Sim [  ]     Não [   ]  
 

11- Se não usou, por quê? ________________________________ 

 
12- Você sabe o que é DST?Sim [  ]    Não  [   ]  
 
13- Conhece os meios de contágio?Sim [  ]      Não [   ]  
 
14- Se sim, quais os meios de contágio que você conhece?  ___________________ 

 
15- Quantos parceiros já tiveram? ____________________________ 
 
16- Você sabe o que é HPV?Sim [   ]     Não [   ]  
 
17- Quais os problemas que ele pode causar? ________________________ 


