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RESUMO 

ANDRADE, S.S.C. Mulheres solteiras e casadas e o uso do preservativo: o que sabem, 

pensam e praticam.  2014. 104f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Programa de 

Pós- Graduação em Enfermagem, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal 

da Paraíba, João Pessoa, Paraíba. 

O uso de preservativos se constitui a principal medida preventiva para reduzir e 

controlar a feminização e heterossexualização da Aids. Assim, os objetivos do estudo 

foram: avaliar o conhecimento, a atitude e a prática de mulheres quanto ao uso de 

preservativos como medida preventiva às IST/HIV; associar fatores sociodemográficos 

(idade, religião, escolaridade e estado civil) com o conhecimento, atitude e prática do 

uso de preservativos entre mulheres; e analisar a associação do conhecimento e da 

atitude com a prática do uso de preservativos entre mulheres solteiras e casadas. Trata-

se de uma pesquisa avaliativa de Conhecimento, Atitude e Prática (CAP), de corte 

transversal e abordagem quantitativa, com amostra de 300 mulheres, residentes em um 

aglomerado subnormal do município de João Pessoa, maiores de 18 anos e que já 

tivesse iniciado a vida sexual. O inquérito domiciliar ocorreu de junho a agosto de 2013, 

seguindo um plano de amostragem sistemática, com salto de três domicílios. O 

instrumento de coleta de dados incluiu a caracterização sociodemográfica, hábitos de 

vida, histórico sexual/reprodutivo, bem como perguntas envolvendo conhecimento, 

atitude e prática adaptado dos modelos de inquérito CAP do Ministério da Saúde e de 

Nicolau (2010). Os dados foram compilados, armazenados e analisados com o auxílio 

do programa estatístico Statistical Package for the social sciences (SPSS) versão 20.0. 

Para as associações entre as variáveis, foi utilizado o Teste Qui-quadrado de Pearson e 

Teste Exato de Fisher, considerando um resultado estatisticamente significativo quando 

p≤0,05. Os resultados indicaram que a maioria das pesquisadas possuía idade ≥ 35 anos, 

não trabalhavam, caracterizando-se como do lar, de orientação religiosa católica, com o 

ensino fundamental, pardas, heterossexuais, casadas e com rendimento de até um salário 

mínimo. A maioria teve sexarca antes da maioridade etária e não utilizaram preservativo 

durante a primeira relação sexual. Quanto à adequabilidade do CAP sobre o 

preservativo masculino, a maioria possuiu conhecimento inadequado, atitude adequada 

e prática inadequada. Para o preservativo feminino, o conhecimento, a atitude e a prática 

foram inadequados. Não houve associações significativas entre a adequabilidade e 

dados sociodemográficos quanto ao preservativo feminino. Entretanto, para a camisinha 

masculina, associaram-se significativamente, a orientação religiosa e o conhecimento 

adequado, a escolaridade e a atitude adequada. A associação entre estado civil e prática 

adequada aproximou-se sobremaneira do nível de significância. A relação entre 

atitude/prática é muito mais forte (p<0,05) que a relação conhecimento/prática entre 

solteiras e casadas.  

 

Descritores: Conhecimentos, atitudes e práticas em saúde. Mulheres. Preservativos. 

Prevenção de doenças transmissíveis. Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

ANDRADE, S.S.C. Single and married women and condom use: what they know, think 

and practice.  2014. 104f. Dissertation (Master's in Nursing) - Graduate Program in 

Nursing Science Center Health, Federal University of Paraíba, João Pessoa, Paraíba. 

 

The use of condoms is the main preventive measure to reduce and control the 

feminization and heterosexuals of AIDS. The objectives of the study were: to assess the 

knowledge, attitude and practice of women about the use of condoms as a preventive 

measure to STIs/HIV; to associate sociodemographic factors (age, religion, education 

and marital status) with the knowledge, attitude and practice of condom use among 

women; and to analyze the association between knowledge and attitude with the 

practice of condom‟s use among married and single women. This is an evaluative 

research of Knowledge, Attitude and Practice (KAP) of cross-sectional quantitative 

approach with a sample of 300 women living in a subnormal region in the city of João 

Pessoa, over 18 years old and that already started sexual life. The data collection 

ocurred from June to August 2013, following a plan of systematic sampling, to jump 

three households. The instrument for data collection included sociodemographic 

characteristics, lifestyle habits, sexual/reproductive history, as well as questions 

involving knowledge, attitude and practice adapted from the models of KAP survey of 

the Ministry of Health and Nicolau (2010). Data were collected, stored and analyzed 

with the aid of the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 20.0. For 

associations between variables, the Chi-square test and Fisher's exact test was used, 

whereas a statistically significant result when p ≤ 0.05. The results indicated that most 

of the surveyed had aged ≥ 35 years, did not work, characterizing itself as housewives, 

Catholic religious orientation, finished the primary school, mixed race, heterosexual, 

married and with income about a minimum salary. Most had first sexual intercourse 

before the age of majority and did not use condoms during their first sexual intercourse. 

Regarding the suitability of the KAP on the male condom, the majority possessed 

inadequate knowledge, proper attitude and bad practice. For the female condom 

knowledge, attitudes and practices were inadequate. There were no significant 

associations between the suitability and demographic data about the female condom. 

However, for the male condom were associated significantly, religious guidance and 

proper knowledge, education and proper attitude. The association between marital status 

and adequate practice greatly approached the level of significance. The relationship 

between attitude/practice is much stronger (p < 0.05) than knowledge/practice among 

married and single interface. 

Descriptors: Health Knowledge, Attitudes, Practice. Women. Condoms. 

Communicable Disease Prevention. Nursing. 
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RESUMEN 

Las mujeres solteras y casadas y el uso del condón: lo que saben, piensan y práctica. 

2014. 104f. Tesis (Maestría en Enfermería) - Programa de Postgrado en Enfermería del 

Centro de Ciencias de la Salud Universidad Federal de Paraíba, João Pessoa, Paraíba. 

El uso del condón es la principal medida preventiva para reducir y controlar la 

feminización y los heterosexuales del SIDA. Los objetivos del estudio fueron evaluar 

los conocimientos, actitudes y prácticas de las mujeres sobre el uso del preservativo 

como medida de prevención a las ITS/VIH; factores sociodemográficos asociados 

(edad, religión, educación y estado civil) con el conocimiento, la actitud y la práctica 

del uso del condón entre las mujeres; y analizar la asociación entre el conocimiento y la 

actitud con la práctica del uso del preservativo entre las mujeres casadas y solteras. Esta 

es una encuesta de evaluación de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) de enfoque 

cuantitativo transversal, con una muestra de 300 mujeres que viven en un subnormal 

llena la ciudad de João Pessoa, 18 años y ya había comenzado la vida sexual. La 

encuesta de hogares se llevó a cabo entre junio y agosto de 2013, después de un plan de 

muestreo sistemático, para saltar tres hogares. El instrumento de recolección de datos 

incluyó características sociodemográficas, hábitos de estilo de vida, la historia 

sexual/reproductiva, así como las cuestiones que impliquen el conocimiento, la actitud y 

adaptado los modelos de encuesta CAP del Ministerio de Salud y Nicolau (2010) la 

práctica. Han sido recogidos, almacenados y analizados con la ayuda del paquete 

estadístico para Ciencias Sociales (SPSS) versión 20.0 de Datos. Para se utilizó 

asociaciones entre variables, la prueba de Chi - cuadrado y la prueba exacta de Fisher, 

mientras que un resultado estadísticamente significativo cuando p ≤ 0,05. Los resultados 

indicaron que la mayoría de los encuestados habían edad ≥ 35 años, no funcionaron, 

caracterizándose por ser el hogar de la orientación religiosa católica, con la escuela 

primaria, mixta, heterosexual, casado y con ingresos de hasta un salario mínimo. La 

mayoría tenía la primera relación sexual antes de la mayoría de edad y que no utilizaron 

preservativos durante su primera relación sexual. En cuanto a la idoneidad de la PAC 

sobre el condón masculino, la mayoría poseía un conocimiento inadecuado, actitud 

apropiada y malas prácticas. Para el conocimiento del condón femenino, las actitudes y 

las prácticas eran inadecuadas. No se encontraron asociaciones significativas entre la 

idoneidad y datos demográficos sobre el condón femenino. Sin embargo, para el 

preservativo masculino se asociaron significativamente, la orientación religiosa y 

conocimientos adecuados, la educación y la actitud apropiada. La asociación entre el 

estado civil y la práctica adecuada se acercó en gran medida el nivel de significación. La 

relación entre la actitud/práctica es mucho más fuerte (p<0,05) que el 

conocimiento/práctica entre interfaz de casados y solteros. 

Descriptores: Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud. Mujeres.  Condones. 

Prevención de Enfermedades Transmisibles. Enfermería. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 No Brasil, alguns dos problemas mais relevantes da população são as Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST), dentre elas as contaminações pelo HIV (Human 

Immunodeficiency Virus), embora essa infecção não se consolide somente como uma 

IST devido às outras formas de transmissão. As IST readquiriram importância nacional 

enquanto problema de saúde pública após a epidemia da Aids já que o principal modo 

de contaminação acontecia por via sexual.
1
  

Em diversos contextos, nacionais e internacionais, as IST se constituem como 

um dos principais determinantes da carga de doença das populações.  As taxas de 

prevalência e incidência, bem como as morbidades ocasionadas por estas infecções 

podem ser compreendidas a partir da avaliação dos diferentes comportamentos sexuais, 

influenciados por perspectivas culturais e sociais distintas entre mulheres e homens. 

Tais comportamentos determinam o aumento ou redução do risco de contaminação.
2
 

 Desse modo, as IST e infecções causadas pelo HIV não mais se restringem a 

grupos populacionais, sexo, idade, condição social e cor, embora estes fatores estejam 

relacionados com a disseminação dessas doenças, elas podem atingir qualquer pessoa. 

Todavia, não se pode afastar a relação entre a prevalência destes problemas de saúde 

com as características socioeconômicas e educacionais de determinadas populações, 

enfatizando a importância de execução de políticas públicas voltadas para a redução das 

desigualdades sociais e o fortalecimento dos serviços de saúde.
3
 

No que concerne ao HIV, a transmissão heterossexual desempenha um papel 

importante na sua disseminação. Ao longo da última década, a incidência da doença 

evoluiu mais lentamente entre homens que fazem sexo com homens (HSH) e usuários 

de drogas injetáveis (UDI), mas tem aumentado significativamente entre a população 

heterossexual, especialmente entre os jovens, mulheres e aqueles com menos educação 

e menor nível socioeconômico.
4-5

 

Essa variação no perfil epidemiológico relacionada à situação socioeconômica e 

ao sexo da população infectada acabou por tornar as mulheres mais susceptíveis à 

contaminação pelo HIV, principalmente àquelas que vivem em condições de pobreza e 

envolvidas nas questões de gênero, dada a submissão na esfera sexual e familiar.
6
 O 

nível socioeconômico as desfavorecem tanto pela dificuldade de compreensão de 

informações relevantes à prevenção, quanto pela condição de subserviência as quais são 

submetidas por não serem fontes mantenedoras da família.
7-8
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 Além disso, as contaminações de mulheres heterossexuais podem ser explicadas 

pelo uso de drogas/álcool ou pela menor percepção de risco ao contágio. Essa percepção 

envolve diferentes interpretações do sexo seguro, já que a parceria fixa pode ser – ou 

não – um aliado na prevenção das infecções sexuais. Deve-se frisar que a falta de 

conhecimento de mulheres sobre as formas de prevenir e transmitir a doença é fator 

importante ao aumento do risco em adquirir HIV.
9-11

  

O risco envolve cada indivíduo e as possíveis relações causais existentes entre as 

condições ou eventos que podem ou não causar alguma patologia.
12

 Assim, ações 

preventivas às IST e HIV têm por finalidade a redução dos riscos de contaminação, 

envolvendo o empenho de produção e transmissão de conhecimento, debate e ação sobre 

os diferentes graus e naturezas da suscetibilidade de indivíduos e coletividades à 

infecção, adoecimento ou morte pela Aids, de acordo com a particularidade de cada 

situação e com os recursos para o seu enfrentamento.
13

 

De acordo com o Ministério da Saúde, algumas pessoas possuem maior risco de 

contaminação, denominada vulnerabilidade. Esta envolve um conceito amplo e 

complexo, do qual a exposição ao adoecimento resulta de um conjunto de aspectos 

individuais, coletivos e programáticos, considerando o indivíduo em seu contexto 

sociocultural.
14

 

No setor individual, a vulnerabilidade abrange o conhecimento e a sua utilização 

para se prevenir de infecções e outras doenças. Os fatores sociais estão relacionados às 

questões de gênero, condição econômica, exclusão social, identidade sexual e 

desequilíbrio de poder. Os elementos programáticos da vulnerabilidade abrangem o 

acesso, a cobertura e a qualidade dos serviços e programas de saúde oferecidos à 

população.
15

 

Logo, o que é disponibilizado programaticamente, de forma gratuita por serviços 

de saúde, como estratégia mais eficaz para a prevenção às IST e HIV é o preservativo. 

Mesmo assim, são comuns as resistências explícitas ou veladas ao seu uso tanto por 

parte de mulheres, quanto de homens.
16-17

 

No caso das mulheres, existe um entrave ainda maior na utilização da camisinha 

masculina devido à dependência do uso pelo parceiro. Portanto, a recusa do uso afeta o 

direito de liberdade de escolha e autonomia da mulher, podendo aumentar o risco de 

contaminação.
18

 Nesse ínterim, as dinâmicas de relacionamento desempenham um papel 
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relevante nos ciclos de contaminação, já que algumas mulheres podem não insistir na 

utilização do preservativo por diversos motivos, dentre os quais confiança no 

companheiro,
19 

medo de abandono
20

 ou coerção sexual ocasionada por muita 

insistência.
21

 

Quando existe a possibilidade de negociação do uso durante a relação sexual, a 

igual disponibilidade dos preservativos masculino e feminino em serviços de saúde 

aumenta a possibilidade de proteção da população feminina ao praticar o sexo seguro, 

permitindo a consequente redução do risco de contaminação por IST e HIV.  Todavia, a 

disponibilidade, o acesso e a negociação positiva não são suficientes para a prevenção. 

Destaca-se que o conhecimento das mulheres sobre a utilização correta sobre os dois 

tipos de preservativos é fator importante – embora não único – à redução de agravos, 

influenciando uma prática segura.  

Logo, a falta de conhecimento sobre o uso de preservativos ou a existência do 

conhecimento relegado atesta qualquer indivíduo como condicionado a um risco de 

contaminação por IST e HIV. Mediante a influência deste fator à adoção de atitude de 

proteção as infecções sexuais, em especial, à execução da prática segura, entende-se 

como relevante conhecer: qual o conhecimento, a atitude e a prática de mulheres 

casadas e solteiras quanto ao uso de preservativos como medida preventiva às IST/HIV?  

Considerando a feminização do perfil epidemiológico do HIV, as questões 

ligadas à sexualidade de mulheres têm despertado crescente atenção, impondo novos 

desafios às políticas públicas de prevenção às IST e Aids e aumentando a 

responsabilidade de todos os atores sociais (usuários, gestores e profissionais da saúde) 

quanto ao controle da epidemia. 

Importa mencionar que a aproximação com a temática surgiu de uma pesquisa 

qualitativa pregressa em um aglomerado subnormal
1
 sobre a percepção de mulheres 

usuárias da Unidade de Saúde da Família (USF) adscrita, quanto à adoção do 

preservativo enquanto medida preventiva às IST. Naquela ocasião, as relações de 

gênero e confiança na parceria fixa foram elementos importantes ao não uso da 

camisinha durante as relações sexuais. 

                                                           
1 Aglomerado subnormal é constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, 

casas), carentes de serviços públicos essenciais, dispostas de forma desordenada e densa.
22
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Acredita-se que o inquérito conhecimento, atitude e prática com uma quantidade 

significativa de mulheres sobre o uso do preservativo, permitirá adquirir informações 

importantes sobre a situação da saúde coletiva delas. Por isso, optou-se por extrapolar o 

serviço de saúde abrangendo a investigação ao bairro inteiro, cuja intenção foi captar 

uma maior expressividade das mulheres e obter um retrato fiel da realidade vivida 

quanto à adesão ao preservativo. Desse modo, poderíamos proporcionar melhores 

condições para uma atuação educativa mais focalizada nas mulheres residentes nesse 

aglomerado. 

Assim sendo, torna-se importante enfatizar que o entendimento do que as 

mulheres solteiras e casadas conhecem/sabem, sentem/pensam e praticam quanto ao uso 

de preservativos é interessante, no sentido de fornecer contribuições ao 

desenvolvimento de futuras estratégias em saúde que possam auxiliar na mudança de 

comportamento e na prevenção a essas doenças na comunidade.  

Este diagnóstico fortalecerá a atuação da enfermagem, através do projeto de 

extensão voltado a saúde da mulher implantando há onze anos na USF adscrita. Os 

resultados permitirão a construção de intervenções mais eficazes e resolutivas, bem 

como a incorporação de ações estratégicas para a melhoria do serviço, respaldadas no 

caráter de promoção, prevenção e de responsabilização pela saúde. 

Ressalta-se a necessidade de incorporar no bojo dos inquéritos científicos as 

intenções dos pesquisadores em prol da sociedade, fortalecendo os espaços de 

investigação no intuito de integrar pesquisa e retorno social como uma das prioridades 

da pesquisa em saúde. O caráter investigativo da presente pesquisa poderá auxiliar na 

elaboração de ações institucionais, intersetoriais e/ou não governamentais para 

responder às necessidades vividas e manifestadas pelo conjunto da sociedade, 

priorizando os setores mais afetados pela epidemia. 

Talvez no campo da Enfermagem, desenvolver um estudo dessa natureza 

fortalecerá seu caráter enquanto ciência, no sentido de colaborar com o avanço da 

categoria, oferecendo considerações importantes que poderão ser aplicadas para a 

sistematização da assistência de enfermagem. Porquanto, o diagnóstico realizado por 

este estudo será fornecido à comunidade científica para a tomada de decisão relacionada 

à criação de intervenções salutares adaptadas às práticas dos profissionais da área. 

Acredita-se que aqueles que tiverem acesso ao estudo oportunizará avaliar os 

resultados, elaborar e executar ações moldadas nas necessidades das mulheres que 
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sofrem com situações semelhantes em diversos contextos. Logo, esta pesquisa servirá 

de aporte para outras investigações voltadas a prevenção de IST/Aids e fatores que 

desfavorecem a adesão ao uso de preservativos entre mulheres.  

Acrescenta-se ainda o impacto desta pesquisa em âmbito nacional, já que 

algumas mulheres ainda carregam o fardo da submissão imposta pela cultura brasileira. 

Como o uso do preservativo é uma ação de autocuidado, sobretudo em observância ao 

atual perfil da Aids, promover o cuidado faz parte da essência da Enfermagem e incitar 

o autocuidado se torna uma obrigação para reduzir a epidemia. A aplicabilidade do 

estudo possibilitará um cuidado mais sensível às características da comunidade, 

tornando a atuação da equipe de enfermagem direcionada à integralidade. 
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2 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: 

 Avaliar o conhecimento, a atitude e a prática de mulheres residentes em um 

aglomerado subnormal quanto ao uso de preservativos como medida preventiva 

às IST/HIV; 

 

Objetivos Específicos: 

 Verificar a associação de fatores sociodemográficos (idade, religião, 

escolaridade e estado civil) com o conhecimento, atitude e prática do uso de 

preservativos entre mulheres; 

 Associar o conhecimento e da atitude com a prática do uso de preservativos 

entre mulheres solteiras e casadas. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO 

AO HIV NO BRASIL 

 

Segundo levantamento epidemiológico ocorrido em 2010, a Aids (Acquired 

Immune Deficiency Syndrome) matou 11.965 pessoas no Brasil. A taxa de incidência, 

ou seja, os novos casos, aumentou em todo o país no período entre 1998 e 2010, exceto 

na região Sudeste. Entretanto, a tendência de alta incidência foi mantida nas regiões 

Norte e Nordeste.
23

 A epidemia evoluiu rapidamente, dizimando milhares de vidas no 

Brasil e vem crescendo em proporções alarmantes. 

Historicamente, os primeiros casos de Aids em âmbito nacional apareceram em 

São Paulo e no Estado do Rio de Janeiro, em 1982, respectivamente. No ano seguinte, 

foi criado o Programa Estadual DST/Aids em São Paulo, constituindo-se como a 

iniciativa pioneira destinada ao controle e prevenção da doença no país.
24

  

Hoje, este programa é reconhecido internacionalmente, sendo seu sucesso 

atribuído à união de fatores como: redemocratização do país e a construção do SUS; à 

participação da sociedade civil e mobilização de diversos setores; ao equilíbrio entre 

prevenção e tratamento; à promoção sistemática dos direitos humanos em todas as 

estratégias e ações, por fim, ao investimento em pesquisas científicas e tecnológicas 

relacionadas à Aids.
25

 

Em 1985, o Ministério da Saúde criou a Portaria nº 236 que aprovava e 

estabelecia as normas e diretrizes à criação do Programa Nacional de Aids para o 

enfrentamento da epidemia, admitindo a doença como um grave problema para a saúde 

pública brasileira, a partir do aumento significativo de casos da síndrome,  alta 

mortalidade e escassez de recursos terapêuticos para a contenção da doença.
26

  

Assim, neste ano, iniciou-se a organização dos programas em alguns estados 

brasileiros, sendo o Ministério da Saúde (MS) o órgão institucional que tomou para si a 

responsabilidade pela viabilização das atividades de controle e prevenção da epidemia. 

Em 1988, foi oficialmente criado o Programa Nacional de DST/Aids, porém somente 

em 1991, o MS adquiriu formalmente a conformação de Coordenação do Programa.
24

 

No ano de 1989, em âmbito internacional, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) transformou o Programa Global de Aids na maior e mais dinâmica instância da 

organização, atuando em diversos países, inclusive no Brasil, com parcerias 
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governamentais. Esse órgão implementou atividades de assessoria técnica, favorecendo 

a criação de diversos programas baseados em suas diretrizes e modelos específicos de 

prevenção e assistência.
27

  

Neste ínterim, poucos anos após o descobrimento dos primeiros casos, a Aids já 

provocava mobilização de instâncias mundiais, no sentido de frear a evolução da 

epidemia. O empenho das diversas instâncias nacional e internacional, através de 

grandes investimentos, juntamente com a sociedade organizada – que nesta época, 

consolidava-se como uma militância fervorosa – contribuiu para as atuais disposições e 

direitos relacionados à doença, refletindo na forma como hoje é enfrentada a Aids no 

Brasil. 

Em um relatório cujo subtítulo era “Investindo em saúde”, o Banco Mundial 

deixou claro seu interesse pela Aids, considerando-a como um importante problema de 

desenvolvimento nos países mais afetados.
28

 Após planejamentos e relatórios técnicos, 

em 1993, aconteceu um financiamento provindo do Banco Mundial destinado ao Brasil, 

impulsionando as atividades relacionadas ao controle e prevenção da doença.
24

  

Este financiamento juntamente com recursos provindos da união, estados e 

municípios proporcionaram ao país a implementação de projetos, com execução de 

estratégias e ações para o alcance da estabilidade da epidemia, denominados “Aids I”, 

de 1994 a 1998, o “Aids II”, implementado em 1998 e concluído em 2003, e o terceiro 

projeto assinado em 2003 e implementado até 2006, que recebeu o título de “Aids III”.
28

  

Esses projetos foram importantes para traçar as melhores estratégias e executar 

ações mais específicas aos atingidos pela epidemia. Os investimentos foram pautados 

em metas de estabilização ou redução das contaminações. Entretanto, apesar dos 

financiamentos, com o passar dos anos eram necessários novas políticas públicas, tanto 

para assegurar os direitos de cidadania das pessoas vivendo com HIV e Aids, quanto 

para barrar o crescimento do número de pessoas contaminadas, já que a conformação 

dos afetados era modificada ao longo da evolução histórica da doença. 

Em 2003, por meio dos Ministérios da Saúde e da Educação, em conjunto com a 

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e os 

governos estaduais e municipais, as ações de prevenção às IST e HIV foram inseridas 

no Programa Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), no sentido de garantir direitos a 

promoção da saúde e prevenção de diversas doenças aos adolescentes.
29

  

Essas estratégias, inseridas nas escolas através do programa, contemplavam a 

prevenção de IST e HIV em adolescentes. As ações foram pensadas considerando a 
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iniciação sexual precoce. Inferia-se que a idade de início da vida sexual, associada a 

uma maior escolaridade e melhor aprendizagem sobre a temática, reduziria o risco de 

contaminação pela doença.
30

  

A intenção era educar previamente os jovens, já que eles se constituíam como 

uma das populações atingidas pela doença. Mais uma vez, as ações eram pautadas no 

compartilhamento de informações relevantes ao entendimento de que o HIV era um 

problema evitável. Durante a atuação das esquipes houve a incorporação de 

conhecimentos sobre sexualidade, saúde reprodutiva, cuidados com o corpo e com as 

modificações próprias desta fase.
29

  

Ainda em 2003, um documento institucional trouxe a tona às políticas e 

diretrizes de prevenção às IST/Aids entre mulheres discutindo o contexto sociopolítico e 

econômico, além da feminização da epidemia.
31

 Pesquisa explicitou que esta 

feminização talvez tenha sido um aspecto pouco estudado da doença, apesar da 

importante ameaça à saúde da mulher e do relevante impacto das relações de gênero, 

bem como da transmissão vertical do vírus HIV como fatores contribuintes à 

perpetuação das contaminações.
32 

O perfil feminino de infectadas pela Aids no Brasil perpassou pelo contexto da 

vulnerabilidade associada principalmente à exposição por via sexual. Nesse campo, a 

heterossexualidade e a situação socioeconômica relacionada à pobreza foram elementos 

decisivos para a questão do risco de infecção.
33

 

Considerando estes fatores, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM) resolveu estabelecer como objetivo específico, no plano de ação de 

2004 a 2007, a prevenção e o controle das IST e HIV/Aids na população feminina. Em 

2007, surgiu o plano de enfrentamento e estratégias de ações contra IST/Aids para toda 

a população sem especificidades.
34

 

Em 2008, foi criada a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais, reconhecendo além de outras necessidades de 

saúde que afetam estes indivíduos, questões referentes à epidemia da Aids.
29,35

 Esses 

planos foram criados considerando os riscos individuais e coletivos dessas pessoas 

frente à contaminação pela doença, trazendo em seus arcabouços várias dimensões 

sociais relacionadas à cidadania, direitos humanos, violência, preconceito e relações de 

gênero.  

Outro perfil visualizado ao risco de contaminação foi aquele relacionado ao 

adoecimento mental. Atualmente, existe um debate intenso sobre as políticas públicas 
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de prevenção e atenção às IST e HIV/Aids nos serviços de saúde mental, no sentido de 

assegurar melhores condições sociais e qualidade de vida aos acometidos pelo 

sofrimento mental e aos que vivem com HIV/Aids e outras IST.
 36

 

 Esse olhar evidencia questões complexas como o impacto emocional trazido 

pela doença, bem como enfrentamento do estigma e da discriminação. A magnitude 

desta política reside na integração entre outras duas, potencializando experiências bem-

sucedidas e provocando avanços significativos em ambos os campos, no que tange o 

combate à epidemia da Aids.
36

 

Diante o discorrido, percebe-se que as políticas de prevenção as IST e HIV no 

Brasil foram construídas e executadas coletivamente pelas três esferas de gestão 

governamentais, órgãos internacionais e com a participação da sociedade organizada em 

todas as etapas. Os movimentos sociais foram fundamentais a este processo de evolução 

contra a epidemia da Aids, respondendo, sobretudo, as necessidades de saúde da 

população de maneira específica, através das lutas e criações de políticas de saúde 

voltadas à públicos vulneráveis.  

Apesar dos esforços empreendidos, há um logo caminho a ser trilhado para que 

o cenário nacional das contaminações pelo vírus estagne ou reduza, reafirmando ainda 

mais o Brasil como um dos países mais importantes na luta contra a doença e na 

promoção de melhorias na vida das pessoas que vivem com o HIV/Aids. 
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3.2 INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E HIV: MULHERES EM 

RISCO 

 

Epidemiologicamente, a Aids, desde a década de 1980 até junho de 2013, atingiu 

686.478 pessoas, 445.197 (64,9%) no sexo masculino e 241.223 (35,1%) no sexo 

feminino.
37

 Bem no início da epidemia, em 1985, para cada 26 casos entre homens na 

faixa etária de 15-24 anos, havia um caso entre mulher. Portanto, os homens 

representavam a grande maioria dos casos, sendo os coeficientes de incidência neste 

sexo significativamente maiores do que no sexo feminino.
38

 

No período de 2000 a 2004 houve uma inversão da razão de sexo em relação à 

notificação da Aids, sendo de 0,9 casos da doença entre homens por cada caso entre 

mulheres. Isso representou uma mudança de configuração quanto às vítimas de 

contaminação, levando à elaboração de objetivos específicos em políticas públicas 

voltadas a saúde da mulher, com o intuito de reduzir o aparecimento de novos casos a 

partir da prevenção.
39

 

Em 2010, a relação modificou novamente, sendo de 1,7 homens para cada caso 

entre mulheres.
39

 Apesar de haver predomínio dos casos no sexo masculino, essa razão 

não foi tão expressiva quando comparada ao início da epidemia, demonstrando o 

crescimento acelerado de novos casos da Aids em mulheres, quando comparados a 

velocidade de contaminação dos homens, que se mantiveram em estabilidade. Esse 

panorama epidemiológico nacional explicita a feminização da epidemia de HIV/Aids.  

É importante frisar que inicialmente a caracterização do perfil dos grupos 

atingidos pelo HIV eram os homossexuais, as prostitutas, os hemofílicos (devido às 

transfusões sanguíneas) e os usuários de drogas injetáveis.
40

 Ainda no início da 

epidemia, em 1985, a quase totalidade dos casos incidia em pessoa com ensino superior 

ou médio. No decorrer dos anos, houve uma tendência de aumento dos casos em 

pessoas pouco escolarizadas, demonstrando que o avanço da doença não mais se 

limitava a grupos específicos. Passou a atingir mulheres, pessoas pobres e do interior de 

cidades de menor porte.
31

 

Segundo o Boletim Epidemiológico para jovens de 13-24 anos, nos anos 2004 a 

2006, houve o predomínio de casos de transmissão heterossexual (96%) no sexo 

feminino, evidenciando também discreto aumento na proporção de casos em mulheres 

nesta faixa etária.
41

 Entretanto, no que tange a progressão histórica de 2007-2009 houve 

discreta redução no número de casos entre mulheres de 25-49 anos, apesar de ter havido 
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aumento no número de óbitos pela doença no sexo feminino, comparando o ano de 2007 

ao de 2008.
42

 

Esses dados demonstram que as mulheres se tornaram alvo da epidemia da Aids 

ao longo dos anos, tendo como causa de contaminação possíveis fatores relacionados ao 

contexto sociocultural, pois apesar de a maioria compreender o risco de contaminação 

na relação sexual desprotegida, ainda tratam a confiança  e a fidelidade como elemento 

vinculado a proteção de se infectarem. Nessa esfera, percebe-se que a grande influência 

masculina, ao longo do processo histórico relacionado ao uso do preservativo, obrigou 

as mulheres a ocuparem uma posição de submissão ao parceiro na relação conjugal e 

sexual.
43

  

Em outras palavras, a susceptibilidade às IST e HIV acompanhou as mulheres 

em união heterossexual estável/casadas. Logo, a heterossexualização e a feminização da 

epidemia relacionam-se, sobretudo aos aspectos sociais que estimulam o não uso dos 

preservativos nas relações sexuais matrimoniais.
43

 

Nessa linha de raciocínio, as relações de gênero torna-se um fator determinante a 

um baixo poder de negociação sexual das mulheres em relação à camisinha, tornando-as 

mais vulneráveis e susceptíveis a exposição ao HIV durante as relações sexuais 

mantidas com seus parceiros.
44

  

Em relação às mulheres solteiras, esse padrão de submissão não é diferente, pois 

uma pesquisa cujo objetivo foi verificar correspondências entre identidade sexual, 

prática sexual e preventiva sobre o uso de preservativo, identificou que a maioria das 

mulheres solteiras, que não desejava comprometimento sério, gostava de manter relação 

sexual com os mesmos homens, apresentando como motivo mais frequente para não 

usar o preservativo, o pedido destes parceiros, dos quais já tivesse vínculo afetivo-

sexual prolongado.
45

  

Cabe refletir sobre esta atitude: Algumas mulheres fogem da parceria ocasional, 

ou seja, não se relacionam com desconhecidos, mas se sujeitam a relação sexual 

desprotegida com parceiros recorrentes de sua confiança. Essa parceria sexual „fixa e 

múltipla‟ não assegura a saúde sexual dos envolvidos e traz consigo o risco de 

contaminação às IST e HIV para as duas partes. Além disso, ela confia no parceiro que 

conhece, e este parceiro deve confiar em outra pessoa conhecida, a qual se relaciona 

sexualmente. Essa relação de confiança múltipla pode ser um ponto-destaque na 

perpetuação dos ciclos de contaminação. 
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Consoante a isso, a liberdade sexual das mulheres pode ser um fator de 

discriminação por parte dos homens, quando desejam iniciar uma parceria fixa. 

Corroborando essa afirmativa, um estudo
46

 com adolescentes do sexo masculino 

identificou que eles remontaram aos papéis sociais para caracterizar a mulher perfeita. 

O senso comum direcionou a visão dos homens quanto à submissão das mulheres.  

Para os participantes, a mulher perfeita deveria ser aquela que se dedica a 

família e ao lar e que resguarda a sua virgindade. Dedicação e virgindade são critérios 

de valorização e seleção para a possível relação matrimonial. Já as mulheres que 

passaram por várias experiências sexuais não eram consideradas ideais para um 

relacionamento sério.
46

  

Atitudes preconceituosas delineadas pelo discurso paternalista das relações de 

gênero caracterizam as mulheres como pessoas submissas e fiéis aos seus parceiros 

sexuais, enfatizando o papel da mulher casada como ser subordinado e cuidador, 

enquanto a mulher solteira deve se manter pura à espera de uma iniciação de 

relacionamento afetivo-sexual fixo.  

Considerando esse pensamento sociocultural, surge uma problemática 

relacionada à prevenção das IST e HIV quanto à aquisição de preservativos por 

mulheres solteiras. A aquisição pode se tornar um gesto vergonhoso e constrangedor, 

devido à exposição pública da figura feminina para adquirir o insumo. A iniciativa de 

pegar a camisinha pode admitir possível promiscuidade aos olhos da sociedade, caso ela 

utilize o preservativo em uma esporádica relação sexual. Para tanto, essa mulher que se 

abstém da obtenção do preservativo na intenção de proteger sua reputação, acaba 

desprotegendo sua saúde, tornando-se vulnerável. 

Nesta perspectiva, cabe tecer uma breve consideração sobre vulnerabilidade. 

Esse conceito ganhou destaque no início da década de 1990, configurando-se área de 

intersecção e investigação de cientistas do campo da saúde, do saber e do enfrentamento 

à epidemia da Aids. Segundo autores
47

, a definição de vulnerabilidade é expressa por 

um conjunto de aspectos individuais e coletivos relacionados ao grau e modo de 

exposição a uma situação e ao acesso a recursos adequados para autoproteção das 

consequências indesejáveis daquela situação. 

Ao longo da epidemia, as noções de grupos de risco, que eram associações 

rotuladoras e geradoras/reprodutoras de preconceito e estigma foram substituídas por 
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comportamentos de risco. Assim, a ênfase na contaminação passou a ser direcionada aos 

aspectos comportamentais individuais da prevenção, em detrimento de características 

relacionadas à construção social e cultural da epidemia
48

. 

No caso da infecção pelo HIV, a vulnerabilidade perpassa por três categorias: a 

vulnerabilidade individual quando condutas preventivas, mesmo conhecidas, não são 

praticadas na maioria das situações; a vulnerabilidade social quando as desigualdades 

na sociedade influenciam na aquisição de informações necessárias a prevenção da 

doença; e a vulnerabilidade cultural quando as relações de gênero interferem 

expressivamente nas decisões preventivas ao HIV escolhidas ou impostas pelos 

indivíduos.
40

  

Desse modo, embora haja conhecimentos importantes sobre a transmissão do 

HIV, homens e mulheres heterossexuais casados ou em união estável, muitas vezes 

desprezam os comportamentos preventivos, tornando-se vulneráveis à infecção.
40

 

Assim, a vulnerabilidade individual concebida pelo reconhecimento do risco 

desprezado, demonstra que apesar de haver conhecimento, ele nem sempre é um fator 

que define a utilização do preservativo durante as práticas sexuais, mesmo sendo um 

elemento importante à prática do autocuidado.  

Ao considerar uniões estáveis, existem outros aspectos socioculturais envolvidos 

na utilização da camisinha entre os parceiros. Portanto, é essencial uma atenção à saúde 

destas mulheres na perspectiva de elucidar se há déficit de conhecimento e/ou outros 

fatores decisivos ao uso da camisinha durante as relações sexuais. 
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3.3 O INQUÉRITO CONHECIMENTO, ATITUDE E PRÁTICA (CAP) 

APLICADO À SAÚDE DA MULHER 

 

O estudo Conhecimento Atitude e Prática (CAP) consiste em um conjunto de 

questões que tem a finalidade de mensurar o que a população sabe, pensa e como atua 

frente a um determinado problema. Os inquéritos CAP foram introduzidos nas 

estratégias preventivas relacionadas à Aids com o intuito de identificar as características 

da população quanto aos seus conhecimentos, atitudes e práticas para uma prometida 

intervenção específica. Esses inquéritos são chamados de avaliação formativa, pois além 

de obter os dados de uma população, favorecem a elaboração de possíveis direções para 

a execução de estratégias mais individualizadas.
49

  

As pesquisas CAP são utilizadas em âmbitos internacional e nacional.
49

 Alguns 

estudos se referem a adolescentes, profissionais do sexo, mulheres presidiárias, 

gestantes, dengue, câncer de mama, de colo uterino e de próstata, contraceptivos e 

outras temáticas relevantes à área da saúde. Desse modo, este tipo de inquérito pode ser 

adaptado às diversas situações sociais, especialmente quando existe a pretensão de 

traçar estratégias ou ações para o enfrentamento dos problemas de saúde.  

Enveredando pela temática em questão, a desproteção na relação sexual se 

constitui um fator de risco expressivo à transmissão de IST e do HIV, tornando a 

utilização do preservativo um elemento imprescindível à redução dos ciclos de 

contaminações, principalmente para reversão do atual panorama epidemiológico 

brasileiro quanto às IST e ao HIV. Assim, é importante identificar as variáveis 

referentes ao inquérito CAP para um diagnóstico pautado nas informações que se tem e 

nas razões de não uso do preservativo. 

Neste estudo, o conhecimento significa a lembrança de fatos específicos 

sugerindo uma informação com uma utilidade; a atitude consiste em sua essência, em 

opiniões, crenças, predisposições e sentimentos; e a prática se refere à tomada de 

decisão para executar uma ação, tratando-se da dimensão social. Diante disso, o 

conhecimento pode influenciar a atitude, e ambos podem influenciar a tomada de 

decisão.
50

  

 Mediante o contexto, um estudo realizado na cidade de São Paulo com 

adolescentes escolares do sexo feminino, cujo objetivo foi identificar conhecimento, 
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atitude e prática sobre a prevenção do câncer de colo uterino e infecção pelo 

Papilomavírus Humano (HPV) demonstrou que o conhecimento da maioria das 

pesquisadas era insatisfatório, sendo este o motivo principal de não-adesão ao exame 

preventivo, conforme relatado por 31,4% das adolescentes.
51

 

O mesmo estudo evidenciou que quase um terço das adolescentes relatou IST, 

conferindo a estas, maior vulnerabilidade ao câncer de colo uterino, devido a um menor 

uso do preservativo durante as relações sexuais. Os resultados desta pesquisa 

permitiram a elaboração e execução de ações estratégicas para modificação do perfil 

encontrado, a partir da organização de uma palestra e do fornecimento de material 

educativo a todas as estudantes participantes ou não da pesquisa, sobre as formas de 

prevenção ao HPV, incluindo o uso do preservativo.
 51

 

 Ainda em relação ao exame preventivo, uma investigação realizada com 

mulheres usuárias de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) situada em um bairro da 

periferia de Fortaleza, demonstrou um alto percentual de conhecimento e atitude 

inadequados quando comparadas à prática. Para os investigadores, as mulheres se 

submetiam ao exame Papanicolaou sem saber sua finalidade ou mesmo sem a 

motivação correta para fazê-lo.
52

  

 Outra pesquisa sobre CAP realizada no município de Mossoró-RN objetivou 

identificar conhecimento, atitude e prática de médicos e enfermeiros da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) em relação à detecção precoce do câncer de mama. Os 

resultados evidenciaram déficit de conhecimento dos profissionais em relação ao melhor 

período para a realização do exame clínico das mamas, bem como a idade recomendável 

para a solicitação da primeira mamografia.
53

 

Para os pesquisadores
53

, isso refletiu em práticas inadequadas relacionadas à 

falta de rastreamento mamográfico em mulheres jovens assintomáticas, pertencentes a 

grupos de alto risco para o câncer de mama, bem como na deficiência de ações de 

promoção em saúde sobre este tipo de câncer. Na ocasião, as estratégias traçadas pelos 

investigadores envolveram principalmente a educação continuada a todos os 

profissionais da ESF e consolidação da Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde (PNEPS) no município de Mossoró. 

 Outra investigação realizada em Campinas-SP, cujo objetivo foi avaliar a relação 

do lócus de controle com conhecimento, atitude e prática relacionados à pílula e ao 

preservativo, entre 295 adolescentes estudantes universitários evidenciou que apesar de 

o grupo masculino, quando comparado ao grupo feminino possuir maior atitude e 
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prática ao uso de contraceptivos, as associações demonstraram que o conhecimento e a 

atitude eram adequados, porém a prática era insatisfatória para ambos os sexos.
54

 

Esse estudo também identificou que certas características culturais determinaram 

o uso da camisinha, existindo possíveis influentes ao seu uso entre estes adolescentes 

tais como, amigos, familiares e profissionais de saúde. Dentre estes influentes, os 

profissionais de saúde tiveram maior poder de intervenções relacionadas à prevenção de 

infecções sexualmente transmissíveis quando comparados aos amigos e familiares.
54

 

No Centro de Desenvolvimento Familiar/Centro de Parto Natural, órgão 

vinculado à Universidade Federal do Ceará, foi desenvolvida a pesquisa CAP quase-

experimental, tipo antes e após intervenção educativa sobre o preservativo feminino, 

com 35 mulheres  que se encontravam em sala de espera para consulta de Enfermagem. 

Os resultados do pré-teste indicaram que 48,6% mulheres possuíam conhecimento 

moderado; 34,3% apresentaram atitude inadequada; 97,1% tinham prática inadequada.
55

  

O pós-teste revelou um percentual de 85,3% referente ao conhecimento 

adequado, 62,9% atitude moderada e 55,9% prática substancial. Doze mulheres, ou seja, 

35,3% relataram intenção de continuar o uso do preservativo feminino. As 

pesquisadoras concluíram que as mulheres estavam dispostas a utilizarem o 

preservativo feminino, desde que houvesse uma intervenção educativa eficaz.
55

 

 Outra investigação CAP sobre a utilização de preservativos masculino e 

feminino como método preventivo as IST e HIV, envolvendo 155 presidiárias, 

evidenciou que embora tivessem ouvido falar e/ou soubessem as finalidades do uso, 

22,6% tinham conhecimento adequado sobre o preservativo masculino e 7,1% a respeito 

do feminino. A prática adequada da camisinha feminina apresentou pouca 

representatividade. Fatores como orientação sexual, questões de gênero, falta de 

conhecimento e difícil acesso aos preservativos se apresentaram como entraves à 

promoção da saúde sexual do grupo estudado.
56

 

 Em relação aos métodos contraceptivos, o inquérito CAP foi aplicado com 

cinquenta usuárias do serviço de planejamento familiar da unidade básica de saúde de 

Pedro Ribeiro de Russas-CE, residentes em uma comunidade rural. A pesquisa 

identificou que 36% das usuárias possuíam história de gravidez indesejada. As 

investigadoras concluíram que o anticoncepcional oral, a camisinha, a tabela de Ogino-

Knaus e o Dispositivo Intrauterino (DIU) foram pouco empregados. As características 

culturais, sociodemográficas e as circunstâncias vivenciadas influenciaram o 
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conhecimento, atitude e uso de métodos contraceptivos e, consequentemente, a sua 

história reprodutiva.
57

  

Pesquisa semelhante, com 100 mulheres vivendo na zona rural de Karashi, no 

Paquistão, identificou que houve um baixo uso de contraceptivos entre as mulheres, 

apesar de possuírem bom conhecimento. Atitude positiva em relação à contracepção foi 

mostrado em 76% das pesquisadas e 41% afirmou atitude positiva dos maridos em 

relação ao uso de contraceptivos. Os pesquisadores propuseram maior motivação dos 

casais, através de incentivo dos profissionais de saúde e disponibilização de insumos, 

para melhor alcance de atitude positiva dos companheiros em relação aos métodos 

anticoncepcionais.
58

  

Salienta-se que nas pesquisas, estratégias intervencionistas educacionais foram 

elaboradas na intenção de fortalecer a assistência prestada às mulheres, garantir melhor 

acesso às informações e favorecer maior adesão ao uso da camisinha para prevenção de 

IST e HIV. Nas ocasiões, as ações traçadas pelos investigadores envolveram 

principalmente a educação continuada aos profissionais de saúde e educação em saúde 

para as mulheres. Essas estratégias educativas eram centradas em mudanças 

comportamentais para reduzir os ciclos de transmissão de doenças. 

Logo, as pesquisas em âmbito nacional utilizando o inquérito CAP envolvem 

diversos contextos e vários problemas de saúde em que existe a possibilidade de realizar 

um diagnóstico panorâmico, com intento de uma futura atuação. A partir de uma visão 

geral da investigação, intervenções são elaboradas com a finalidade de melhoria da 

situação local, contribuindo para avanços na saúde coletiva. 
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4 MÉTODO  

 

4.1 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de um inquérito domiciliar do tipo estudo avaliativo: Conhecimento, 

Atitude e Prática (CAP), de corte transversal e abordagem quantitativa.  

O inquérito domiciliar consiste em coletar informações das pessoas através de 

visitas aos lares dos participantes. Nos estudos transversais, as medições são feitas em 

um único momento, podendo ser utilizados para descrever associações entre variáveis.
59

 

A abordagem quantitativa caracteriza-se pela quantificação das modalidades de coleta 

de dados, bem como pelo tratamento das informações por meio de técnicas 

estatísticas.
60

 Já o inquérito CAP é um tipo de avaliação formativa, que intui coletar 

dados de uma parcela populacional e posteriormente favorecer a elaboração de 

intervenções.
49

 

Para o presente estudo foram adotados os conceitos de conhecimento, atitude e 

prática propostos por Marinho et al.
50:577

, pois eles são os mais utilizados em pesquisas 

dessa natureza e suas definições são bastante claras, facilitando a compreensão sobre o 

tipo de estudo. O conhecimento pode ser definido como o evento de “recordar fatos 

específicos (dentro do sistema educacional do qual o indivíduo faz parte) ou a 

habilidade para aplicar fatos específicos para a resolução de problemas”; atitude é 

“essencialmente, ter opiniões. É, também, ter sentimentos, predisposições e crenças, 

relativamente constantes, dirigidos a um objetivo, pessoa ou situação” e prática é “a 

tomada de decisão para executar a ação”. 

 

4.2 Descrição do local do estudo 

A pesquisa foi realizada no espaço limitado a um aglomerado subnormal, logo 

possui abrangência geográfica local. Desse modo, as conclusões obtidas nesse estudo 

não puderam ser generalizadas para as mulheres do município, tampouco para outros 

contextos sociais.  

O local do estudo se constitui o assentamento espontâneo mais populoso da 

capital paraibana que está situado entre bairros nobres. Esta situação é fruto do processo 

de urbanização excludente e fragmentada desde as primeiras ocupações na área em 
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meados de 1970, sendo ícone da "cidade partida" que perdura por mais de três 

décadas.
61 

É considerado um aglomerado subnormal, onde a ocupação é desordenada, 

havendo precariedade das moradias, condições de habitabilidade e insalubridade.  A 

comunidade possui características de favela, ocupação desordenada e áreas de risco 

ambiental, apresentando apenas uma avenida principal.
61

  

 

4.3 Público-alvo 

 

O inquérito domiciliar teve como público-alvo mulheres residentes em um 

aglomerado subnormal do município de João Pessoa-PB, maiores de 18 anos, que 

iniciaram a vida sexual.  

Segundo o Sistema de Informação Básica (SIAB) da Secretaria Municipal de 

Saúde, estão cadastradas 3.474 mulheres, maiores de 15 anos, na Unidade Integrada de 

Saúde da Família, a qual se constitui unidade de cobertura da comunidade.
62

 Embora, 

atualmente, a mulher inicie a sua vida sexual cada vez mais cedo, a proposta dessa 

pesquisa se concentrou no estudo de mulheres com idade igual ou superior a 18 anos. 

Como os dados eram consolidados, não havendo informações precisas do SIAB a partir 

desta idade, estimou-se através de cálculo estatístico, que a população-alvo seria de, 

aproximadamente, 3200 mulheres. 

Como o objeto de estudo foi investigar o percentual de mulheres que utilizam a 

camisinha, então o interesse recai em estimar uma proporção. Assim, considerando que 

a população é finita (N=3200 mulheres), o cálculo do tamanho da amostra ( ) pôde ser 

obtido através da seguinte fórmula:
63
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Para definição da proporção (p) de mulheres dentro da população que utilizam a 

camisinha, foi realizada uma enquete, em forma de censo, com mulheres maiores de 

idade e residentes na comunidade que se encontravam em sala de espera para 

atendimento na Unidade Integrada de Saúde da Família, no período de quatro horas. 

Essa breve investigação foi realizada a partir da seguinte pergunta: A senhora utiliza a 

camisinha durante as relações sexuais?  

Essa enquete foi necessária para constituir a variável-desfecho da pesquisa, ou 

seja, a variável de delineamento amostral. Durante o período estipulado, foram 

entrevistadas 26 mulheres. Desse modo, apenas seis delas responderam que utilizavam 

camisinha durante as relações sexuais, o que representou um percentual estimado de 

aproximadamente 23%. Importa enfatizar que esse percentual foi importante para 

determinação do n-amostral, já que o cálculo dependia da quantidade estimada de 

mulheres que utilizavam o preservativo. 

O tamanho da amostra foi calculado com base em uma margem de erro de 5% 

( ) com  ( ) e considerando a proporção verdadeira de 

mulheres que utilizam a camisinha, como forma de prevenção, de 23% ( ), a 

em que: 

: tamanho mínimo da amostra 

: tamanho da população  

: é a proporção de uma variável-desfecho do estudo 

: é o erro máximo admissível. Para a área da saúde, 

costuma-se empregar uma margem de erro entre 5% e 

10%; 

: é o percentil de nível  de uma Distribuição Normal 

que reflete o grau de confiabilidade ( ) sobre o 

erro máximo. Para a área da saúde, costuma-se 

utilizar , o que resulta em 

; 
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partir da enquete realizada. Logo, o total mínimo de mulheres que deveriam ser 

investigadas foi de 251, como mostra o resultado da expressão abaixo. 

 

Portanto, no mínimo 251 mulheres deveriam ser entrevistadas dentro do período 

reservado para coleta de dados desse estudo. Entretanto, percebeu-se a viabilidade de 

entrevistar um contingente maior de participantes para obtenção de um resultado mais 

significativo. Assim, participaram do estudo 300 mulheres. Maioridade etária e 

iniciação da vida sexual foram os critérios de inclusão da amostra. O critério de 

descontinuidade foi a desistência em participar do estudo após a coleta de dados, o que 

não aconteceu com nenhuma participante. 

4.4 Operacionalização da coleta de dados 

No âmbito da estatística, a estrutura operacional utilizada para a coleta de dados 

é denominada Plano de Amostragem Sistemática, que consiste em retirar elementos da 

população em intervalos regulares,
64

 ou seja, as mulheres entrevistadas foram 

selecionadas de maneira aleatória a partir do roteiro de visitas domiciliares realizadas 

pelos agentes comunitários de Saúde (ACS). A partir da rua principal, escolheu-se a 

primeira casa da avenida principal (sentido oeste/leste) na qual residisse, pelo menos, 

uma mulher maior de idade e sexualmente ativa, para ser o ponto de partida das 

entrevistas.  

A partir da primeira entrevista, houve um “salto” de três casas para acessar a 

próxima. Considerando que o aglomerado subnormal possui atualmente 2.134 

domicílios,
22

 a literatura sugere para situações como esta, um “salto” de 3 a 7 domicílios 

para cada rua selecionada.
65

  Caso o domicílio não possuísse mulheres que atendessem 

aos critérios de inclusão, a casa ao lado seria visitada e, atendendo aos critérios, a partir 

dela, iniciava-se um novo “salto”, seguindo o método. O inquérito domiciliar ocorreu no 

período entre junho e agosto de 2013 com o acompanhamento dos agentes comunitários 

de saúde (ACS). 

As visitas foram realizadas em toda a extensão da avenida principal, de modo a 

atender toda a comunidade, e consequentemente, as microáreas da Unidade Integrada de 

Saúde da Família adscrita.  
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4.5 Instrumento de Coleta de dados 

O instrumento de coleta de dados consistiu em um formulário de entrevista que 

incluiu a caracterização sociodemográfica, hábitos de vida, histórico sexual/reprodutivo, 

bem como perguntas envolvendo conhecimento, atitude e prática acerca do uso do 

preservativo adaptado dos modelos de inquérito CAP na população brasileira quanto às 

IST e HIV. As perguntas tiveram como base inicial os questionários utilizados pelo 

Ministério da Saúde no que se refere a este tipo de inquérito.
66-68

  

Considerou-se a utilização de versões anteriores a ultima pesquisa de 

conhecimentos, atitude e práticas do Ministério da Saúde (MS), devido à 

complementaridade de perguntas importantes a este inquérito. Considerando a 

amplitude de questões dos inquéritos CAP do Ministério da Saúde na íntegra, foram 

resgatadas somente aquelas que contemplavam os aspectos relevantes ao objeto de 

estudo dessa pesquisa. 

 O conhecimento, a atitude e a prática sobre preservativos, enquanto medida 

preventiva às IST e HIV foram avaliados conforme alguns estudos nacionais 

similares
50,56-57, 69 

que versam sobre a temática quanto à qualificação dos itens descritos  

a seguir:  

 

 Conhecimento: 

- Adequado ou satisfatório: quando tiver ouvido falar sobre a camisinha, que são 

para prevenção de IST/HIV e gravidez indesejada e citar, pelo menos, três cuidados 

necessários para o uso correto; 

- Inadequado ou insatisfatório: nunca ter ouvido falar sobre a camisinha ou já 

ter ouvido, mas não souber que são para prevenir IST/HIV; ou quando não souber citar, 

pelo menos três cuidados necessários para o uso correto, ou ainda, quando citá-los, pelo 

menos um esteja errado. 

 

 Atitude: 

- Adequada ou satisfatória: quando a mulher referir que é sempre necessário o 

uso do preservativo masculino ou feminino em todas as práticas sexuais; 

- Inadequada ou insatisfatória: quando a mulher referir que utilizar a camisinha 

é desnecessário, é pouco necessário ou não ter opinião sobre a sua necessidade.  
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 Prática: 

- Adequada ou satisfatória: quando a mulher referir utilizar camisinha sempre e 

do início ao fim das práticas sexuais realizadas; não ter engravidado indesejadamente; 

não ter sido diagnosticada com IST/HIV. 

- Inadequada ou insatisfatória: quando a mulher referir não utilizar sempre 

camisinha ou nunca empregá-los nas práticas sexuais, ou, ainda, referir não usar a 

camisinha sempre do início ao fim das práticas sexuais; ter engravidado contra sua 

vontade ou ter sido diagnosticada com alguma IST ou HIV. 

 O instrumento conteve 49 questões adaptadas de três instrumentos relacionados 

ao tipo de estudo (Apêndice A):   

 

 Pesquisa de Conhecimento, Atitudes e Práticas
67

 na população brasileira no que 

se refere às medidas de prevenção e de controle das infecções sexualmente 

transmissíveis e HIV realizada em 2008: Questões 1, 4-7, 11-12, 14, 16, 19, 22, 

28 e 35); 

 Pesquisa de Conhecimento, Atitudes e Práticas
66 

na população brasileira de 15-

54 anos sobre a mesma temática realizada em 2004: Questões 9-10, 23, 31-32, 

46-47 e 49; 

 Pesquisa de Conhecimento, Atitudes e Práticas
70 

sobre o uso dos preservativos 

masculino e feminino realizada em uma penitenciária feminina do Estado do 

Ceará em 2010: Questões 21, 25-27, 29-30, 33-34, 37-45. 

 

As demais questões de numeração 2-3, 8, 13, 15, 17-18, 20, 24, 36 e 48 foram de 

autoria própria inseridas no instrumento de coleta de dados para conferir maior 

coerência no momento da entrevista e para melhor atender aos objetivos propostos.  

 

4.6 Realização dos testes-piloto 

 

O instrumento foi testado previamente para adequações necessárias. Houve três 

testes-piloto, em que os dois primeiros foram realizados com mulheres usuárias da 

Unidade de Saúde da Família (USF), e o último com dez agentes comunitárias de saúde 

(ACS), já que estas se constituíam colaboradas essenciais da fase de coleta de dados. As 

modificações realizadas após os testes-piloto foram baseadas na otimização do tempo. 

As participantes dos testes-piloto não foram incluídas na amostra. 
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 Durante o treinamento dos ACS, cuja finalidade foi esclarecer sobre as 

indagações contidas no instrumento e proporcionar maior sensibilização durante o 

momento da entrevista, cujas perguntas de cunho pessoal íntimo poderiam causar 

constrangimento. Houve modificações referentes aos “cuidados necessários ao uso 

correto” e as “razões do não uso”. No caso dos testes com as mulheres, substituiu-se, as 

linhas para preenchimento das “fontes de informação” por variáveis objetivas baseadas 

nas respostas mais frequentes. 

Para atender às solicitações, os cuidados foram baseados em informações 

impressas do Ministério da Saúde para o uso correto da camisinha masculina e 

feminina
71

, e as razões do não uso foram elencadas de acordo com as opiniões dos 

próprios agentes comunitários de saúde e repostas mais frequentes das mulheres durante 

os testes-piloto. 

As questões discursivas passaram a ser objetivas facilitando a coleta de dados. 

Todas as respostas das mulheres participantes do estudo foram contempladas nas 

variáveis objetivas do instrumento, demonstrando que as adequações foram 

satisfatórias. 

4.7 Análise dos dados 

 

Os dados foram compilados, armazenados e analisados com o auxílio do 

programa estatístico Statistical Package for the social sciences (SPSS) versão 20.0. A 

análise descritiva foi aplicada às variáveis referentes à caracterização sociodemográfica 

(idade, profissão/ocupação, procedência, religião, escolaridade, etnia, estado civil e 

estrato econômico), hábitos de vida (etilista ou usuária de drogas ilícitas), histórico 

sexual e reprodutivo (iniciação sexual, tipo de parceria, histórico gestacional, orientação 

sexual, uso de método contraceptivo e histórico de IST/HIV).  

Para as associações entre as variáveis, foi utilizado o Teste Qui-quadrado de 

Pearson e Teste Exato de Fisher, sendo comparadas as variáveis conhecimento e atitude, 

com o uso do preservativo masculino e feminino entre mulheres solteiras e casadas, 

bem como a adequabilidade do conhecimento, atitude e prática com variáveis 

sociodemográficas (idade, religião, escolaridade e estado civil).  

Essas associações foram consideradas estatisticamente significativas quando p 

(probabilidade) fosse ≤ (menor ou igual) a 0,05 nos testes realizados
72

. Vale salientar 
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que para fins estatísticos, na variável estado civil, as mulheres solteiras, separadas e 

viúvas foram agrupadas na categoria „solteiras‟. Já as mulheres em união consensual e 

casadas foram incorporadas à categoria „casadas‟. 

 

4.8 Aspectos éticos da pesquisa 

 

As etapas operacionais foram: autorização da Secretaria Municipal de Saúde de 

João Pessoa/PB, da diretoria da Gerência em Saúde do município e da responsável pela 

Unidade Integrada de Saúde da Família (Anexo A).  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências 

da Saúde, sob protocolo nº 0251 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética nº 

14726213.3.0000. 5188 (Anexo B). Durante a coleta de dados foram realizadas 

orientações aos participantes quanto à finalidade da pesquisa, garantia de sigilo, direito 

de desistência em qualquer fase da pesquisa e a leitura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice B), atendendo às exigências da Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre as normas e diretrizes regulamentadoras 

de pesquisas envolvendo seres humanos
73

 e da Resolução 311/2007 do Conselho 

Federal de Enfermagem que trata do Código de ética da profissão de Enfermagem
74

. 
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5 RESULTADOS 

5.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIAL, SEXUAL E REPRODUTIVA 

   

TABELA 1: Caracterização Sociodemográfica das mulheres participantes do estudo. 

João Pessoa, Paraíba, 2014 (n=300). 
Variáveis  Freq. % 

Idade (Média ± DP) 32,52 ± 10,93 

Faixa Etária (em anos) 
  

< 25 84 28,00 

25 – 30 50 16,67 

30 – 35 52 17,33 

≥ 35 114 38,00 

Profissão 
  

Do lar 140 46,67 

Doméstica 69 23,00 

Estudante 15 5,00 

Recepcionista/lavadeira 17 5,67 

Outra 
 

59 19,67 

Procedência 
  

João Pessoa 152 50,67 

RM 
(1)

 João Pessoa 14 4,67 

Campina Grande 9 3,00 

Outros municípios 107 35,67 

Outros Estados 18 6,00 

Religião 
  

Católica 218 72,67 

Evangélica
 

70 23,33 

Outra
2 

12 4,00 

Escolaridade 
  

Analfabeto 10 3,33 

Ensino Fundamental 182 60,67 

Ensino Médio 102 34,00 

Ensino Superior 6 2,00 

Raça/cor 
  

Branca 66 22,00 

Preta 20 6,67 

Amarela 14 4,67 

Parda 
(3) 

200 66,67 

Estado civil 
  

Solteira 111 37,00 

Casada 189 63,00 

 

Renda (em Salários Mínimos)   

< 1 192 64,00 

1 – 2 94 31,33 

2 – 3 12 4,00 

≥ 4 2 0,67 
(1) 

Região Metropolitana.
  (2) 

 Um caso da crença espírita e o restante sem religião.  
(3) 

Foram agrupadas em Parda as mulheres que se caracterizaram como parda, mulata ou morena. 

 

Está descrita na tabela 1 a caracterização das 300 mulheres participantes da 

pesquisa quanto aos dados sociodemográficos, cujas variáveis foram: idade (dividida 
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em faixas etárias), profissão/ocupação, procedência, religião, escolaridade, raça/cor, 

estado civil e renda. 

 

A idade média das mulheres residentes no aglomerado subnormal é de 

aproximadamente 33 anos com desvio padrão de ± 10,93 anos. A maioria das 

entrevistadas (114) possui idade igual ou superior a 35 anos (38%). Em relação à 

ocupação, procedência e religião, 140 não trabalham, caracterizando-se como do lar 

(46,67%), 152 são naturais da própria capital paraibana (50,67%), 218 possuem 

orientação religiosa católica (72,67%), tendo ainda uma parcela representativa de 70 

evangélicas (23,33%). Quanto à escolaridade, etnia, estado civil e renda mensal, 182 

mulheres possuem o ensino fundamental (60,67%), 200 são da cor parda (66,67%); 189 

casadas ou em uniões estáveis (63%) e 192 vivem com rendimento de até 1 salário 

mínimo (64%).  

Apesar de ser um dado que não está inserido em nenhuma tabela, importa 

descrever que neste estudo, 234 (78%) participantes alegaram ter consumido álcool em 

pelo menos um episódio da vida, o que é uma quantidade consideravelmente elevada. 

Em relação ao uso de drogas ilícitas, 36 (12%) mulheres já utilizaram algum tipo de 

substância psicoativa ilegal. Ainda, 263 (87,66%) mulheres concordaram que o uso de 

álcool ou drogas poderia influenciar na prática do sexo sem camisinha. 

Na tabela 2, essas 263 mulheres estão distribuídas segundo a ocorrência ou não 

desse efeito em sua vida. 

 

TABELA 2: Prática do sexo sem camisinha influenciado pelo consumo de 

álcool e/ou drogas ilícitas. João Pessoa, Paraíba, 2014 (n=263). 

Variáveis Freq. % 
  

Praticou 60 22,81 
  

    Não praticou 203 77,19% 
  

     
  

 

Na tabela 2 é possível visualizar que das 263 mulheres, 60 (22,81%) afirmaram 

ter praticado relação sexual após consumo de álcool ou drogas sem a utilização do 

preservativo, enquanto 203 (77,19%) não o fizeram. 

As mulheres foram agrupadas conforme características sexuais e reprodutivas 

contidas na tabela 3.  

 

 



43 

TABELA 3: Caracterização sexual e reprodutiva das mulheres participantes da 

pesquisa. João Pessoa, Paraíba. 2014 (n=300). 

Caracterização Freq. % 
 

Idade atividade sexual (Média ± DP) 16,24 ± 3,26 
 

Início da atividade sexual (anos) 
  

Até 13 anos 48 16,00 
 

Entre 14 e 18 170 56,67 
 

18 ou + 82 27,33 
 

Uso de camisinha na primeira relação 
  

Sim 74 24,67 
 

Não 219 73,00 
 

Não lembro 7 2,33 
 

Tipo de parceria 
   

Parceria fixa 230 76,67 
 

Parceria casual 20 6,67 
 

Sem parceiros 50 16,67 
 

Episódio de Gravidez 
   

Sim 255 85,00 
 

Não 45 15,00 
 

Gravidez Não Planejada 
(1)

 
   

Sim 100 39,21 
 

Não 155 60,79 
 

Orientação sexual 
   

Heterossexual 299 99,67 
 

Homossexual 1 0,33 
 

Usa método contraceptivo 
   

Sim 211 70,33 
 

Não 89 29,67 
 

    Método contraceptivo utilizado 
(2)

   

Camisinha 108 50,00  

Pílula anticoncepcional 74 34,26  

Anticoncepcional injetável 33 15,28  

DIU 1 0,46  

    

    

Ocorrência de Infecções Sexualmente Transmissíveis 
  

Sim 34 11,34 
 

Não 266 88,66 
 (1) Cálculo com 255 (episódio de gravidez). (2) Variável de múltipla resposta (casos válidos: 216, devido ao 

uso associado de pílula anticoncepcional e camisinha).  
 

Na tabela 3 estão os dados sexuais e reprodutivos das mulheres participantes do 

estudo. A média de idade para início da atividade sexual foi de aproximadamente 16 

anos (DP = 3,26%). Observou-se que a maioria das mulheres, ou seja, 170 (56,67%) 

tiveram sua sexarca entre 14 e 18 anos e 219 (73%) não utilizaram preservativo durante 

a primeira relação sexual. 
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Ainda nessa tabela, 230 (76,67%) mulheres possuíam parceria fixa, ou seja, 

marido, noivo ou namorado, 255 (85%) já engravidaram, das quais 100 (39,21%) 

tiveram alguma gestação não planejada. A grande maioria das mulheres, isto é, 299 

(99,67%) possui orientação heterossexual e 211 (70,33%) utilizam algum método para 

evitar gestação.  

A camisinha é o método contraceptivo mais utilizado entre as mulheres desse 

estudo, apesar de ter havido associação dela com pílula anticoncepcional. Em relação à 

ocorrência de IST, 34 (11,34%) mulheres já apresentaram algum problema dessa 

natureza. Apesar de não estar na tabela supracitada, o estudo coletou a faixa etária das 

mulheres que já adquiriram infecções sexualmente transmissíveis, das quais nove 

(26,47%) possuíam idade inferior a 25 anos, onze (32,35%) entre 25-34 anos e 14 

(41,18%) com idade igual ou superior a 35 anos. 

 

5.2 CONHECIMENTO SOBRE OS PRESERVATIVOS MASCULINO E 

FEMININO 

 

Como se sabe, a camisinha é o método mais eficaz para evitar a transmissão de 

IST e HIV
69

. Ao realizar essa afirmativa, 284 (94,67%) mulheres concordaram, 

demonstrando um conhecimento básico sobre esse método de prevenção às infecções 

sexuais. De ouvir falar, 296 (98,67%) participantes conhecem o preservativo masculino 

e 283 (94,33%) o feminino. Do total, 120 (40%) mulheres tiveram um conhecimento 

adequado sobre a camisinha masculina e 87 (29%) sobre a feminina, segundo os 

critérios de avaliação de adequabilidade do conhecimento. 

Adiante é possível observar a distribuição dos principais meios de informação 

quanto aos preservativos para as mulheres do estudo. 
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FIGURA 1: Distribuição das Fontes de Informações sobre preservativo masculino das 

mulheres participantes do estudo. João Pessoa, Paraíba. 2014.  

 

A figura 1 apresenta as fontes de informações sobre o preservativo masculino 

citado pelas mulheres participantes da pesquisa, em que 129 (23,20%) mulheres 

indicaram a televisão como principal fonte de informação, seguido de 125 (22,48%) 

apontando profissionais de saúde, 114 (20,50%) campanhas e palestras realizadas em 

serviços de saúde (114/) e 91 (16,37%) escolas. 

Para o preservativo feminino segue também as fontes de informações (Figura 2). 

 
 

FIGURA 2: Distribuição das Fontes de Informações sobre preservativo feminino das 

mulheres participantes do estudo. João Pessoa, Paraíba. 2014. 

Variáveis de múltiplas respostas 

Variáveis de múltiplas respostas 
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Alterações na distribuição foram observadas para as fontes de informações sobre 

o preservativo feminino, em que 117 (27,15%) participantes citaram profissionais de 

saúde, 92 (21,35%) campanhas e palestras, seguidos de 90 (20,88%) apontando 

televisão e 58 (13,46) escolas (Figura 2). 

Adiante se encontra a distribuição das finalidades dos preservativos segundo as 

respostas das mulheres do estudo. 

 

FIGURA 3: Distribuição das respostas quanto à função dos preservativos segundo as 

mulheres participantes da pesquisa. João Pessoa, Paraíba. 2014. 

O conhecimento sobre as funções dos preservativos masculino e feminino pode 

ser observado a partir da distribuição de múltiplas respostas. Para o preservativo 

masculino, a proteção contra IST e HIV foi referida por 279 (56,94%) mulheres, 206 

(42,04%) apontaram evitar gestação não planejada e apenas cinco (1,02%) não sabiam 

citar uma função da camisinha masculina. Em relação à feminina, 246 (53,83%) 

mencionaram prevenção de infecções sexuais, 179 (39,17%) disseram a contracepção. 

Seis vezes mais mulheres, ou seja, 32 (7%) não sabiam falar pelo menos uma função do 

preservativo feminino, quando comparado ao masculino (Figura 3).  

Na figura 4, é possível visualizar a distribuição da quantidade de cuidados. 
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FIGURA 4: Distribuição do número de cuidados adequados ao uso dos preservativos 

masculino e feminino segundo participantes da pesquisa. João Pessoa, Paraíba. 2014.  

Dentre as pesquisadas, 65 (21,67%) não sabiam citar nenhum cuidado ao 

preservativo masculino, 18 (6%) apontaram um cuidado, 18 (6%) dois cuidados, 185 

(61,67%) três cuidados e 14 (4,67%) mais de três cuidados. Em relação ao preservativo 

feminino, 122 (40,67%) não sabiam citar nenhum cuidado, 7 (2,33%) um cuidado, 21 

(7%) dois cuidados, 140 (46,67%) três cuidados e 10 (3,33%) mais de três cuidados.  

A seguir, é possível visualizar os principais cuidados com uso do preservativo 

masculino (Tabela 4).  

TABELA 4: Cuidados mais frequentes para o uso correto do preservativo masculino 

mencionados pelas mulheres participantes da pesquisa. João Pessoa, Paraíba. 2014. 

Cuidados 
(1) 

Freq. % 

Observar o prazo de validade 168 23,66 

Observar condições da embalagem 137 19,30 

Não abrir a embalagem com a boca 104 14,65 

Apertar o bico da camisinha para não entrar ar 63 8,87 

Descartar no lixo após o uso 53 7,46 

Colocar com o pênis ereto 51 7,18 

Manter em local seco e arejado 38 5,35 

Não usar duas camisinhas de uma vez 27 3,80 

Após ejaculação amarrar a ponta da camisinha  26 3,66 

Desenrolar até a base do pênis  17 2,39 

Usar somente lubrificante a base d‟água 13 1,83 

Retirar a camisinha com o pênis ereto 13 1,83 
(1)

 Variável de múltipla resposta 

 Preservativo masculino  Preservativo feminino 
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 Dentre as mulheres do estudo, 168 (23,66%) citaram como principal cuidado 

observar o prazo de validade, 137 (19,30%) atentar às condições da embalagem, 104 

(14,65%) apontaram o cuidado de não abrir o preservativo com a boca. É importante 

observar que o número de cuidados se concentrou nas medidas importantes tomadas 

antes da abertura do preservativo (Tabela 4). 

Além disso, 63 mulheres (8,87%) disseram apertar o bico para não entrar ar, 53 

(7,46%) citaram descartar no lixo após o uso, 51 (7,18%) falaram colocar o preservativo 

com o pênis ereto, 38 (5,35%) apontaram manter em local seco e arejado, 27 (3,80%) 

indicaram não usar duas camisinhas de uma só vez, 26 (3,66%) referiram amarrar a 

ponta após retirada, 17 (2,39%) mencionaram desenrolar até a base do pênis, 13 

(1,83%) mulheres apontaram como cuidado usar lubrificantes a base d‟água e 13 

(1,83%) retirar a camisinha com o pênis ereto (Tabela 4). 

 As menções dos cuidados em relação ao preservativo feminino seguem 

adiante (Tabela 5). 

TABELA 5: Cuidados mais frequentes para o uso correto do preservativo feminino 

mencionados pelas mulheres participantes da pesquisa. João Pessoa, Paraíba. 2014. 

Cuidados 
(1) 

Freq. % 

Observar o prazo de validade 133 25,24 

Observar condições da embalagem 109 20,68 

Manter em local seco e arejado 76 14,42 

Não abrir a embalagem com a boca 63 11,95 

Descartar no lixo após o uso 38 7,21 

Não usar com a camisinha masculina 30 5,69 

Apertar o anel móvel antes de introduzir na vagina 29 5,50 

Deixar a argola externa fora da vagina 25 4,74 

Apertar o anel externo para a retirada da camisinha 12 2,28 

Empurrar o anel móvel para dentro da vagina 12 2,28 

   
(1)

 Variável de múltipla resposta (casos válidos: 300) 

 

No caso da camisinha feminina, os cuidados mais citados pelas mulheres não 

foram tão específicos. Na tabela 5, as frequências dos cuidados gerais do preservativo 

feminino assemelharam-se ao masculino como: atentar ao prazo de validade (133; 

25,24%), condições da embalagem (109; 20,68%), guardar em local seco e arejado 

(76;14,42%) e não abrir com a boca (63; 11,95%). Informações mais características ao 

preservativo feminino foram menos citadas como apertar o anel móvel antes da 
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introdução da camisinha na vagina (29; 5,50%), deixar fora a argola externa (25; 

4,74%), apertar o anel externo para a retirada (12; 2,28%) e empurrar o anel móvel para 

dentro do canal vaginal (12; 2,28%). 

 

5.3 ATITUDE DAS MULHERES FRENTE AO USO DOS PRESERVATIVOS 

MASCULINO E FEMININO 

Acreditar em algo é possuir uma opinião construída sobre determinado assunto. 

Essa opinião é subjetiva e nem sempre é verídica do ponto de vista factual, porém é uma 

informação particular do conhecimento que se tem sobre um conteúdo. Portanto, confiar 

ou não na segurança do preservativo torna-se um entendimento pessoal. Nesse estudo, 

146 (48,67%) mulheres acreditam que a camisinha é confiável, 145 (48,33) admitem 

insegurança no seu uso e nove (3%) participantes não opinaram. 

 Na tabela 6 é possível visualizar os percentuais referentes às atitudes quanto ao 

uso das camisinhas masculina e feminina durante as relações sexuais.  

TABELA 6: Atitudes quanto ao uso dos preservativos masculino e feminino de 

mulheres participantes da pesquisa. João Pessoa, Paraíba. 2014 (n=300). 

Variáveis 
Preservativo masculino Preservativo feminino 

N % N % 

Necessidade do uso 
    

Todas as relações sexuais 212 70,67 139 46,33 

Algumas relações sexuais 57 19,00 73 24,33 

Nenhuma relação sexual 23 7,67 58 19,33 

Sem opinião 8 2,67 30 10,00 

Prática sexual     

Sexo oral  
 

  

Sempre necessário 183 61,00 128 42,67 

Pouco necessário 37 12,33 35 11,67 

Desnecessário 64 21,33 102 34,00 

Sem opinião 16 5,33 35 11,67 

Sexo vaginal  
 

  

Sempre necessário 243 81,00 190 63,33 

Pouco necessário 28 9,33 30 10,00 

Desnecessário 20 6,67 50 16,67 

Sem opinião 9 3,00 30 10,00 

Sexo anal     

Sempre necessário 221 73,67 - - 

Pouco necessário 19 6,33 - - 

Desnecessário 44 14,67 - - 

Sem opinião 16 5,33 - - 

 Em relação à necessidade de utilizar o preservativo durante as relações sexuais, 

212 (70,67%) acreditam que é sempre necessário utilizar o masculino e 139 (46,33%) o 
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feminino em todas as relações sexuais. Em relação às práticas sexuais oral e vaginal a 

maioria das mulheres considera sempre necessário o uso dos preservativos masculino e 

feminino, e do preservativo masculino para o sexo anal. O item desnecessário surgiu 

como segundo percentual, em ordem decrescente,  para as práticas oral, anal e vaginal. 

 

5.4 PRÁTICA DAS MULHERES ACERCA DO USO DOS PRESERVATIVOS 

MASCULINO E FEMININO 

 A figura a seguir descreve o uso dos preservativos durante as relações sexuais. 

 

FIGURA 5: Prática do uso de preservativos masculino e feminino de mulheres 

participantes da pesquisa.  João Pessoa, Paraíba. 2014.  

 

Em relação ao uso do preservativo masculino, 137 (45,67%) mulheres referiram 

não utilizar em nenhuma relação sexual, enquanto 85 (28,33%) mencionaram o uso em 

todas as relações sexuais. Para o preservativo feminino, 283 (94,33%) participantes 

afirmaram nunca utilizar o preservativo e apenas duas (0,67%) alegaram usar em todas 

as relações sexuais (Figura 5). 

Os motivos para não utilizarem os preservativos masculino e feminino em todas 

as relações sexuais estão descritos na tabela 7. 
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TABELA 7: Razões para o não uso dos preservativos masculino e feminino em 

todas as relações sexuais. João Pessoa, Paraíba, 2014. 

Variáveis N % 
 

Preservativo masculino (N=215)* 
   

Parceiro fixo 77 30,92  

Confiança no parceiro  43 17,27  

Mulher não gosta 26 10,44  

Usa anticoncepcional 22 8,84  

Parceiro não gosta 19 7,63  

Falta de interesse  12 4,82  

É laqueada 12 4,82  

Diminui o prazer 10 4,02  

Dispõe de pouca informação 7 2,81  

É desconfortável/incomoda 7 2,81  

No momento sem parceiro 7 2,81  

Não conhece 5 2,01  

Aparência estranha 2 0,80  

    

Preservativo feminino (N=298)*    

Não conhece 66 14,86  

Prefere a camisinha masculina  52 11,71  

Parceiro fixo  50 11,26  

Dispõe de pouca informação 47 10,59  

Falta de interesse 47 10,59  

Não gosta 43 9,68  

Aparência estranha 34 7,66  

Confiança no parceiro 23 5,18  

Parceiro não gosta 18 4,05  

Acredita que é desconfortável/incomoda 14 3,15  

Uso de anticoncepcional 12 2,70  

Diminui o prazer 11 2,48  

Dificuldade para colocar  7 1,58  

Pouca disponibilidade 7 1,58  

É laqueada 7 1,58  

No momento sem parceiro 4 0,90  

Medo de apanhar 2 0,45  

*Variável de múltipla resposta 
 

 

No caso do preservativo masculino, 77 (30,92%) mulheres citaram não usar 

camisinha por possuir parceiro fixo, 43 (17,27%) não utilizavam devido à confiança 

depositada no companheiro e 26 (10,44%) não gostam de usar. Quanto ao preservativo 

feminino, 66 (14,86%) participantes citaram como principal motivo para o não uso o 

fato de não conhecer a camisinha, 52 (11,71%) disseram preferir a camisinha masculina 

e 50 (11, 23%) alegaram a não utilização devido à parceria fixa (Tabela 7). 
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5.5 ADEQUABILIDADE DO CONHECIMENTO, ATITUDE E PRÁTICA 

SOBRE PRESERVATIVOS MASCULINO E FEMININO 

 

Quanto à adequabilidade do conhecimento, atitude e prática das mulheres sobre 

o preservativo masculino, segundo os critérios anteriormente mencionados, 120 (40%) 

mulheres possuíam um conhecimento adequado; 162 (54%) apresentaram uma postura 

(atitude) adequada e 51 (17%) dessas mulheres tinham uma prática adequada. Para o 

preservativo feminino, 87 (29%) apresentaram conhecimento satisfatório, 96 (32%) 

tinham atitudes adequadas e apenas 1 (0,33%) praticava relação sexual com a camisinha 

feminina de forma satisfatória. 

A seguir estão descritas as variáveis sociodemográficas idade (caracterizada pela 

faixa etária), religião, escolaridade e estado civil associadas à adequabilidade do 

conhecimento, atitude e prática sobre os preservativos masculino e feminino (Tabela 8). 

 

 

TABELA 8: Associação entre a adequabilidade do conhecimento, atitude e prática sobre 

os preservativos masculino e feminino segundo as características sociodemográficas das 

participantes da pesquisa. João Pessoa, Paraíba. 2014. 

 
VARIÁVEIS 

 

CONHECIMENTO 

ADEQUADO  

N(%) 

 

p 

ATITUDE 

ADEQUADA 

N(%) 

 

p 

PRÁTICA 

ADEQUADA 

N(%) 

 

p 

FAIXA ETÁRIA (ANOS) 

Pres. 

Masculino 

(N=120)  (N=162)  (N=51)  

<25 35 (29,17)  

 

 

p
(1)

 = 

0,4185 

44 (27,16)  

 

 

p
(1)

 = 

0,7953 

20 (39,22)  

 

 

p
(1)

 = 

0,1987 

25-30 22 (18,33) 28 (17,28) 9 (17,65) 

30-35 24 (20,00) 31 (19,14) 8 (15,69) 

≥35 39 (32,50) 59 (36,42) 14 (27,45) 

Pres. 

Feminino 

(N=87)  (N=96)    

<25 27 (31,03)  

 

p
(1)

 = 

0,4118 

26 (27,08)  

 

p
(1)

 = 

0,6564 

-  

- 

 

25-30 18 (20,69) 17 (17,71) - 

30-35 12 (13,79) 20 (20,83) 1 

≥35 30 (34,48) 33 (34,38) - 

 

 



53 

 

RELIGIÃO 

Pres. 

Masculino 

(N=120)  (N=162)  (N=51)  

Católica 94 (78,33)  

 

p
(2)

 = 

0,0424* 

116 (71,60)  

 

p
(2)

 = 

0,8129 

39 (76,47)  

 

p
(2)

 = 

0,0865 

Evangélica 25 (20,83) 39 (24,07) 8 (15,69) 

Outra 1 (0,83) 7 (4,32) 4 (7,84) 

Pres. 

Feminino 

(N=87)  (N=96)    

Católica 66 (75,86)  

p
(2)

 = 

0,7074 

70 (72,92)  

p
(2)

 = 

0,8878 

1  

- Evangélica 18 (20,69) 22 (22,92) - 

Outra 3 (3,45) 4 (4,17) - 

 

ESCOLARIDADE 

Pres. 

Masculino 

(N=120)  (N=162)  (N=51)  

Analfabeta 2 (1,67)  

 

p
(1)

 = 

0,4868 

1 (0,62)  

 

p
(2)

 = 

0,0030* 

1 (1,96)  

 

p
(2)

 = 

0,2181 

Ensino 

Fundamental 

71 (59,17) 92 (56,79) 26 (50,98) 

Ensino Médio 44 (36,67) 65 (40,12) 22 (43,14) 

Ensino 

Superior 

3 (2,50) 4 (2,47) 2 (3,92) 

Pres. 

Feminino 

(N=87)  (N=96)    

Analfabeta 0 (0,00)  

 

p
(2)

 = 

0,1147 

1 (1,04)  

 

p
(2)

 = 

0,5288 

-  

 

- 

Ensino 

Fundamental 

51 (58,62) 59 (61,46) 1 

Ensino Médio 34 (39,08) 34 (35,42) - 

Ensino 

Superior 

2 (2,30) 2 (2,08) - 

 

ESTADO CIVIL 

Pres. 

Masculino 

(N=120)  (N=162)  (N=51)  

Solteiras 47 (39,17) p
(1)

 = 

0,5435 

59 (36,42) p
(1)

 = 

0,9046 

25 (49,02) p
(1)

 = 

0,0571 
Casadas 73 (60,83) 103 (63,58) 26 (50,98) 
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Pres. 

Feminino 

(N=87)  (N=96)    

Solteiras 39 (44,83) p
(1)

 = 

0,0867 

35 (36,46) p
(1)

 = 

0,8990 

1  

- 
Casadas 48 (55,17) 61 (63,54) - 

Legenda: *  p≤0,05   
(1)

 Teste de Qui-quadrado
         (2)

 Teste exato de Fisher 

 

Considerando a faixa etária, a adequabilidade do conhecimento e atitude do 

preservativo masculino, a maioria das participantes se concentrou na faixa etária ≥ 35 

anos, em que 39 (32,50%) mulheres possuíram conhecimento adequado e 59 (36,42%) 

atitude adequada. Do mesmo modo, para a camisinha feminina, com 30 (34,48%) 

mulheres possuindo conhecimento adequado e 33 (34,38%) atitude adequada. No caso 

da prática adequada para o preservativo masculino, a maioria, ou seja, 20 (39,22%) 

mulheres se enquadraram na faixa etária < 25 anos.  

Importa ressaltar que dentre as 300 pesquisadas, apenas 1 (0,33%) referiu 

utilizar o preservativo feminino em todas as relações sexuais, do início ao fim, portanto, 

estatisticamente não foi possível realizar as associações acerca deste tipo de 

preservativo. Mais uma vez, cabe enfatizar que a prática relacionada a esse método 

preventivo ainda é exordial. 

Quanto à escolaridade, maiores frequências para a adequabilidade foram para as 

mulheres que possuíam o ensino fundamental. Assim, 71 (59,17%) participantes 

tiveram conhecimento adequado, 92 (56,79%) atitude adequada e 26 (50,98%) prática 

adequada. Isso também ocorreu para o preservativo feminino, em que 51 (58,62%) 

tiveram conhecimento adequado e 59 (61,46%) atitude adequada.  
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Relação do conhecimento e atitude com a prática do uso de preservativos 

 

A tabela 9 descreve a associação entre o conhecimento e atitude com a prática 

do uso do preservativo masculino, segundo o estado civil das mulheres.  

 

TABELA 9: Associação entre a adequabilidade do conhecimento e da atitude com a 

prática/uso do preservativo masculino segundo o estado civil das mulheres participantes 

da pesquisa. João Pessoa, Paraíba. 2014 (n=300). 

 

E
st

ad
o
 

ci
v
il

 

Conhecimento/atitude 

Prática 

Significância Adequado Inadequado 

Freq. % Freq. % 

S
o

lt
ei

ra
s 

Conhecimento 
    

Adequado 13 27,66 34 72,34 
p

(1)
 = 0,3580 

Inadequado 12 18,75 52 81,25 

Atitude 
     

Adequado 21 35,59 38 64,41 
p

(2)
 = 0,0005* 

Inadequado 4 7,69 48 92,31 

C
as

ad
as

 

Conhecimento 
    

Adequado 12 16,44 61 83,56 
p

(1)
 = 0,5158 

Inadequado 14 12,07 102 87,93 

Atitude 
     

Adequado 24 23,30 79 76,70 
p

(2)
 = 0,0000* 

Inadequado 2 2,33 84 97,67 
* p≤ 0,05            

(1)
 Teste de Qui-quadrado (2)

 Teste exato de Fisher 
 

Quanto às mulheres solteiras, é possível visualizar na que 52 (81,25%) possuíam 

conhecimento e prática inadequados e 48 (92,31%) tiveram atitude e prática 

inadequada. Para as casadas, 102 (87,93%) se encaixavam em conhecimento e prática 

inadequados e 84 (97,67%) em atitude e prática inadequadas. Outros percentuais 

importantes foram gerados tanto para solteiras, quanto para casadas, demonstrando que 

elas possuíam conhecimento adequado e prática inadequada, bem como atitude 

adequada e prática inadequada. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, o perfil sociodemográfico das mulheres pesquisadas se assemelha 

às características da população atingida pelo HIV no Brasil, como baixo nível de 

escolarização e pouca renda, demonstrando a susceptibilidade delas em adquirir a 

doença.  

Segundo o Boletim Epidemiológico de 2010, a taxa de incidência dos casos 

inteirados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) foi maior na 

faixa etária entre 30-39 anos
75

, congruente com a média de idade das mulheres desta 

pesquisa (33 anos). 

Considerando o contexto social das mulheres que vivem em um aglomerado 

subnormal é possível perceber as profundas dificuldades do ponto de vista da profissão, 

renda e situação educacional, revelando um estrato social desfavorecido, já que a 

execução de atividades laborais e ocupacionais realizadas pela maioria das mulheres 

desse estudo não necessita de um maior aperfeiçoamento intelectual, e sim de energia 

para desempenhar atividades de cunho domiciliar. 

Importa considerar que as mulheres que vivem em classes sociais mais baixas e 

com menores níveis de escolaridade são as mais atingidas pelo HIV/Aids. O tratamento 

desigual em termos políticos, culturais e socioeconômicos, com menor acesso a bens de 

consumo, seguridade social básica e certamente à educação, tem justificado a transição 

do HIV/Aids para as camadas mais pobres da população.
76-77

 

Neste diapasão, torna-se evidente que o grau de escolaridade esteja diretamente 

ligado ao vínculo empregatício e ao valor da renda mensal. Portanto, níveis 

educacionais mais baixos concorrem para trabalhos menos remunerados, reduzindo o 

poder aquisitivo do indivíduo. Em outras palavras, o déficit na educação leva ao 

emprego pouco reconhecido financeiramente deixando o pobre como alguém sem apoio 

e estrutura social. Portanto, pouca escolarização consolida quem estuda menos na esfera 

da pobreza.
78

 

O último Censo Demográfico, realizado em 2010, identificou que dos 28,7% do 

total de domicílios particulares ocupados por aglomerados subnormais na região 

Nordeste, a Paraíba é o Estado com a segunda maior taxa de analfabetismo de pessoas 

com 15 anos ou mais por aglomerados subnormais (21,3%). Segundo o mesmo estudo, 

a maioria das mulheres é parda (55,5%), com rendimento mensal de até um salário 

mínimo (34%).
22
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Nesse contexto, a transmissão de IST/HIV envolve diversos condicionantes e 

não apenas o agente transmissor. A pobreza associada ao baixo nível de escolarização 

são fatores consideráveis à perpetuação dos ciclos de contaminação. Além disso, o 

reconhecimento de áreas de risco, principalmente aquelas em franca situação de 

pobreza, proporciona um melhor planejamento de ações voltadas à prevenção e controle 

das IST e HIV ao considerar as diferentes realidades.  

Seguindo a linha de raciocínio, a escolaridade é um marcador da situação 

socioeconômica dos indivíduos, refletindo como um traço importante de 

susceptibilidade à doença.
79

 Assim, o perfil da mulher que vive com HIV/Aids perpassa 

pela incompletude educacional, não vínculo empregatício (nomeadas do lar) ou 

emprego em serviços de baixa qualificação.
80

 

A responsabilidade pelo tratamento recai sobre o setor da saúde devido aos 

agravos provocados por essas doenças. Contudo, torna-se imperativo comentar que a 

prevenção é uma ação intersetorial, que deve ser trabalhada em parceria com órgãos 

relacionados à melhoria das condições sociais de grupos menos favorecidos. A (co) 

operação de órgãos distintos em prol da prevenção é uma iniciativa salutar à construção 

de uma sociedade mais igualitária e saudável, considerando a pobreza como elemento 

significante ao aumento dos índices nacionais de IST e HIV. 

As características sociodemográficas se constituem como dados importantes a 

serem considerados quanto à susceptibilidade a certas doenças, devido à possibilidade 

de influência dessas variáveis em certos hábitos de vida de uma população. As 

desigualdades sociais e econômicas do nosso país se configuram como estruturantes da 

vulnerabilidade às IST/Aids.
81

  

Outro fator importante ao risco de contaminação é o consumo de álcool e drogas 

ilícitas. Em geral, o álcool atua como substância moduladora de práticas sexuais, 

trazendo um inegável prejuízo à adoção de condutas seguras aos indivíduos 

sexualmente ativos.
82

 Embora neste estudo,  apenas a minoria tenha tido algum episódio 

de sexo desprotegido sob a influência de bebida ou droga, considera-se a ingestão de 

bebidas alcoólicas como um fator de risco para o sexo sem proteção. 

Nesse campo, é importante frisar que a ingestão de bebidas alcoólicas 

acompanha a humanidade como um hábito lícito e socialmente aceitável, sendo 

fortalecido pelo acesso e disponibilidade amplos. Este hábito ocasiona a sensação de 

gratificação imediata, relaxamento e uma boa socialização.
83
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Logo, o consumo de álcool possui íntima relação com o risco de adquirir 

doenças. De acordo com um levantamento realizado pelo Departamento de DST, Aids e 

Hepatites Virais do Ministério da Saúde, existe associação entre o não uso do 

preservativo em relações sexuais ocasionado pelo efeito do álcool. A pesquisa foi 

realizada no Brasil com pessoas entre 15 e 64 anos, demonstrando que 7.899 (72,7%) 

indivíduos acreditavam que o uso de álcool ou drogas pode fazer com que as pessoas 

tenham relações sexuais sem camisinha e 1.920 (24%) entrevistados já deixaram de usar 

preservativos em decorrência da utilização de bebidas alcoólicas ou drogas.
67

 

Em relação aos dados sexuais e reprodutivos contidos na tabela 3, a maioria das 

mulheres iniciou a atividade sexual antes da maioridade etária e não utilizaram o 

preservativo durante a primeira relação. Esse comportamento sexual as enquadra como 

pregressas candidatas a aquisição de IST e HIV, demonstrando a vulnerabilidade dessas 

mulheres enquanto jovens, cuja iniciação sexual aconteceu de forma precoce, e, 

sobretudo, na desproteção da primeira experiência sexual. 

A relativa liberdade sexual legitimada socialmente desata o nó universal da 

complexidade das relações entre pares, pois a experimentação sexual precoce se 

configura como um estímulo a aprender as regras sociais estruturadas entre as gerações 

e os gêneros. A apropriação de códigos reguladores da interação sexual provoca 

implicações para a saúde juvenil, quando não se usa o preservativo, e para a sua 

sociabilidade, já que a iniciação precoce faz do jovem uma pessoa mais aceitável entre 

seus grupos, devido à sua trajetória experiente.
84 

Sobre isso, uma pesquisa realizada em um programa de planejamento 

familiar de Salvador (BA) afirmou que um importante fator para adesão ao preservativo 

é a iniciação sexual, pois quanto mais precoce for, menos maturidade existirá para 

avaliação do método mais adequado a ser utilizado. Os resultados mostraram que 

quanto mais cedo ocorreu a relação sexual, menos se utilizou do preservativo para 

prevenir doenças e gestações não planejadas.
85

   

Investigação com 395 adolescentes, realizada em várias escolas do município de 

João Pessoa constatou que 165 estudantes já haviam iniciado a vida sexual. 

Considerando esse recorte, 131 (79,1%) adolescentes do gênero feminino iniciaram sua 

vida sexual com pessoas mais velhas, dentre as quais 52 (39,5%) não utilizaram 

camisinha. Elas atribuíram esse fato à experiência sexual iniciada com uma pessoa que 

já mantinham relacionamento prolongado.
86
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De modo geral, a articulação da primeira relação sexual ocorre na adolescência. 

Isso possibilita refletir a sexualidade como mediadora de relações sociais entre os 

jovens e, ao mesmo tempo, como constitutiva da identidade social e de gênero.
87

 

Autores
88

 explicam que em se tratando da utilização da camisinha na primeira relação 

sexual, indivíduos jovens com pouca escolaridade e renda precária possuem menor 

proporção de uso do preservativo quando comparados a pessoas mais escolarizadas e 

com melhor poder aquisitivo, tornando-se mais vulnerável. 

Em relação a essa vulnerabilidade, houve casos de ocorrência de IST nas 

mulheres pesquisadas, apontando uma frágil adesão aos preservativos, resultando na 

aquisição de doença de transmissão sexual. Acredita-se que o aparecimento de infecções 

sexuais nas mulheres da comunidade indica as dificuldades institucionais em fornecer 

soluções eficazes para contenção de problemas de saúde tão facilmente preveníveis. 

Além disso, deve-se considerar à mentalidade social das relações de gênero, as quais 

influenciam no aumento da susceptibilidade das mulheres às IST e também ao HIV. 

Infelizmente, a submissão feminina ainda é algo forte no contexto nacional. A 

subordinação provoca uma exclusão do poder de decisão e liberdade sobre a vida 

sexual, condenando-a cada vez mais a epidemia da Aids e outras IST. Por isso, a 

inclusão do homem em estratégias preventivas se constitui um ponto de mudança 

positiva ao enfrentamento dessas doenças já que seu comportamento atinge diretamente 

a companheira.
89

  

Sobre o fato de ouvir falar em preservativos, apesar de em alguns lugares e 

contextos familiares tradicionais a comunicação sobre esse insumo se constitui tema que 

causa bastante constrangimento e por vezes transformado em tabu, nota-se que a 

disseminação do termo „camisinha‟ vem sendo cada vez mais popularizado de modo 

que é quase incomum conhecer alguém que sequer não tenha escutado falar sobre o 

assunto.  

Em relação às fontes de informações contidas na figura 1, a televisão é um 

importante meio de veiculação de elementos de diversos contextos. De certo modo, 

existe um foco específico direcionado a anúncios institucionais de saúde, em que são 

dirigidas à massa expectadora, informações sobre a prevenção de IST e Aids, através do 

uso do preservativo. Especificamente nesse contexto, a mídia se insere como uma 

ferramenta pedagógica de grande amplitude aliando a educação à saúde, através de 

imagens que provocam maior impacto e sensibilização a prevenção de doenças 

transmitidas por via sexual.
90-91
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Viver na sociedade da informação é conviver com o poder de influência da 

televisão nos lares e nas famílias, já que ela muitas vezes serve de interlocutora na 

transmissão de assuntos relacionadas ao cuidado em saúde, substituindo o papel da 

própria família. Apesar disso, interessa ressaltar que somente a divulgação massiva 

sobre o uso do preservativo não implica necessariamente na adoção de comportamentos 

preventivos.
92

 

Ainda sobre as fontes de informações, a família e a internet foram menos 

destacadas pelas mulheres. Em relação à família, autores explicam que a pequena 

procura por informação com os familiares, possa ocorrer em decorrência da falta de 

abertura para a conversação sobre assuntos ligados ao HIV e IST.
93

 Isso pode ser fruto 

de uma cultura em que o sexo ainda é mantido como tabu entre os indivíduos, em que a 

maioria dos pais se sente incapaz de lidar com o tema.  

Quanto à internet, talvez as condições econômicas não permitam a acessibilidade 

à tecnologia da informação, visto que nesse aglomerado existem outras prioridades, 

considerando a própria sobrevivência, das quais a internet se torna um item de 

necessidade supérfluo.  

 De acordo com a figura 2, em que os profissionais são apontados como principal 

fonte de informação sobre o preservativo feminino, considera-se que um fator essencial 

para a prevenção de IST e HIV é justamente a responsabilização dos profissionais de 

saúde e dos serviços que incentivam a criação e execução de campanhas e palestras 

voltadas a temática para indivíduos e coletividades.  

Profissionais de saúde são atores fundamentais no processo de compartilhamento 

de informações acerca da Aids, prevenção, tratamento, recuperação e, sobretudo, devem 

ser vistos como protagonistas parciais de mudanças no perfil epidemiológico.
77

 

Importa dizer que a mídia televisiva fala mais do preservativo masculino, 

comparado ao feminino, cuja informação fica, na maioria das vezes, a cargo dos 

profissionais de saúde. O papel educativo e transformador dos médicos, enfermeiros e 

agentes comunitários de saúde, voltado ao indivíduo ou às coletividades, torna-se 

muitas vezes uma alternativa indispensável ao compartilhamento do conhecimento 

acerca do preservativo feminino, enquanto método de prevenção às IST e HIV. 
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 Atrelado a este pensamento de atuação de profissionais de saúde em espaços 

coletivos, surgiu o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído em 2007, que se 

constitui uma política intersetorial dos Ministérios da Saúde e da Educação. As políticas 

de saúde e educação voltadas à população brasileira se unem para promover o 

desenvolvimento pleno desse público, aproveitando o espaço privilegiado da escola para 

práticas de promoção de saúde e prevenção de doenças e agravos.
94

  

Nesse contexto, uma pesquisa direcionada a jovens universitários da área da 

saúde identificou que a maioria das informações sobre prevenção de IST e HIV foram 

adquiridas ainda no período escolar. Isso reafirma o papel substancial do ambiente 

educacional como fonte geradora de informação em saúde.
95

 

Estudo relacionado às fontes de informações sobre IST e AIDS com 100 

estudantes de uma escola profissionalizante demonstrou que 87 (87%) estudantes 

citaram os professores, 76 (76%) apontaram a televisão e 39 (39%) referiram-se aos 

profissionais da Enfermagem como disseminador de informação sobre este tema, 

reafirmando o papel de agente educador em saúde deste profissional.
96

 

Outra investigação com jovens adolescentes identificou que os referentes 

positivos ao uso do preservativo eram mãe, pai e amigos. Nesse caso, família e amigos 

se constituíram importantes vias de influência ao desempenho de um comportamento 

sexual seguro, fortalecendo o papel de conversas com amigos e familiares como 

indispensáveis ao contexto da prevenção de IST e HIV.
97

 

Comparando os achados desta pesquisa com os estudos citados, os jovens 

adolescentes passam uma boa parte do seu tempo em instituições escolares convivendo 

com professores e com colegas de classe, a outra parte é dispensada ao convívio com a 

família ou com amigos fora da escola. Assim, podem surgir mais oportunidades de 

conversar com familiares e amigos sobre assuntos relacionados à sexualidade, 

justificando a frequência com que são citados.  

Apesar de a televisão ser um meio de informação bastante forte acerca da 

prevenção de IST/ HIV através do uso da camisinha, percebeu-se que as mulheres do 

estudo concentraram as suas repostas, para os dois tipos de preservativos, em fontes 

inseridas em serviços de saúde, como profissionais e campanhas/palestras. Isso pode ser 

explicado pelo fato de as mulheres buscarem a USF para solucionar seus problemas de 
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saúde e se depararem com oportunidades educativas desenvolvidas no espaço da 

unidade. Portanto, educação em saúde pode ser realizada em qualquer momento pelos 

profissionais, desde que exista a ocasião conveniente para que isso ocorra. 

Cabe ressaltar que as mulheres deste estudo são maiores de 18 anos, idade em 

que se supõe ter concluído o ensino fundamental e médio, isso quando o indivíduo 

segue o curso normal de escolaridade. Considerando que um aglomerado subnormal 

abriga pessoas com baixo nível socioeconômico e educacional, as mulheres que citaram 

a escola como fonte de informação, tanto para o preservativo masculino, quanto para o 

feminino ainda estão concluindo a escolarização.  

Nas escolas, o trabalho de promoção da saúde acontece com todos, ou seja, com 

os educandos, professores e funcionários, precisando ter como ponto de partida “o que 

eles sabem” e “o que eles podem fazer”. No PSE, é preciso desenvolver em cada um a 

capacidade de interpretar o cotidiano e atuar de modo a incorporar atitudes e/ou 

comportamentos adequados para a melhoria da qualidade de vida. Desse modo, 

profissionais de saúde e de educação devem assumir uma atitude permanente de 

emponderamento dos princípios básicos de promoção da saúde dos envolvidos.
98

 

No início da década de 1980, a educação em saúde era utilizada para eliminar ou 

diminuir a ignorância da população sobre as causas biológicas das doenças, 

desconsiderando-se as influências culturais das populações ou dos grupos populacionais 

trabalhados. Contudo, como uma prática social, essa ideia traz implícita uma visão 

cultural, que consiste em valores, crenças e visões de mundo, situados em um tempo e 

espaço delimitado. Ela se define a partir da maneira como as pessoas vivem e entendem 

a vida cotidiana.
99

 

Esse campo ganha expressão concreta nas ações sociais orientadas pela 

necessidade de construção da autonomia dos indivíduos. Em sua maioria, ela implica 

em atos pedagógicos que fazem com que as informações sobre a saúde dos grupos 

sociais contribuam para projetar caminhos adequados ao bem-estar comunitário e 

individual. As ações pedagógicas constroem cenários de comunicação em linguagens 

diversas, transformando as informações em dispositivos para o movimento de 

construção e criação de posturas direcionadas às mudanças que se julguem 

necessárias.
100
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Para o Ministério da Saúde, a articulação intersetorial das redes públicas de 

saúde e de educação e das demais redes sociais para o desenvolvimento das ações do 

PSE implica mais do que ofertas de serviços num mesmo território, pois deve propiciar 

a sustentabilidade de atuações pautadas na conformação de redes de 

corresponsabilidade.
98

 

A intenção do programa é integrar e articular de forma permanente a educação e 

a saúde, entretanto existem problemas que afetam diretamente na boa evolução dos 

projetos e planos das equipes, que é a falta de recursos materiais. Sabe-se que nos 

serviços de saúde existem algumas prioridades para suprir a demanda de atendimentos, 

como medicamentos e outros insumos de necessidade preferencial. Do mesmo modo na 

educação, a qualidade do ensino acaba sendo prejudicada pelo escasso investimento na 

área. Logo, a execução de estratégias idealizadas pelo PSE se torna pouco viabilizada 

pelo insuficiente incentivo financeiro, prejudicando o processo de trabalho dos 

profissionais.  

Retomando a linha sobre fontes, é possível que em outras realidades sociais, 

com pessoas de maior escolaridade, satisfatório poder aquisitivo, ou ainda em grupos 

específicos, como jovens, os meios de informação citados tomassem outra conformação.  

Deve-se considerar que essas mulheres residem em um local violento, insalubre e com 

riscos ambientais, tornando salutar a reafirmação da importância de um serviço de saúde 

comprometido com a comunidade. Os profissionais da atenção básica são apontados 

pelas mulheres deste estudo como meios expressivos capazes de esclarecer e 

compartilhar informações em saúde.  

Além disso, acredita-se que as fontes de informações, como mídia, escola e 

familiares devem atuar de forma integrada num processo de educação constante, 

enfocando a responsabilização de todos esses elementos na intenção de estimular 

condutas preventivas ao HIV/Aids para um processo de prevenção mais eficaz.
92

 

Incrementam-se a essas fontes os profissionais de saúde, já que eles despontaram neste 

estudo, como grandes estimuladores de comportamentos preventivos.  

Em relação à figura 3, acredita-se que tão importante quanto saber a função dos 

preservativos é a maneira adequada para a sua utilização. Embora a maioria das 

informações enfatize a utilidade desses métodos de prevenção às IST, Aids e gestação 

indesejada, torna-se salutar disseminar a forma ideal do uso correto. A demonstração do 
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método a ser percorrido para garantir a eficácia do preservativo é uma ação bem 

comedida pelos profissionais de saúde, tendo em vista o possível constrangimento a que 

serão submetidos os usuários, por envolver questões de natureza íntima.  

Para os dois tipos de preservativos, as mulheres apontaram em sua maioria três 

cuidados necessários ao uso correto. De acordo com o método de avaliação de 

adequabilidade do conhecimento para as associações ocorridas, esse dado foi um 

critério positivo. Todavia, é importante salientar que quase o dobro das mulheres não 

soube citar sequer um cuidado necessário à utilização da camisinha feminina, quando 

comparada a masculina (Figura 4).  

Isso demonstra a fragilidade dos serviços de saúde com o compromisso de 

instituir estratégias voltadas às orientações destinadas à manutenção de práticas de 

autocuidado. Em especial, sobre a camisinha feminina, que é um forte método para a 

autonomia e liberdade de negociação no uso de preservativos. 

Proporcionar espaços de discussão para sedimentação do conhecimento é 

visualizar a prevenção pelo caminho da corresponsabilização. A ação deixa de ser uma 

informação técnica-teórica, para se tornar um trabalho de educação pautado no contexto 

social de cada pessoa. A iniciativa de profissionais de saúde deve visar o estímulo à 

mudança de comportamentos não saudáveis durante o processo de construção do 

conhecimento. Portanto, prevenir-se das IST/Aids é também fruto do desenvolvimento 

de habilidades e atitudes que concorrem para a saúde individual.
101

 

Seja através da criação de grupos, de ações em sala de espera ou no próprio 

acolhimento, os profissionais de saúde precisam elucidar questões importantes sobre a 

camisinha feminina para dissolução da resistência ao uso desse preservativo. Entretanto, 

não somente a informação apropriada fará diferença na adesão, mas a disponibilidade 

pode se constituir um meio conveniente à aquisição da camisinha, possibilitando o uso. 

Considerando a tabela 4, basicamente os três primeiros cuidados são aqueles que 

precedem a sua utilização. Um cuidado específico ao preservativo masculino, como 

apertar a ponta para a não entrada de ar, foi o subsequente, demonstrando que essa 

informação atinge as mulheres e se solidifica como um conhecimento bem disseminado 

e indispensável para evitar o rompimento do preservativo durante a relação sexual. 
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Existiam informações importantes que deixaram de ser mencionadas pelas 

mulheres do estudo, no que se refere o acondicionamento do preservativo. O 

conhecimento sobre a maneira de guardar é indispensável ao uso adequado e algumas 

ações devem ser evitadas, no sentido de não prejudicar a qualidade do insumo. De 

acordo com o Ministério da Saúde, a camisinha não deve ficar exposta ao sol e ao calor, 

tampouco ser carregada permanentemente na carteira ou no bolso da calça, pois o calor 

e os movimentos podem rasgar o envelope ou ressecá-lo.
71

 

Ao se tratar da tabela 5, os cuidados específicos ao preservativo feminino vieram 

com uma frequência bem mais retraída, de modo que o conhecimento sobre os anéis 

interno e externo foi o menos indicado.  Grande parte das respostas se concentrou em 

informações elementares sobre o preservativo feminino e as mulheres deixaram de citar 

algumas condições mais específicas ao insumo e que se caracterizam como principais 

diferenças ao seu uso, como aspecto da lubrificação, posição adequada e certeza da 

introdução correta.  

Segundo o caderno de direitos sexuais, direitos reprodutivos e métodos 

anticoncepcionais, para o uso do preservativo feminino após abertura da embalagem, é 

importante esfregar suavemente a camisinha para ter certeza de que seu interior está 

totalmente lubrificado. Deve-se colocar a camisinha feminina na vagina na posição que 

achar mais confortável: deitada de costas com as pernas dobradas, de cócoras, de pé, 

com uma perna apoiada em uma cadeira ou na beira da cama ou sentada com os joelhos 

afastados.
71

 

Com os dedos polegar e médio, apertar a camisinha pela parte de fora do anel 

interno, formando um oito. Com a outra mão, abrir os grandes lábios e empurrar o anel 

interno da camisinha com o dedo indicador, até sentir o colo do útero. Introduzir um ou 

dois dedos na vagina para ter certeza que a camisinha não ficou torcida e que o anel 

externo ficou do lado de fora, cobrindo os grandes lábios.
71

   

Não saber essas informações se constitui como fator de risco tanto para o não 

uso da camisinha feminina, quanto para a tentativa frustrada de uso, já que são 

elementos relevantes a prática correta. Cabe enfatizar que nesse estudo as maiores 

frequências foram direcionadas aos cuidados inespecíficos sobre a camisinha feminina, 

demonstrando que o conhecimento peculiar a esse insumo ainda é bastante escasso.  
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A disseminação do uso desse preservativo é uma preocupação salutar devido a 

sua função preventiva às IST/ HIV. Apesar de os profissionais de saúde despontarem 

como principais informantes ao uso da camisinha feminina, a obrigação por sua 

divulgação não deve recair somente sobre eles, haja vista que a  iniciativa e a integração 

de gestores e meios de comunicação são fatores cruciais a difusão do conhecimento para 

as coletividades. 

Conforme Kaliyaperumal
102

, a atitude se constitui como os sentimentos e 

preconceitos que permeia determinada temática. No caso dos preservativos masculino e 

feminino, acreditar na necessidade do uso pode ou não influenciar na sua utilização. 

Nesta pesquisa, a maioria das mulheres considera que os dois tipos de preservativos 

devem ser utilizados em todas as relações sexuais, sendo sempre necessário nas práticas 

sexuais oral, vaginal e anal (Tabela 6). 

A prevenção da Aids é um problema perturbador, pois não somente o 

conhecimento – apesar de ser fator bastante importante – sobre as formas de evitar a 

contaminação é o suficiente para promoção de comportamentos sexuais saudáveis em 

mulheres. Os serviços de saúde devem extrapolar as estratégias gerais meramente 

informativas e compreender que ações eficazes de sensibilização pautadas em crenças 

individuais, podem interferir de forma eficaz no modo de agir das pessoas.
103

 

Nesse estudo, possuir uma opinião positiva a respeito do uso, não foi condizente 

com a prática adequada. Compreender que é necessário utilizar em todas as práticas 

sexuais admite uma possibilidade de uso, desde que hajam intervenções impactantes 

oferecidas por serviços de saúde. Em outras palavras, a atitude positiva dessas mulheres 

pode contribuir com uma prática satisfatória através do reforço constante de 

profissionais capazes de modificar as opiniões das pessoas. 

Importa dizer que toda relação sexual desprotegida pode aumentar o risco às IST 

e HIV. Todavia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, algumas práticas 

sexuais são mais arriscadas que outras já que a troca de fluidos facilita a contaminação, 

sobretudo se aumentar as chances de contato sanguíneo. Como o ânus é uma região de 

maior vascularização, sujeitas a traumas durante a penetração, o risco de contaminar-se 

com o sexo anal desprotegido é cinco vezes maior que no sexo vaginal desprotegido.
104
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Nesta pesquisa, a maioria das participantes, isto é, 212 (70,67%) acreditavam 

que é necessário o uso do preservativo masculino em todas as relações sexuais e 139 

(46,33%) mulheres afirmaram o mesmo para o preservativo feminino (Tabela 6). Ao 

considerar que todas as relações sexuais é um termo amplo, o qual abre margem para 

várias interpretações, as mulheres que responderam essa alternativa pode tê-la 

compreendido como todas as pessoas que possuem um relacionamento afetivo e que 

praticam relação sexual, sem que elas necessariamente estivessem incluídas nesse 

domínio, ou ainda, a expressão pode ter sido avaliada como todas as práticas sexuais 

realizadas durante o ato sexual. Portanto, possuir uma opinião da necessidade do uso 

em todas as relações sexuais é uma percepção particular de cada pesquisada em estar ou 

não incorporada nessa esfera. 

Na mesma tabela, 64 (21,33%) mulheres julgaram o uso desnecessário do 

preservativo masculino no sexo oral, 44 (14,67%) no sexo anal e 20 (6,67%) no sexo 

vaginal. Em relação ao uso do preservativo feminino, 102 (34%) mulheres avaliaram 

como desnecessário no sexo oral, e menos da metade, ou seja, 50 (16,67%) 

consideraram desnecessário para o sexo vaginal. O contrário também foi verdadeiro, já 

que acreditar no uso do preservativo como sendo sempre necessário no sexo vaginal foi 

citado por 243 (81%) participantes para a camisinha masculina e 190 (63,33%) para a 

camisinha feminina.  

Supõe-se para estes resultados, que a maioria das pesquisadas perceberam 

somente a função contraceptiva da camisinha, quando afirmam uma necessidade 

constante na prática sexual que oferece risco de gestação, ou seja, no sexo vaginal e 

apontam uma necessidade dispensável em outras práticas, como sexo oral e anal, 

quando se comparam as frequências das respostas. Para estas mulheres, apesar de a 

maioria saber que a camisinha serve para proteção contra IST e HIV, conforme 

mencionado anteriormente, talvez o risco de adquirir infecções sexuais seja um 

problema secundário, à medida que as atitudes realçaram melhor o papel 

anticoncepcional do preservativo.  

Mais uma vez, todas as práticas sexuais, seja oral, vaginal ou anal oferecem 

risco de contaminação, obviamente, umas mais que outras. Desse modo, o preservativo 

é o único método capaz de evitar IST e o HIV transmitido por via sexual. Portanto, um 

olhar sensível deve ser lançado à comunidade no sentido de fortalecer a questão 
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preventiva do insumo, na intenção de preservar a saúde sexual de mulheres e homens, 

bem como reduzir o impacto de contaminação das infecções sexuais nessa localidade.  

Em relação à figura 5, ao comparar os resultados, mais que o dobro das mulheres 

não possui adesão ao preservativo feminino, já que a maioria não o utiliza em nenhuma 

relação e a minoria em todas as relações sexuais. Esses dados apontam possivelmente 

para uma enorme lacuna sedimentada pela cultura, pois apenas saber da sua existência, 

não assegura afinidade com o insumo. Assim, a sua ausência ou indisponibilidade 

distancia as mulheres dessa comunidade de se apropriar de informações relevantes ao 

seu uso.  

Acredita-se que a pouca disseminação do preservativo feminino concorre para a 

construção de opiniões baseadas no senso comum, que pode gerar um preconceito 

acerca da sua utilização. Esse prejulgamento pode afastar as mulheres dessa 

comunidade da possível curiosidade em experimentar a camisinha, e consequentemente, 

as impedem de tirarem suas próprias conclusões baseadas em suas experiências.  

Além disso, desconstruir um pensamento já solidificado é uma tarefa bastante 

difícil, que requer paciência, determinação e muita insistência por parte dos 

profissionais de saúde, considerando o grau de desenvolvimento social da localidade em 

questão. Dotar as mulheres de saberes é um compromisso de todos da equipe de saúde, 

todavia, a escolha por um comportamento saudável que permite vivenciar a sexualidade 

de forma mais segura é uma responsabilidade individual.  

Verdades e mitos acerca da utilização de preservativos masculino e feminino são 

disseminados pela sociedade. Por vezes, não se tem acesso às informações corretas ou 

caso haja a compreensão adequada, existe uma grande dificuldade de incorporá-las, 

devido à cultura, valores, condições sociais e/ou relações de gênero.
44

 No caso das 

mulheres, o uso da camisinha fica muitas vezes condicionado ao desejo do parceiro 

sexual, delineando a transição do perfil epidemiológico feminizado da Aids.
77

 

Pesquisa realizada em Pelotas-RS, relacionada à autopercepção das mulheres 

quanto ao risco de contaminação às IST/Aids identificou que 988 (64%) mulheres 

achavam impossível ou quase impossível adquirir este tipo de doença. Desse modo, não 

se perceberem em risco de contaminação constituiu-se como um forte elemento para a 

não utilização do preservativo em relações sexuais.
105
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Uma investigação qualitativa
89

 evidenciou que os discursos das participantes 

idealizavam que „as outras mulheres‟ possuíam risco de contaminação, justificado por 

comportamentos promíscuos dos seus parceiros. Entretanto, os resultados demonstraram 

que nenhuma mulher se sentia susceptível e excluíam-se do risco de contágio apesar de 

manterem relação sexual sem proteção.  

Em relação à tabela 7, percebeu-se que os motivos mais frequentes para não usar 

o preservativo masculino durante as relações sexuais envolviam o companheiro. A 

solicitação do uso é algo bastante constrangedor no contexto da parceria fixa, pois o 

pedido pode atestar uma desconfiança da mulher em relação à fidelidade do parceiro, ou 

então, imbuir o homem de dúvidas acerca da integridade moral da sua companheira. 

Assim, a confiança, o segundo motivo mais frequente neste estudo, reafirma que nas 

relações estáveis existem sentimentos envolvidos que não permitem discussões que 

fragilizem a condição de segurança sexual.  

A preocupação com a Aids está ligada a um código moral em que o casamento e 

a confiança na parceria fixa promovem aparente imunidade à doença.
89

 A confiança e a 

relação marital são destacadas na literatura como as razões mais comuns para que se 

deixe de lado um comportamento preventivo. Viver ao lado do homem durante anos e a 

própria fidelidade cria uma fantasiosa forma de prevenção contra as IST e HIV. A não 

garantia de que os parceiros se relacionam única e exclusivamente com elas se constitui 

fator de risco aos ciclos de contaminação, apontando a necessidade de se fazer sexo 

seguro, devido a feminização e heterossexualização da epidemia da Aids.
86, 106-107

 

Outro ponto importante que interfere no não uso do preservativo fortalecido pela 

confiança no parceiro é justamente a manutenção da relação amorosa. Questionar essa 

confiança é tido como algo comprometedor e potencializador da ruptura do 

relacionamento, já que o pedido pode soar como uma possível traição ou desconfiança 

do companheiro, englobando outras questões, como a honestidade.
108-109

 

Na obra História da sexualidade, Foucault
110

 discute a questão da fidelidade 

com relação ao âmbito doméstico, de modo que o marido deve ser o único parceiro 

sexual da mulher, pois ela se encontra sob o poder do homem, mas a recíproca não é 

verdadeira. “No caso dele, é porque exerce o poder e porque deve dar provas de 

domínio de si na prática desse poder, que deve restringir as escolhas sexuais. Ter 

somente relação com o esposo é para a mulher uma consequência do fato de que ela está 
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sob o seu poder. Não ter relação a não ser com a sua esposa é, para o marido, a mais 

bela maneira de exercer seu poder sobre a mulher” 
110:192

. 

Em relação ao motivo „Mulher não gosta’, surge uma problemática: Será que 

são as mulheres que não gostam do preservativo ou os seus parceiros? Responder a essa 

indagação necessita de uma análise bastante reflexiva acerca do tema e abre 

possibilidade ao desenvolvimento de outros estudos, porém um comentário superficial 

precisa ser enfatizado: Durante o relacionamento afetivo prolongado, e cujo laço vai 

sendo fortalecido, torna-se natural que ocorra o aumento da intimidade entre o casal e 

da regularidade das relações sexuais. O não uso do preservativo durante o ato sexual 

pode ser uma ação instintiva pautada justamente na confiança em não adquirir quaisquer 

infecções sexuais. Espera-se que os parceiros passem a respeitar a vontade do outro, 

atentando para o conforto, segurança e prazer.   

Nesse contexto, quando não se inicia a relação sexual com o uso do preservativo, 

existe uma tendência de não interrupção do ato, de modo a não atrapalhar o clímax da 

atividade sexual. Assim, o fato ‘Mulher não gosta’ pode ser totalmente compreensível 

ao passo que descontinuar o ato dificulta que ela atinja o ápice da relação sexual.  

Todavia, quando a determinação do não uso ocorre porque o ‘Parceiro não 

gosta’, as relações de gênero se inserem nesse âmbito como potente fator de risco ao 

contágio, pois essa imposição se solidifica ao longo do relacionamento. Nesse contexto 

a mulher tende a não solicitar o uso por respeito ao desejo do outro, por vontade em 

proporcionar conforto e prazer ao companheiro ou pela submissão imposta pela relação. 

Quando não solicitar o uso do preservativo em algumas relações sexuais é resultado da 

imposição, possivelmente se deve considerar a violência simbólica como um elemento 

invisível que permeia essa relação afetivo-sexual.  

Nesses tipos de uniões estáveis, o poder do companheiro vence as resistências da 

mulher, pois o dever conjugal, ainda se faz presente na ideologia que legitima o poder 

do macho. O dever conjugal é a obrigação de a mulher prestar serviços sexuais ao 

companheiro quando ele solicita ou impõe. Nesses casos, a mulher ocupa a posição de 

objeto do desejo masculino.
111

  

Além disso, “a violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o 

dominado não pode deixar de conceder ao dominante (e, portanto, à dominação) quando 

ele não dispõe, para pensá-la e para se pensar, ou melhor, para pensar sua relação com 

ele, mais que de instrumentos de conhecimento que ambos têm em comum e que, não 
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sendo mais que a forma incorporada da relação de dominação, fazem esta relação ser 

vista como natural [...]”.
112:47

 

Para Saffioti
111

 “o estereotipo funciona como uma máscara. Os homens devem 

vestir a máscara do macho, da mesma forma que as mulheres devem vestir a máscara 

das submissas. O uso das máscaras significa a repressão de todos os desejos que 

caminharem em outra direção. Não obstante, a sociedade atinge alto grau de êxito neste 

processo repressivo, que modela homens e mulheres para relações assimétricas, 

desiguais, de dominador e dominada”.
111:40

 

Desse modo, a sociedade aceita um duplo padrão sexual que permite maior 

liberdade ao homem do que à mulher e às diferenças nas relações de poder. Caso 

desejassem, os homens poderiam aumentar as taxas de uso de preservativo nas relações 

sexuais através da habilidade e competência no diálogo, negociação e afirmação da sua 

vontade em usar o preservativo. Todavia, desejar o uso em um relacionamento conjugal 

monogâmico evoca certa incoerência com os princípios de amor e fidelidade.
113 

Ainda sobre os motivos do não uso da camisinha masculina, 22 (8,84%) 

mulheres apontam o anticoncepcional como uma razão importante, reiterando a ideia de 

que o preservativo para elas possuem mais função contraceptiva do que preventiva de 

doenças sexuais.  

Na verdade, acredita-se que a ‘Parceria fixa’, a ‘Confiança no parceiro’, 

‘Mulher não gosta’, ‘Usa anticoncepcional’ e o ‘Parceiro não gosta’ estão interligados 

em uma teia interessante que merece alusão. Assim, se a mulher estiver em um 

relacionamento estável, ela tende a confiar em seu parceiro. A confiança, neste caso, se 

constitui como chave mestra desse arranjo, pois se o parceiro não gosta de usar a 

camisinha e ela não aprecia a sensação do uso e/ou respeita a vontade do outro, o 

preservativo é descartado da finalidade contraceptiva e o uso dos anticoncepcionais oral 

ou injetável ocupa seu espaço para evitar gestação não planejada.  

Indiscutivelmente, a confiança é uma convicção pessoal, mas não confere 

garantia de que não aconteça uma traição, haja vista que os relacionamentos se 

desgastam e pessoas interessantes ao outro podem se constituir uma oportunidade de 

quebra de rotina afetiva. Ela confia no marido, e ele pode confiar em outra pessoa. 

Assim, o ciclo de contaminação se perpetua. Portanto, apesar de creditarem segurança 

aos seus relacionamentos, as participantes se expõem ao risco de infecção, caso não haja 

fidelidade por parte dos seus homens. Esses resultados demonstraram que o sexo 
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masculino influencia sobremaneira no comportamento das mulheres na esfera da 

sexualidade. 

Ainda nesse foco, o uso do preservativo em um casal que utiliza outro método 

contraceptivo consiste em elemento estranho na situação conjugal. Essa introdução do 

seu uso poderia instabilizar a confiança depositada na (o) parceira (o),
114

 significando 

uma confissão de parcerias clandestinas
115

 e sugerindo a associação do preservativo 

com sexo ilícito.
116

  

De acordo com Madureira e Trentini,
117

 a não utilização do preservativo ocorre 

após “avaliação” masculina do risco, ou seja, a camisinha pode ser usada em todas as 

relações como forma de evitar riscos ao relacionamento conjugal, como gestação não 

planejada e contágio com infecções sexuais. Logo, o uso fica restrito aos primeiros 

encontros sexuais com a parceira, sendo dispensado após “avaliação” da história sexual 

dela, de demonstrações que o homem considere indicadoras de fidelidade e quando 

acredita que a mulher “cuida” para não engravidar, mesmo sem a certeza de que ela 

utiliza algum método contraceptivo. 

Assim, é inegável o papel dos homens no campo da saúde e das inter-relações 

com a saúde da mulher. Sobre isso, cabe enfatizar a reflexão sobre sexualidade e 

reprodução formulada sobre “homem-ausente”, “homem-problema”, “homem-

acessório”. Fala-se do homem-ausente para qualificar a sua falta de cuidado com a 

saúde. Quando está presente nos serviços de saúde é visto como homem-problema, ou 

seja, aquele em que os hábitos devem ser corrigidos. Por fim, o homem-acessório é 

utilizado como um apoio para a para a melhoria na qualidade de vida e saúde das 

mulheres
118

.  

Apesar de a inclusão dos homens na saúde não se restringir somente ao esquema 

sexualidade/reprodução, entender sua inserção na saúde é seguir também o caminho das 

diferentes perspectivas teóricas sobre as relações de poder, enfatizando ora dimensões 

de classe, ora de gênero.
119

 Essa compreensão do poder masculino sobre as mulheres se 

constitui passo incipiente para a longa marcha de mudança nas relações sociais. 

Retomando a tabela 2, a diminuição do prazer e o fato de ser desconfortável ou 

incomodar foram outras razões mencionadas pelas mulheres para sustentar a não 

utilização da camisinha masculina. Semelhante a esses dados, uma pesquisa com 

adolescentes realizada por Oliveira
120

 verificou que o incômodo e a diminuição da 

sensibilidade (prazer) foram desvantagens ou crenças negativas que justificavam 

relações sexuais desprotegidas. Atualmente existem preservativos com espessura mais 
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fina do látex, justamente para reduzir essa sensação de que o preservativo diminui o 

prazer, entretanto, ainda não são disponibilizados programaticamente. 

Quanto aos motivos relacionados ao não uso do preservativo feminino, ‘Não 

conhece’ ou não compreender a maneira de utilizar ou nunca ter visualizado uma 

camisinha feminina é um problema enfrentado por muitas mulheres, apontando para 

uma necessidade dos serviços de saúde que recobrem a localidade da pesquisa. O 

acesso, disponibilidade e disseminação do conhecimento sobre esse método preventivo 

deve ser uma responsabilidade elementar dos setores da saúde em parceria com os 

profissionais. 

Talvez as razões ‘Prefere o preservativo masculino’, ‘Dispõe de pouca 

informação’, ‘Falta de interesse’, „Não gostar’, „Aparência estranha’ possam ser 

explicadas, de modo geral, justamente pela pouca relevância que se dá na divulgação 

sobre a importância desse insumo e na entrega da camisinha feminina nos postos de 

saúde. Acredita-se que não gostar de algo pressupõe uma experiência – evento 

vivenciado – ou uma crença apoiada no senso comum. Assim, como a maioria das 

mulheres desse estudo nunca utilizou a camisinha feminina durante as relações sexuais, 

o fato de ‘Não gostar’, mesmo sem ter experimentado, consolida uma opinião coletiva 

enraizada no saber popular e incorporada às mulheres dessa comunidade.  

Se sua adesão é baixa, até que ponto investe-se e vale a pena investir na 

camisinha feminina? Será que a aparência, o tamanho, a dificuldade na introdução 

contribuem para a resistência de aceitação? Existe o esforço de gestores e profissionais 

de saúde para a desconstrução dessas crenças? Aparentemente há mais propagandas 

massivas ao uso da camisinha masculina, favorecendo um uso maior em comparação 

com a feminina. A entrega gratuita satisfatória, a facilidade em utilizar e guardar podem 

ser fatores contribuintes a preferência do preservativo masculino. 

Mais uma vez, enfatiza-se que não conhecer a camisinha feminina, preferir a 

masculina, a parceria fixa, dispor de pouca informação, a falta de iniciativa e 

motivações, as crenças de desconforto, incômodo ou redução do prazer e o contexto 

sociocultural influencia substancialmente em não possuir opiniões e consequente não 

uso. Esses resultados demonstraram que a aproximação com esse método de prevenção 

ainda é exígua entre as mulheres da comunidade. 

O uso do preservativo feminino ainda é algo extremamente incipiente na 

população brasileira. Embora haja uma restrição à adesão, este insumo é valioso no 

sentido de ampliação das perspectivas de prevenção de IST e HIV entre as mulheres. A 
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problemática do seu uso entorna sobre o alto custo, o que acarreta dificuldade de acesso 

da população de baixa renda a esse método, bem como a escassa distribuição nas 

unidades de saúde, com frequência e quantidade menor que o preservativo masculino.
85

 

 A adesão aos preservativos masculino e feminino tem como barreiras os 

aspectos culturais, as questões de gênero e as dificuldades na modificação do 

comportamento sexual. O uso não faz parte da cultura contraceptiva nacional e sua 

adoção depende da concordância masculina, o que é um percalço à prevenção, já que 

eles não gostam de métodos de barreira, por acreditarem que estes interferem no prazer 

sexual.
85

 

 Em relação aos dados descritos para a adequabilidade do conhecimento, atitude 

e prática, a maioria possuiu conhecimento insatisfatório sobre a camisinha masculina, 

grande parte das mulheres do estudo tem uma opinião (atitude) positiva acerca do uso. 

Todavia, somente acreditar que a utilização do preservativo masculino é necessária em 

todas as relações e práticas sexuais não respalda o uso concreto. Sobre o preservativo 

feminino, a maioria demonstrou conhecimento, atitude e prática inadequados.  

Na tabela 8, considerando a faixa etária, a adequabilidade do conhecimento e 

atitude dos preservativos masculino e feminino, o maior percentual se concentrou nas 

participantes ≥ 35 anos. Para prática adequada acerca do preservativo masculino, a 

maioria se enquadrou na faixa etária < 25 anos.  

Para o conhecimento e atitude, supõe-se que quanto mais experiente a mulher 

fica, mais informações ela adquire ao longo da vida, fortalecendo a sua compreensão e 

consequentemente modificando julgamentos e opiniões de acordo com as suas 

vivências. Para a prática adequada na menor faixa etária, acredita-se teoricamente que a 

estabilidade das relações afetivas se fortaleça com a maturidade. Assim, é possível que 

seja natural que mulheres com idade inferior a 25 anos ainda gozem da sua jovialidade, 

não tendo preocupação imediata de constituir família ou realizar o matrimônio, quanto 

aquelas em idade mais avançada.  

Conforme os dados desta pesquisa, se a parceria fixa é um motivo forte para o 

não uso do preservativo, a premissa contrária pode ser verdadeira. Infere-se que as 

mulheres solteiras possuem maior liberdade em solicitar a sua utilização para o casual 

parceiro, possuindo prática adequada, em comparação com as casadas.  

Importa observar que na distribuição sociodemográfica, considerando a 

escolaridade, a maioria das mulheres informaram possuir o ensino fundamental. Assim, 

acredita-se que o quantitativo maior para o conhecimento adequado das mulheres de 



75 

ensino fundamental possa ser reflexo do contingente de mulheres concentradas nesse 

item (Tabela 8).  

Não houve associação entre adequação do conhecimento sobre as camisinhas 

masculina e feminina, considerando faixa etária, escolaridade e estado civil, já que os 

valores-p foram maiores que 0,05 (p>0,05). Isso significa que o conhecimento adequado 

independe desses dados. Todavia, a orientação religiosa está associada 

significativamente ao conhecimento adequado sobre o preservativo masculino, 

indicando que as católicas possui um conhecimento mais adequado, quando comparada 

a outras crenças (p≤0,05) (Tabela 8). 

Supõe-se que as crenças religiosas se constituíram como reguladoras e 

inspiradoras do comportamento humano. A religião estabelece valores aos indivíduos 

comprometidos com ela, sejam conservadores ou liberais, os comportamentos se 

embasam de forma peculiar a cada devoção religiosa. Portanto, a religiosidade 

fundamenta decisões éticas, conceitos e pré-conceitos das pessoas sobre questões de 

interesse social. 

Algumas crenças recomendam o não uso do preservativo, propondo a fidelidade 

como forma de redução do risco de infecções. Outras influenciam o retardo da iniciação 

sexual, para demonstrar compromisso com o futuro parceiro. Em verdade, a religião se 

inter-relaciona ao comportamento sexual de maneira forte e provoca alterações na 

sociedade de acordo com os seus paradigmas moralistas. Ela credita condutas 

dominantes e equivalentes no modo de viver dos indivíduos que a seguem.
121

  

Nesse contexto, pesquisa sobre comportamento sexual e percepções da 

população brasileira sobre HIV/Aids, realizado com dados de 5.040 indivíduos 

evidenciou uma proporção significativamente crescente de católicos que iniciaram a 

vida sexual com o uso do preservativo e também crescimento da proporção de jovens 

pentecostais sexualmente ativos. Contudo, neste último grupo não houve aumento à 

adesão da camisinha.
88

 

 Inteirando, a mulher católica moderna faz uma releitura da sua fé, criando 

novos paradigmas de crenças firmados em valores cristãos modernos. Ao perceberem a 

incompatibilidade entre os valores da sua religião e os seus desejos pessoais, elas 

buscam novos caminhos e interpretações da sua crença. Isso legitima sua sexualidade, 

permitindo que ela seja satisfeita de maneira saudável.
122

  

 Ainda na tabela 8, considerando as atitudes das mulheres frente à utilização do 

preservativo masculino, a escolaridade demonstra associação significativa (p≤0,05) com 
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a sua adequabilidade, quanto maior o nível de escolaridade, mais adequada é a atitude 

quanto ao método preventivo, demonstrando que o nível educacional influencia na 

forma de idealizar melhores hábitos de prevenção às doenças. Em relação à camisinha 

feminina, não existiu significância positiva com nenhuma variável sociodemográfica.  

 Quanto à prática constatou-se que nenhuma das variáveis sociodemográficas 

está associada significativamente com a avaliação adequada, já que os valores-p foram 

maiores que 0,05 (Tabela 8). Apesar de não ter havido associações significativas para 

solteiras e casadas, os resultados desta pesquisa aproximou-se sobremaneira da 

significância, já que p≤0,0571, o que pode ser compreendido pelos fatores já 

mencionados neste estudo: mulheres solteiras possuem a liberdade de se relacionar 

sexualmente com vários parceiros, aumentando o risco de contágio por IST e HIV. 

Assim, podem ser mais conscientes que as casadas quanto à prevenção de infecções 

sexuais, já que estas creditam à confiança marital uma segurança de não contaminação. 

 Em pesquisa de base populacional sobre o uso de preservativos nas relações 

sexuais, foram observadas diferenças estatisticamente significativas em relação ao uso 

do preservativo associado ao estado civil. Neste estudo, as mulheres solteiras (solteiras, 

viúvas e separadas) eram as que, com mais frequência, utilizam regularmente o 

preservativo, do que as casadas ou em união estável.
123

  

Esses achados demonstram mais uma vez que a estabilidade da união influencia 

o não uso do preservativo enquanto método de prevenção às IST e HIV. Provavelmente, 

as mulheres com relacionamentos estáveis não percebam o seu comportamento sexual 

de risco, já que a confiança na monogamia permite uma desproteção nas relações com 

seu parceiro, tornando-se susceptíveis a possíveis contaminações.
124-125

 

A quantidade de mulheres que possuem atitude e prática adequadas é maior que 

aquelas que têm conhecimento e prática adequados.  Portanto, a relação entre 

atitude/prática é muito mais forte (p<0,05) que a relação conhecimento/prática tanto 

entre as mulheres solteiras (incluindo separadas e viúvas) quanto entre as casadas 

(incluindo aquelas que vivem em união estável). Os maiores percentuais foram 

concentrados para atitude inadequada e prática inadequada para os preservativos 

masculino e feminino, justificando a forte relação desses dois domínios (Tabela 9).  

Investigações sobre a mesma temática demonstraram que mulheres com 

conhecimentos adequados apresentaram maiores porcentagens de atitudes adequadas, 

mas não utilizavam o preservativo de forma adequada. Todos esses estudos não 

constataram associações significativas entre os componentes do conhecimento, atitude e 
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prática de preservativos.
54,56,58

 Neste inquérito, o conhecimento e a atitude adequados 

não oferecem impacto sobre a adoção de práticas preventivas adequadas. 

Segundo Sousa e Barroso
126

, existem fatores que representam obstáculos à 

adesão de medidas de prevenção contra IST e HIV, muitas vezes mais relevantes que a 

falta de conhecimento, que são as relações de gênero que impõem dificuldade na 

negociação do uso dos preservativos. Além disso, apesar de assumir atitudes favoráveis, 

muitas vezes as mulheres se deparam com um frágil conhecimento que não sustenta 

uma prática adequada.  

Nicolau et al.
56

 explicita que o indivíduo possuir conhecimento e atitude positiva 

pode facilitar a adoção de comportamentos preventivos, mas não assegura essa prática, 

se não houver um suporte e condições adequadas que favoreçam a mudança de conduta 

e a manutenção do uso de preservativos. 

Desse modo, considerando a localidade da pesquisa, existem muitas dificuldades 

a serem enfrentadas para que se possa atingir um bom nível de adesão aos preservativos 

masculino e feminino. A violência, o nível educacional e as condições de sobrevivência 

pode se constituir entraves ao processo contínuo de trabalho da equipe de saúde, 

incluindo essas mulheres no contexto da vulnerabilidade em toda a sua integralidade, ou 

seja, individual, social e cultural. 

 Deve haver adaptações das atividades educativas no serviço de saúde, dentro do 

contexto descrito, já que a maioria teve um conhecimento inadequado, atitude adequada 

e prática inadequada, no sentido de ampliar o acesso ao conhecimento e provocar maior 

sensibilização sobre o impacto e prejuízos da contaminação por infecções sexuais. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O perfil sociodemográfico das mulheres residentes no aglomerado subnormal é 

de uma média etária de aproximadamente 33 anos. A maioria é do lar ou sem emprego, 

são naturais da própria capital paraibana e possui orientação religiosa católica. Quanto à 

escolaridade, elas possuem o ensino fundamental (completo e incompleto). São pardas, 

casadas ou em uniões estáveis, vivendo com rendimento de até um salário mínimo. Em 

relação à caracterização sexual e reprodutiva, a média de idade para sexarca foi de 

aproximadamente 16 anos e a maioria não utilizou preservativo durante a primeira 

relação sexual. 

A população feminina atingida pelo HIV no Brasil é em sua maioria 

heterossexual e com parceria fixa, com baixo nível de escolarização e pouca renda, 

sendo maior na faixa etária entre 30-39 anos, conforme o perfil das mulheres desse 

estudo. Residir em um aglomerado subnormal não se constitui escolha, mas questão de 

necessidade, já que viver em precárias condições de saneamento básico, infraestrutura, 

exclusão urbanística e social, com riscos ambientais, atesta estas mulheres a uma 

situação de pobreza que as deixam vulneráveis aos diversos condicionantes da epidemia 

da Aids.  

Quanto ao consumo de álcool e/ou drogas, a minoria das mulheres tiveram 

algum episódio de relação sexual sem uso do preservativo sob influência de substância 

psicoativa. Apesar de existir um baixo percentual nesse estudo, o consumo ou abuso se 

constitui fator de risco para contaminação em âmbito nacional. 

Em relação à atividade sexual, grande parte das mulheres iniciou antes da 

maioridade etária e não utilizaram o preservativo durante a primeira relação, além de 

serem heterossexuais, com parceria fixa. Portanto, a desproteção na primeira 

experiência sexual, heterossexualização, casadas ou em uniões estáveis, associadas aos 

fatores socioeconômicos reafirma a feminização da epidemia da Aids no Brasil, 

demonstrando o perfil de risco dessas mulheres à contaminação por infecções sexuais e 

HIV. 

 Sobre as fontes de informações acerca dos preservativos, a televisão foi a mais 

citada para o preservativo masculino, demonstrando a sua utilidade para anúncios 

institucionais em saúde, inserindo-se como uma ferramenta pedagógica capaz de 

provocar maior impacto e sensibilização a prevenção de doenças transmitidas por via 
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sexual. Para a camisinha feminina, profissionais de saúde foi a mais apontada, 

evidenciando-os como protagonistas responsáveis pela educação em saúde na 

comunidade. 

Em relação ao conhecimento, a maioria das mulheres conhecia os dois tipos de 

preservativos, mesmo que só de ouvir falar. Quanto ao número de cuidados citados, a 

maioria das respostas se concentrou em mais de três para os dois tipos de preservativos.  

Os cuidados mais citados se concentraram ao momento pré-sexual. Apesar disso, houve 

um grande percentual de mulheres que não sabiam citar nenhum cuidado relacionado à 

camisinha feminina, evidenciando uma lacuna programática a esse tipo de insumo nesse 

aglomerado subnormal.  

No presente estudo, metade das mulheres não acredita que a camisinha é 

confiável. Entretanto, a maioria das pesquisadas considera que as camisinhas masculina 

ou feminina devem ser utilizadas em todas as relações, sendo sempre necessário nas 

práticas sexuais oral, vaginal e anal, como maneira de evitar infecções transmitidas 

através do sexo.  

Quanto ao uso de preservativos, apesar de acharem importante, a maioria não 

utiliza nenhum tipo durante o ato sexual. O percentual quanto à camisinha feminina foi 

ainda mais alarmante, quando a devastadora maioria alegou nunca ter utilizado o 

insumo. Para as razões de não uso, a parceria fixa e a confiança no parceiro se 

constituíram as justificativas mais mencionadas para o preservativo masculino. Em 

relação ao feminino, não conhecer e preferir a camisinha masculina foram as mais 

citadas.  

 Quanto à adequabilidade do conhecimento, atitude e prática das mulheres 

pesquisadas sobre o preservativo masculino, a maioria possuía conhecimento e prática 

inadequados, mas atitude satisfatória. Para o preservativo feminino, há tabu e 

preconceito maior por parte das mulheres investigadas, em que o CAP foi inadequado 

para uma substancial maioria.  

Não houve associação entre adequação do conhecimento sobre as camisinhas 

masculina e feminina, considerando a faixa etária, escolaridade e estado civil, 

demonstrando que o conhecimento satisfatório das mulheres em relação aos dois tipos 

de preservativos independe da idade, do grau de instrução e se ela é casada ou solteira. 

Todavia, a orientação religiosa está associada significativamente ao conhecimento 
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adequado sobre o preservativo masculino, indicando que as católicas possui um 

conhecimento mais adequado, quando comparada às outras crenças (p≤0,05). 

 Considerando as atitudes das mulheres frente à utilização do preservativo 

masculino, a escolaridade demonstra associação significativa (p≤0,05) com a sua 

adequabilidade. Isto é, quanto maior o nível de escolaridade, melhor a atitude do 

método preventivo, demonstrando mais uma vez que o nível educacional influencia na 

forma de idealizar melhores hábitos de prevenção às doenças. Em relação à camisinha 

feminina e atitude, não existiu significância positiva com nenhuma variável 

sociodemográfica.  

 Quanto à prática do uso do preservativo masculino durante as relações sexuais 

constatou-se que o estado civil não está associado significativamente com a avaliação 

adequada dessa prática (p≥0,05), apesar de esse índice ter se aproximado sobremodo. 

As mulheres casadas e solteiras, sem distinção, possuem comportamento inadequado ao 

se tratar do não uso da camisinha masculina durante as relações sexuais. Sobre a 

camisinha feminina, duas mulheres utilizaram, todavia, apenas uma participante 

apresentou prática adequada segundo os critérios de avaliação estabelecidos. 

A associação entre o conhecimento e atitude com a prática do uso do 

preservativo masculino, segundo o estado civil, demonstrou que a relação entre 

atitude/prática é muito mais forte (p≤0,05) que a relação conhecimento/prática de 

mulheres solteiras e casadas. Em outras palavras, acreditar na importância do uso da 

camisinha talvez se constitua um fator de grande influência para o desenvolvimento de 

uma prática sexual segura. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS/ RECOMENDAÇÕES 

 

 

 

O uso do preservativo é alvo de debates intensos em políticas públicas de 

prevenção e atenção às IST e HIV/Aids. Os serviços de saúde devem dispor das 

camisinhas masculina e feminina, na intenção de assegurar melhores condições de 

acesso ao insumo para ambos os sexos. A magnitude dessa estratégia reside tanto na 

disponibilidade do principal método de prevenção às infecções transmitidas através do 

sexo, quanto na execução de educação em saúde capaz de potencializar experiências 

bem-sucedidas.  

O preservativo, tanto masculino quanto feminino, é um eficiente método de 

contracepção e prevenção de IST/Aids. Além da disponibilização destes nos postos de 

saúde, é necessário fortalecer a disseminação do conhecimento adequado quanto à sua 

utilização, assegurando o uso correto para que se atinja o seu principal objetivo, que é a 

prevenção.  

Ser influenciada pelo parceiro a não utilizar o preservativo é uma limitação 

vivenciada por várias mulheres, afetando o seu direito de livre escolha e autonomia. 

Arriscar-se no sexo desprotegido para manutenção de uma relação afetiva, segurança 

social e estabilidade financeira é uma realidade que submete milhares de mulheres ao 

risco de contaminação, firmando-as ainda mais como vulneráveis as IST/HIV a partir 

das relações de gênero.  

Recomenda-se que uma melhor integração entre comunidade, gestão e 

profissionais de saúde é capaz de provocar avanços significativos relacionados ao 

combate da epidemia da Aids. Portanto, pesquisas sobre conhecimento e fontes de 

informações devem ser estimuladas com a finalidade de promover a elaboração de 

intervenções salutares em serviços de atenção básica, já que a melhor educação em 

saúde é aquela realizada após a compreensão do contexto coletivo. 

As contribuições advindas deste estudo devem ir além da produção do 

conhecimento, na medida em que o intuito principal desse inquérito é servir de subsídio 

para orientação ou elaboração de ações no âmbito da unidade de saúde que serve à 

comunidade. Utilizando essas informações, a equipe pode intervir de forma satisfatória, 

possibilitando o aumento à adesão de preservativos durante as relações sexuais.  

Enquanto agente de transformação empenhada com a melhoria das condições de 

saúde das mulheres desse aglomerado subnormal e inserida em ações voltadas 
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especificamente para a sexualidade, através de um projeto de extensão, propõe-se a 

elaboração e execução de um conjunto de estratégias básicas envolvendo atividades 

educativas constantes e dinâmicas, compatíveis com os valores e condições sociais, na 

tentativa de provocar modificações de atitudes e práticas insatisfatórias. 

Nesse diapasão, enfatiza-se a Enfermagem como profissão firmada no 

desenvolvimento de práticas educativas que se constituem como elementos centrais da 

promoção da saúde e qualidade de vida. Fortalecer o papel do enfermeiro como agente 

social indispensável ao compartilhamento de saberes relacionado ao uso de 

preservativos é atentar para a atuação destes profissionais com a prestação de cuidados 

relacionados à prevenção de HIV e IST.  

A limitação desse estudo se encontra na peculiaridade das mulheres 

entrevistadas, já que o perfil é característico de comunidades carentes, cujas 

informações adquiridas para este grupo não devam ser generalizadas a todas as 

mulheres do município. Apesar disso, reafirma-se a intenção dessa investigação na 

comunidade em questão devido ao trabalho social desenvolvido nela, através das 

atividades de extensão universitária. 

Deve-se considerar que novos estudos sobre a temática surjam, ou até mesmo 

que este seja realizado em populações com características diferentes, para que haja 

comparação dos dados. A intenção dessa pesquisa não é esgotar o tema, mas produzir 

indagações que possam contribuir para a melhoria da saúde das mulheres, através da 

discussão de atitudes preventivas e de autocuidado.  

 Espera-se que essas conclusões sirvam de estímulos a outros pesquisadores, da 

Enfermagem e de áreas afins, na tentativa de elucidar fatores que influenciam no 

comportamento sexual preventivo.  Nesse estudo, ficou claro que os preservativos são 

vistos primordialmente como insumo contraceptivo devido às razões citadas para o não 

uso. Portanto, apesar de importante, não basta somente a educação em saúde acerca da 

camisinha como ação de combate ao HIV e IST, é necessário que a mulher se perceba 

em condição de vulnerabilidade. Talvez assim, haja uma prática adequada. 

Para as mulheres dessa pesquisa, é possível que a condição de vulnerabilidade 

não somente perpasse pela situação socioeconômica, mas também pelas relações de 

gênero, em que ela pode ser intimada pelo companheiro a não utilizar o preservativo 

durante a relação sexual. Acredita-se que atender ao apelo ou à imposição é uma forma 

de manutenção do relacionamento afetivo. 
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 Deixa-se o incentivo aos profissionais de saúde para maiores intervenções nessa 

comunidade, a partir do diagnóstico descrito. A enfermagem cresce cientificamente à 

medida que transforma pesquisas em ações sociais. Utilizar esses dados para elaborar e 

executar estratégias em saúde é o melhor caminho para modificações importantes em 

serviços de saúde. 

Investigações posteriores devem ser estimuladas, tanto àquelas relacionadas ao 

impacto da educação em saúde sobre preservativos, sobretudo o feminino, cujo uso 

ainda é bastante incipiente, bem como estudos sobre CAP e o uso do preservativo em 

homens, devido a forte influência do seu comportamento sexual sobre suas 

companheiras. 
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Data: ____/_____/_____                   

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

MULHERES SOLTEIRAS E CASADAS E O USO DO PRESERVATIVO: O 

QUE SABEM, PENSAM E PRATICAM 

1. Qual a sua idade? |_____|_____| anos  

2. Qual a sua profissão/ocupação? 

_______________________ 

3. Você é procedente de 

onde?__________________ 

4. Qual é a sua religião? 

|1| Católica        

|2| Evangélica 

|3| Espírita Kardecista       

|4| Umbanda/Candomblé 

|5| Outra  religião        

Especificar:______________ 

5. Qual o seu grau de escolaridade? 

|1| Analfabeto      

|2| Ensino fundamental incompleto 

|3| Ensino fundamental completo 

|4| Ensino médio incompleto 

|5| Ensino médio completo 

|6| Ensino superior incompleto 

|7| Ensino superior completo 

6. Gostaria de saber como você se 

classifica em relação a sua cor? 

|1| Branca      

|2| Preta 

|3| Amarela 

|4| Parda/Mulata/Morena 

|5| Outra          

Especificar:___________________

__ 

|6| Não sei responder 

7. Qual o seu estado conjugal? 

|1| Solteira       

|2| Casada  

|3| Separada 

|4| Viúva 

|5| União estável (mora junto) 

8. Em relação à sua renda mensal, você 

vive com: 

|1| < 1SM     

|2| 1├2SM 

|3| 2├3SM 

|4| ≥ 4 SM 

9. Em relação a bebidas alcoólicas, você: 

|1| Nunca bebeu     

|2| Já bebeu, mas não bebe mais 

|3| Bebe de vez em quando 

|4| Bebe frequentemente 

10. Em relação a drogas ilícitas (maconha, 

cocaína e crack), você: 

|1| Nunca usou     

|2| Já usou, mas não usa mais 

|3| Usa, mas não diariamente 

|4| Usa diariamente 

11. Você concorda ou discorda da frase: O 

uso de álcool ou drogas pode fazer 

com que as pessoas tenham relação 

sexual sem camisinha. 

|1| Concordo    

|2| Discordo 

|3| Não quero responder  

12. Isso já aconteceu com você? 

|1| Sim     

|2| Não 

|3| Não quero responder  

13. Com quantos anos de idade você teve a 

sua primeira relação sexual?   

|_______|_______| anos 

14. Você usou camisinha na sua primeira 

relação sexual? 

|1| Sim     

|2| Não  

|3| Não quero responder  

|4| Não lembro 

15. Atualmente, você possui companheiro 

(a)?  

|1| Sim     

|2| Não  

16. Qual o seu tipo de parceria sexual? 

|1| Parceria fixa, ou seja, namorado (a), 

noivo (a), companheiro (a), etc. 

|2| Parceria casual, ou seja, paqueras, 

“ficantes”, desconhecidos 

|3| Sem parceiros 

 



17. Você já engravidou?  

|1| Sim     

|2| Não [Pular para a questão 19] 

18. Você teve alguma gravidez 

indesejada? 

|1| Sim     

|2| Não 

19. De uma maneira geral, 

normalmente você tem relação 

sexual: 

|1| Somente com homens     

|2| Somente com mulheres 

|3| Com homens e mulheres   

 

 

20. Você utiliza algum método 

contraceptivo? 

|1| Sim    Qual? _______________ 

|2| Não 

21. Você já foi diagnosticada com 

alguma infecção sexualmente 

transmissível ou HIV? 

|1| Sim     

|2| Não  

 

CAMISINHA MASCULINA 

CONHECIMENTO 

22. Você concorda ou discorda da frase: Na relação sexual, usar camisinha é a melhor 

maneira evitar doença sexualmente transmissível e HIV/Aids.      

|1| Concorda                             |2| Discorda                       |3| Não sei/Não tenho opinião

23. Você conhece ou já ouviu falar na camisinha masculina?   |1| Sim                       |2| Não    

24. Você já viu a camisinha masculina?  |1| Sim                       |2| Não    

25.  Para você, qual (is) a (s) fonte (s) de informação que auxiliou seu conhecimento sobre a 

camisinha masculina? 

|1| Televisão                              |4| Família                       |7| Campanhas/Palestras                             

|2| Internet                                 |5| Amigos                       |8| Escolas 

|3| Profissionais de saúde         |6| Cartazes/Folders         |9| Outro. Especificar:_______ 

26.  Para que serve a camisinha masculina?  

|1| Prevenção de IST/HIV                           |3| Outro. Qual? ____________________ 

|2| Prevenção de gravidez indesejada         |4| Não sei/ Não quero responder    

27. Você saberia me dizer três cuidados necessários ao uso correto da camisinha masculina?  
|1| Observar condições da embalagem       |8| Não utilizar duas camisinhas de uma só vez 

|2| Observar o prazo de validade                |9| Após ejaculação amarrar a ponta da camisinha 

|3| Manter em local seco e arejado            |10|Após ejaculação retirar a camisinha com pênis ereto 

|4|  Utilizar lubrificantes à base d‟água     |11|Descartar a camisinha no lixo  

|5|  Não abrir a embalagem com a boca    |12| Desenrolar até a base do pênis 

|6| Colocar a camisinha com pênis ereto   |13| Não sabe 

|7| Apertar o bico da camisinha para a não entrada de ar   |14| Outros:____________________ 

 

ATITUDE 

28. Você concorda ou discorda da frase: Camisinha é confiável.   

 |1| Concorda                             |2| Discorda                          |3| Não sei/Não tenho 

opinião 
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29.  Você acha que usar a camisinha masculina é necessário:  

|1| Em TODAS as relações sexuais                     |3| Em NENHUMA relação sexual  

|2| Em ALGUMAS relações sexuais                   |4| Não sei/ não tenho opinião 

30.  Você acha que usar a camisinha masculina 

34a. No sexo vaginal:  

|1| É sempre necessário |2| É pouco necessário  |3| É desnecessário   |4| Não sei/ Não 

tenho opinião 

34b. No sexo oral: 

|1| É sempre necessário |2| É pouco necessário  |3| É desnecessário   |4| Não sei/ Não 

tenho opinião 

34c. No sexo anal 

|1| É sempre necessário |2| É pouco necessário  |3| É desnecessário   |4| Não sei/ Não 

tenho opinião   

PRÁTICA 

31. Na sua vida, você já teve relação sexual usando camisinha masculina? 

 |1| Sim   |2| Não. Por quê? ____________________________________________ 

32.  Atualmente, você e seu parceiro utilizam a camisinha masculina: 

|1| Em TODAS as relações sexuais           |3| Em NENHUMA relação sexual * 

|2| Em ALGUMAS relações sexuais *      |4| Não sei/ Não quero responder  

* Razões para NÃO uso em TODAS as relações sexuais_______________________________ 

33.  Quanto ao uso da camisinha masculina no sexo oral, vaginal e anal vocês: 

|1| Utilizam em TODAS as práticas sexuais  

|2| Utilizam em ALGUMAS práticas sexuais * 

|3| NUNCA utilizam a camisinha masculina * 

*Razões para NÃO USO em TODAS as práticas sexuais ____________________ 

34. Quando vocês utilizam a camisinha masculina é:  

|1| SEMPRE do início ao fim da relação sexual   

|2| NÃO utilizam do início ao fim da relação sexual.* 

*Razões para NÃO uso do início ao fim da relação sexual_____________________________ 

CAMISINHA FEMININA 

CONHECIMENTO 

35. Você conhece ou já ouviu falar na camisinha feminina?   |1| Sim                       |2| Não    

36. Você já viu a camisinha feminina?  |1| Sim                       |2| Não    

37.  Para você, qual (is) a (s) fonte (s) de informação que auxiliou seu conhecimento sobre a 

camisinha feminina? 

|1| Televisão                                            |4| Família                       |7| Campanhas/Palestras                             

|2| Internet                                               |5| Amigos                       |8| Escolas 

|3| Profissionais de saúde.                       |6| Cartazes/Folders         |9| Outro. Especificar:_______ 

38.  Para que serve a camisinha feminina?  

|1| Prevenção de IST/HIV                                |3| Outro. Qual? _________________________ 

|2| Prevenção de gravidez indesejada              |4| Não sei/ Não quero responder 

39. Você saberia me dizer três cuidados necessários ao uso correto da camisinha feminina?  
|1| Observar condições da embalagem/camisinha      |7| Colocar a argola externa fora da vagina 

|2| Manter em local seco e arejado                             |8| Apertar o anel externo na retirada 

|3| Observar prazo de validade                                   |9| Empurrar o anel móvel para dentro  

|4| Não abrir a embalagem com a boca                      |10|Descartar a camisinha no lixo  

|5| Não usar com a camisinha masculina                    |11| Não sabe 

|6| Apertar o anel móvel antes de introduzir               |12| Outros:_________________ 

 

Razões 

|1| Parceiro fixo    

|2| Confiança no parceiro 

|3| Parceiro não gosta 

|4| Eu não gosto  

|5| Aparência estranha 

|6| Não conhece 

|7| Dispõe de pouca informação  

|8| Diminui o prazer 

|9| Medo de apanhar 

|10| Falta de interesse 

|11|Dificuldade para colocar 

|12| É desconfortável/incomoda 

|13| Pouca disponibilidade 

|14| É laqueada 

|15| Usa anticoncepcional 
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ATITUDE 

40.  Você acha que usar a camisinha feminina é necessário:  

|1| Em TODAS as relações sexuais                                |3| Em NENHUMA relação sexual 

|2| Em ALGUMAS relações sexuais                              |4| Não sei/ não tenho opinião 

41.  Você acha que usar a camisinha feminina 

34a. No sexo vaginal:  

|1| É sempre necessário |2| É pouco necessário  |3| É desnecessário   |4| Não sei/ Não tenho 

opinião 

34b. No sexo oral: 

|1| É sempre necessário |2| É pouco necessário  |3| É desnecessário   |4| Não sei/ Não tenho 

opinião 

 

 

PRÁTICA 

42. Na sua vida, você já teve relação sexual usando camisinha feminina? 

 |1| Sim   |2| Não. Por quê? 

_____________________________________________________________________________ 

43.  Atualmente, você e seu parceiro utilizam a camisinha feminina: 

|1| Em TODAS as relações sexuais               |3| Em NENHUMA relação sexual * 

|2| Em ALGUMAS relações sexuais *          |4| Não sei/ Não quero responder  

*Razões de NÃO uso em TODAS as relações sexuais______________________________ 

44.  Quanto ao uso da camisinha feminina no sexo oral e vaginal vocês: 

|1| Utilizam em TODAS as práticas sexuais  

|2| Utilizam em ALGUMAS práticas sexuais * 

|3| NUNCA utilizam a camisinha feminina * 

*Razões de NÃO uso em TODAS as práticas sexuais _______________________________ 

45. Quando vocês utilizam a camisinha masculina é:  

|1| SEMPRE do início ao fim da relação sexual   

|2| NÃO utilizam do início ao fim da relação sexual * 

*Razões de NÃO uso do início ao fim da relação sexual____________________________ 

ACESSO A PRESERVATIVOS 

46.  No momento você tem camisinha masculina ou feminina com você ou na sua casa? 

|1| Sim: Qual? ________________________________ 

|2| Não  

47. Você já recebeu ou pegou camisinha de graça? 

|1| Sim [Pular para a questão 49] 

|2| Não [Pular para a questão 48] 

48.  Quais as razões para não adquirir a camisinha de graça? [Encerrar a entrevista] 

|1| Falta de interesse     |4| Não confia na camisinha gratuita 

|2| Vergonha                 |5| As pessoas vão comentar negativamente 

|3| Preconceito              |6| Outros: _________________________________________ 

49.  Onde você recebeu ou pegou camisinha de graça pela última vez? 

|1| Unidade de Saúde     |3| Campanhas de prevenção 

|2| Distrito Sanitário      |4| Outros: __________________________________________ 

 

 

 

 

Razões 

|1| Parceiro fixo    

|2| Confiança no parceiro 

|3| Parceiro não gosta 

|4| Eu não gosto  

|5| Aparência estranha 

|6| Não conhece 

|7| Dispõe de pouca informação  

|8| Diminui o prazer 

|9| Medo de apanhar 

|10| Falta de interesse 

|11|Dificuldade para colocar 

|12| É desconfortável/incomoda 

|13| Pouca disponibilidade 

|14| É laqueada 

|15| Usa anticoncepcional 

|16| Prefere a masculina 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Prezada participante, estamos realizando uma pesquisa intitulada „Mulheres solteiras e 

casadas e o uso do preservativo: o que sabem, pensam e praticam‟ desenvolvida pela 

pesquisadora Smalyanna Sgren da Costa Andrade, mestranda do Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Prof. Dra. Simone 

Helena dos Santos Oliveira.  

O objetivo do estudo é avaliar o conhecimento, a atitude e a prática de mulheres 

solteiras e casadas quanto ao uso do preservativo como medida preventiva às IST/HIV. Será 

realizada uma entrevista, na qual serão feitas perguntas referentes ao objetivo do estudo.  

A finalidade deste trabalho é contribuir para elaboração de intervenções e estratégias 

coletivas voltadas às mulheres em risco de contaminação por IST/HIV no que tange a adoção do 

preservativo. Portanto, solicitamos seu consentimento para participar da pesquisa e para que os 

dados obtidos da mesma possam ser apresentados em eventos e publicados em revistas 

cientificas da categoria. Vale ressaltar que seu nome será mantido em sigilo, assim como a sua 

autonomia em decidir participar ou não desse estudo, tendo a liberdade de desistir a qualquer 

momento.  

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, você não é 

obrigada a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades propostas. Caso decida não 

participar, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem 

haverá modificação na assistência que vem recebendo. A presente pesquisa não possui riscos 

previsíveis.  

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Eu concordo em participar desta pesquisa, declarando para os devidos fins, que cedo os 

direitos de minha entrevista, podendo ser usada integralmente, ou em partes, sem restrições de 

prazos e citações, desde a presente data. Da mesma forma, autorizo o uso das citações a 

terceiros, sua publicação e divulgação em eventos científicos, que ficará sob a guarda da 

Universidade Federal da Paraíba.  

Diante do exposto declaro que fui devidamente esclarecida e dou o meu consentimento 

para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma 

cópia desse documento.  

 

Agradecemos antecipadamente.  

 

João Pessoa, ___ de ____________de 2013.  

 

__________________________________       

Assinatura do participante                                                     

 

__________________________________                          Impressão datiloscópica 

Assinatura do Pesquisador  

 

___________________________________ 

Assinatura da testemunha  

 
Caso necessite de maiores informações, favor entrar em contato com a pesquisadora 

responsável Smalyanna Sgren da Costa Andrade, através dos telefones: (83) 8806-6181/ 

3243-5028 ou para o e-mail smalyanna@hotmail.com. Endereço: Rua Onaldo da Silva 

Coutinho, 174, Castelo Branco III, CEP: 58050-600,  João Pessoa-PB ou Comitê de Ética 

em Pesquisa do CCS/UFPB, Cidade Universitária, Campus I/Bloco Arnaldo Tavares, sala 

812. Telefone/Fax: (83) 32167791/ E-mail: eticaccs@ccs.ufpb.br 
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