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IntroduçãoIntrodução

OO termotermo “sexualidade”“sexualidade” remeteremete--nosnos parapara umum universouniverso ondeonde tudotudo éé
relativo,relativo, pessoalpessoal ee muitasmuitas vezesvezes paradoxalparadoxal.. PodePode dizerdizer--sese queque éé oo traçotraço
maismais íntimoíntimo dodo serser humanohumano ee manifestamanifesta--sese diferentementediferentemente dede
indivíduoindivíduo parapara indivíduo,indivíduo, dede acordoacordo comcom aa realidaderealidade ee asas experiênciasexperiências
vivenciadasvivenciadas.. PorquePorque existemexistem comportamentoscomportamentos associadosassociados àà sexualidadesexualidade
dodo indivíduoindivíduo queque podempodem comprometercomprometer aa suasua saúdesaúde físicafísica ee mentalmental --
comportamentoscomportamentos dede riscorisco -- competecompete tambémtambém aosaos técnicostécnicos dede
diagnósticodiagnóstico ee terapêuticaterapêutica oo auxílio,auxílio, dependendodependendo dada suasua áreaárea dede
actuação,actuação, intervirintervir aoao nívelnível dodo estudoestudo ee educaçãoeducação parapara aa saúde,saúde,
diagnósticodiagnóstico ee tratamentotratamento dasdas DSTSDSTS..
NumNum processoprocesso pedagógicopedagógico emem PES,PES, foramforam realizadasrealizadas consultasconsultas queque
visavamvisavam aa promoçãopromoção ee educaçãoeducação parapara aa saúde,saúde, aoao nívelnível dada temáticatemática emem
estudo,estudo, elaboradoselaborados ee distribuídosdistribuídos folhetosfolhetos ee cartazescartazes..
MÉTODOMÉTODO

EstudoEstudo transversal,transversal, observacional,observacional, retrospectivoretrospectivo ee quantitativoquantitativo.. AA escalaescala

RESULTADOSRESULTADOS

Do tratamento estatístico (SPSSDo tratamento estatístico (SPSS--13.0 for Windows) e  13.0 for Windows) e  
respectivos testes estatísticos, emergiram da Análise de respectivos testes estatísticos, emergiram da Análise de 
Componentes Principais (rotação Varimax), cinco factores Componentes Principais (rotação Varimax), cinco factores 
que expressam a componente atitudinal em contextos de que expressam a componente atitudinal em contextos de 
sexualidade da amostra:sexualidade da amostra:

11-- Uso consistente do preservativo, de forma Uso consistente do preservativo, de forma 

estável e promotora de saúdeestável e promotora de saúde

22-- Recusa/ Evitamento de relações sexuais em Recusa/ Evitamento de relações sexuais em 

situações consideradas perigantes de DSTsituações consideradas perigantes de DST

33-- Recusa peremptória na prática de relações Recusa peremptória na prática de relações 

sexuais pré nupciaissexuais pré nupciais

44-- Perscrutação/ questionamento da história Perscrutação/ questionamento da história 

sexual do parceiro actualsexual do parceiro actualEstudoEstudo transversal,transversal, observacional,observacional, retrospectivoretrospectivo ee quantitativoquantitativo.. AA escalaescala
usadausada (Likert)(Likert) apresentaapresenta umauma sériesérie dede cincocinco opções,opções, cotadascotadas dede 11 aa 55,,
dasdas quaisquais oo inquiridoinquirido seleccionaselecciona apenasapenas umauma.. Adaptação,Adaptação, aplicaçãoaplicação ee
tratamentotratamento estatísticoestatístico dede umum IRDIRD:: “Questionário“Questionário parapara avaliaravaliar aa
autoauto--eficáciaeficácia sobresobre condutascondutas preventivaspreventivas dodo HIV”HIV” dede SS..Kasen,Kasen,
RR..DD..VaughanVaughan ee HH..JJ.. Walter,Walter, ,, comcom oo objectivoobjectivo dede verificarverificar aa autoauto--
eficáciaeficácia dasdas condutascondutas preventivaspreventivas dodo HIVHIV nana populaçãopopulação..
AmostraAmostra::
A amostra foi constituída por 84 pessoas A amostra foi constituída por 84 pessoas -- adultos e adolescentes adultos e adolescentes 

sexualmente activos sexualmente activos -- da cidade de Bragança:da cidade de Bragança: 58 do sexo 58 do sexo 
feminino e 26 do sexo masculino, com idades compreendidas entre os feminino e 26 do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 
15 e 45 anos.15 e 45 anos.

sexual do parceiro actualsexual do parceiro actual

55-- Uso consistente de preservativo Uso consistente de preservativo como forma como forma 

preventiva primária de DSTpreventiva primária de DST

A Extracção do Alfa de Cronbach A Extracção do Alfa de Cronbach –– permitiu  verificar o grau de permitiu  verificar o grau de 
homogeneidade e consistência interna existente entre as homogeneidade e consistência interna existente entre as 
respostas dos diversos itens que compõem a escala. respostas dos diversos itens que compõem a escala. 

Destes cinco factores foram evidenciados os três seguintes: Destes cinco factores foram evidenciados os três seguintes: 

F1 Recusar ter relações sexuais (α 0,92)F1 Recusar ter relações sexuais (α 0,92)
F2 Adquirir e usar preservativos (α:0,75)F2 Adquirir e usar preservativos (α:0,75)
F3 Solicitar informação ao parceiro sexual, (α F3 Solicitar informação ao parceiro sexual, (α 
0,80) 0,80) 

CONCLUSÕESCONCLUSÕES
Para a mudança dos valores sociais e comportamentais inerentes aos comportamentos sexuais de risco, é necessário alertar as pPara a mudança dos valores sociais e comportamentais inerentes aos comportamentos sexuais de risco, é necessário alertar as popuopulações lações 
para as consequências desses mesmos comportamentos. Apesar de este tema ser alvo de inúmeras investigações e programas de para as consequências desses mesmos comportamentos. Apesar de este tema ser alvo de inúmeras investigações e programas de 
esclarecimento e promoção de sexualidade segura, existem ainda muitas dúvidas acerca desta temática.esclarecimento e promoção de sexualidade segura, existem ainda muitas dúvidas acerca desta temática.
Nas sessões de Educação para a Saúde Nas sessões de Educação para a Saúde -- Centro Comercial Fórum Theatrum de Bragança Centro Comercial Fórum Theatrum de Bragança -- em que foram esclarecidas dúvidas e se facem que foram esclarecidas dúvidas e se facultou  ultou  
informação sobre o tema (diálogo com indivíduos interessados) informação sobre o tema (diálogo com indivíduos interessados) foi possível concluir que existe ainda muito a fazer no que diz rfoi possível concluir que existe ainda muito a fazer no que diz respeito a espeito a 
promoção e educação para a saúde relacionada com a sexualidade, uma vez que este continua ainda a ser um tema tabu para muitopromoção e educação para a saúde relacionada com a sexualidade, uma vez que este continua ainda a ser um tema tabu para muitos s 
indivíduos. Verificouindivíduos. Verificou--se ainda, a ausência de uma explicação científica, acerca da influência de alguns valores sociais e comporse ainda, a ausência de uma explicação científica, acerca da influência de alguns valores sociais e comportamentais tamentais 
associados a uma relação sexual segura, de forma a comprovar a sua influência.associados a uma relação sexual segura, de forma a comprovar a sua influência.


