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RESUMO 

A SIDA é uma doença para a qual não existe cura ou vacina. É uma 

doença provocada por um vírus que se transmite através de determinados 

comportamentos humanos, os chamados comportamentos de risco 

(especialmente as relações sexuais desprotegidas e a partilha de materiais 

infectados envolvidos na injecção e preparação de drogas injectáveis). Esta 

doença está disseminada pelos diversos pontos do globo, com maior prevalência 

no continente Africano. A prevenção primária, que passa pela mudança dos 

comportamentos de risco, tem sido uma das maiores apostas para tentar travar a 

disseminação desta doença, embora nem sempre seja acompanhada de 

avaliação da sua eficácia. 

Neste trabalho, após a abordagem da infecção pelo VIH/SIDA 

relativamente à sua etiologia, aspectos psicossocias e epidemiologia, é abordada 

a prevenção para jovens. No que diz respeito à prevenção são abordados os 

diversos agentes de prevenção que poderão ser envolvidos, alguns dos diversos 

modelos de mudança de comportamentos defendidos pela Psicologia e que se 

podem aplicar a esta problemática. É ainda salientada a necessidade de 

avaliação dos projectos preventivos implementados. 

A parte prática deste trabalho consistiu em dois estudos. O estudo 1 teve 

como objectivo avaliar as mudanças ocorridas, a nível dos conhecimentos, 

atitudes e práticas sexuais, num grupo de jovens (N=24) que participou 

directamente no "Projecto 18-25", em dois momentos: pré-formação e pós-

formação. Os resultados revelam que ocorreram algumas mudanças significativas 

em diversas variáveis sociopsicológicas, mas não ao nível dos comportamentos e 

práticas sexuais de risco. 

O estudo 2 (N=1054) teve como objectivo identificar os conhecimentos, 

atitudes e práticas sexuais dos estudantes universitários e a forma como estas se 

relacionam. Os resultados revelaram que: a) não havia relação significativa entre 
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os conhecimentos e as outras variáveis; e b) a intenção comportamental de usar 

preservativo e as expectativas de auto-eficácia são os melhores preditores de 

utilização do preservativo. 
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ABSTRAT 

AIDS is a disease for a Which there is no cure nor vaccine. It is a 

diseasecaused by a virus that is transmitted through certain human behaviors, the 

so called risk behaviours (especially unprotected sex and the sharing of infected 

materials used in the preparation and injection of drugs). This disease is present 

throught the world with greater presence in the African continent. Primary 

prevention, wich includes a change in risk behaviours, has been one of the major 

efforts to try to stop the proliferation of the disease. However, not always has been 

followed by na evaluation of its efficacy. 

In this study, after looking at the infection by HIV/AIDS from the etiological, 

psycho-socialogical and epidemic perspectives, we will approach the prevention 

with youths. With respect to prevention, we shall analyse the diferent prevention 

agents involved and some of the behaviour change models presented by 

Psychology (aplied to this theme). The necessity of evaluation of the prevention 

programs wil be underlined. 

The empirical phase of this investigation include two studies. Study 1 had 

the objective of evaluating changes ocurred at the knowledge, attitude and sexual 

behaviour levels, with a youth group (N=24) that werw direct participants in the 

"Project 18-25". This evaluation was implemented at two moments: pre-training 

and post-training. Results indicate that some significant changes in psyco-social 

variables occured, but not none at the risk behaviour and sexual behavior levels. 

Study 2 (N=1054) had the objective to identify knowledge, attitudes and 

sexual behaviours within a university student population and also the form in which 

these interact. Results indicate that: there is no significant relationship between 

knowledge and other variables; and b) the behavioural intention to use condoms 

and the expectation of auto-efficacy are the best predictors of comdom use. 
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RESUMEE 

Le SIDA est une maladie dont il n'exist pas de guerison ou de vaccin. C'est une 

maladieprovoquée par l'existence d'un virus que se transmet à travers de certains 

comportments humains, designés pour comportements à risque (principalment lors des 

relations sexxuelees non protégées ou lors d'un partage de materiel infecté durant 

l'injection e la preparation de droques injectables. Cette maladie s'est repanduedans 

plusiers régions de la planète, notamment et principalement dans le continent Africain. La 

prevention primaire, Qui vise le changement des comportmentsà risque, represent un des 

grands défis de la lutte contre le SIDA. Toutefois, celle-ci, sauvent, nést pas 

accompagnée de l'évaluation de son efficacité. 

Après avoir effectue l'abordage de linfection par le VIH/SIDA relatif à son 

éthiologie, à ses aspects psychologiques, sociaux et epidemiologiques, ce travail procede 

à l'abordage de la prevention auprès des jaunes. En ce qui concerne la prevention, sont 

identifiés les divers agents possiblement liés aux actions de prevention, aussi bien que les 

différents theories sur la modification des comportments proposés par la psychologie et 

Qui peuvent s'appliquer à cette problématique. Est aussi envisager la nécessité de 

realizer une evaluation des projets de prévention instaurés. 

L'aspect pratique de ce travail porte sur 2 études. L'étude 1 se propose de 

évaluer les changements réalisés, du point de vue des connaissances, des 

comportements e des attitudes, chez un grupe de jeunes (N=24) qui ont directement 

participés dans le "Project 18-25", durant deux moments de l'évaluation: pré e après 

formation. Les résultats indiquent qu'il existe certains changements significatifs dans les 

divers variables psycosociaux, sauf au niveau des comportements et des pratiques 

sexuelles à risque. 

L'étude 2 (N=1054) se propose de identifier les connaissances, les attitudes et 

les pratiques sexuelles des étudiants universitaires et leur forme d'etablier les relations 

interpersonnelles. Les résultats indiquent que: a) il n'exist pas de relation significatif entre 

les connaissances et les autres variables; et b) l'intention au niveau du comportement 

d'utiliser le préservatif et les expectatives de l'auto-efficacité representen les meilleurs 

évaluations de l'usage du préservatif. 
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INTRODUÇÃO 

A Psicologia da Saúde "recorre aos conhecimentos provenientes das 

diversas áreas da Psicologia, com vista à promoção e manutenção da Saúde, à 

prevenção e tratamento da doença, à identificação da doença, à identificação da 

etiologia e ao diagnóstico relacionados com a saúde e a doença e disfunções 

associadas à análise e implementação do sistema de cuidados de saúde e 

formação de política de saúde" (Matarazzo, 1982, cit. por Ribeiro, 1989). 

Segundo Teixeira (1993), a psicologia da Saúde ocupa-se 

especificamente da promoção da saúde através da prevenção de doenças e 

disfunções psicológicas em pessoas saudáveis, da intervenção nas formas de 

lidar com a doença, e da identificação do papel desempenhado pelos 

acontecimentos de vida pelas atitudes, crenças e comportamentos do sujeito na 

génese e desenvolvimento da doença. 

A SIDA (Síndrome da ImunoDeficiência Adquirida), provocada por um 

vírus transmissível através de comportamentos específicos e inicialmente 

identificada num pequeno número de sujeitos, rapidamente se propagou, 

atingindo rapidamente o estatuto de pandemia (Montagnier, 1994; Kalichman, 

1998 a; Kalichman, 1998 b). Desta forma, se a doença em si é essencialmente 

biológica, a epidemia é um fenómeno psicossocial, e a forma de a fazer parar 

passa pela adopção e manutenção de comportamentos de prevenção para a 

infecção pelo VIH (DiClemente,1992). 

A SIDA é, assim, uma das doenças que mais preocupa a nossa era. 

Porque não existe ainda cura e a descoberta de uma vacina parece ainda 

distante. Porque está relacionada com comportamentos que se tem revelado 

difíceis de alterar. Porque tem vindo a afectar um grande número de pessoas, de 

diversos grupos socioculturais, étnicos, etários. 

A partir de 1987, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceu a 

necessidade de um esforço conjunto, a nível mundial no sentido de enfrentar as 
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consequências sociais, económicas, demográficas e culturais desta doença, 

criando o Programa Global da SIDA (Teixeira, 1993). Este programa tinha como 

objectivo coordenar os esforços dos diversos países, de forma a englobarem a 

prevenção e a mobilização de recursos necessários para fazer frente aos 

problemas levantados pela doença, quer a nível a nível dos sujeitos infectados, 

quer a nível das sua famílias e dos técnicos/instituições de saúde. 

Foram definidas três tarefas fundamentais, correspondentes aos níveis de 

prevenção primária, secundária e terciária: promover mudanças nos 

comportamentos associados à transmissão do vírus de forma a evitar a infecção, 

motivar os indivíduos já infectados para mudarem os seus comportamentos de 

forma a não colocarem as outras pessoas em perigo, e apoiar os sujeitos 

infectados ou já com a doença declarada de forma a responder à suas 

necessidades emocionais e às consequências psicossociais subjacentes. 

Os psicólogos encontram-se numa posição estratégica para responder 

aos problemas complexos com que a SIDA confrontou a comunidade (Teixeira, 

1993). Como estudiosos do comportamento, podem dar um contributo 

fundamental para a mudança de atitudes e comportamentos, desempenhando um 

papel importante no planeamento das campanhas de prevenção e sua avaliação, 

quebrando assim a cadeia de transmissão comportamental do vírus. Por outro 

lado, com o aumento crescente de casos e correspondente impacto 

pessoal/social, podem também intervir numa resposta eficaz às necessidades 

psicológicas e psicossociais das pessoas afectadas (infectados, familiares, 

amigos e técnicos de saúde que com eles lidam), através da valorização do seu 

bem estar psicológico e melhoria da qualidade de vida, bem como da redução das 

suas consequências sociais (combate à discriminação e marginalização dos 

sujeitos infectados). 

Não havendo ainda disponível uma cura ou vacina para a SIDA, e tendo 

em conta o número crescente de pessoas infectadas que potencialmente pode 

infectar outros, a aposta da comunidade e governos a nível da Prevenção 

Primária tem sido grande, quer em termos económicos quer em termos de 
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recursos humanos envolvidos. Em termos de Prevenção Primária, que tem como 

objectivo a redução da transmissão e disseminação do VIH, a Psicologia tem um 

papel fundamental na modificação dos comportamentos que colocam os sujeitos 

em risco de serem infectados (Teixeira, 1993). 

Começou-se por pensar a Prevenção Primária para as pessoas em geral. 

Foram criados milhares de programas de prevenção em todo o mundo, em que se 

gastaram milhões. Progressivamente começou-se a perceber que as campanhas 

de prevenção não podiam ser para um público em geral, mas que era necessário 

ter em conta as especificidades de cada grupo: uma campanha de prevenção 

tendo como alvo os adolescentes, teria que ser completamente diferente de uma 

campanha para adultos, diferente de uma dirigida a toxicodependentes, ou a 

prostitutas, ou a homossexuais, ou a heterossexuais, ou a emigrantes, ou a 

crianças... com todas as combinações possíveis. 

Sexo e sexualidade, por exemplo, sendo das áreas de trabalho 

fundamentais na prevenção da infecção pelo VIH, envolvem comunicação, 

envolvendo também significados sociais. Estes significados e estilos de 

comunicação podem variar de cultura para cultura, de subgrupo para subgrupo, 

de homens para mulheres... A sexualidade humana envolve uma matriz de 

influências psicológicas e normativas que envolvem o papel do género (feminino 

ou masculino), identidade sexual, regras morais, tradição e prestígio. As regras 

sexuais revelam-se nas interacções interpessoais através de estilos de 

comunicação (Rogers, E. M., 1983, cit. por Svenson & Hanson, 1996). Quando se 

criam programas de prevenção é fundamental estar consciente das dinâmicas 

horizontais específicas de cada grupo. Ignorá-lo pode resultar em projectos de 

prevenção desadaptados ao consenso social e necessidades do grupo alvo, 

fazendo com que os argumentos preventivos percam a sua validade e poder de 

persuasão (Svenson & Hanson, 1996). 

Segundo Ribeiro (1989), a Psicologia seria a disciplina "que domina o 

conhecimento científico de base, que possui a experiência prática aplicada capaz 

de começar a modificar o universo de significância e consequentemente o estilo 
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de vida do cidadão com vista a promover a saúde". Mas apesar de as ciências do 

comportamento deverem ocupar um papel principal na prevenção da infecção 

pelo VIH, a Psicologia raramente foi confrontados com responsabilidades e 

imperativos comparáveis aos que surgem agora com a epidemia da SIDA. Isto 

implica que a Psicologia reexamine paradigmas e escalas de pesquisa que 

tradicionalmente caracterizaram as ciências do comportamento (Kelly, Murphy, 

Sikkema & Kalichman, 1993). Para Hulley e Hearst (1989), a maior tarefa para os 

cientistas do comportamento é desenvolver, testar e popularizar estratégias 

efectivas que permitam dar apoio emocional a quem está infectado e modificar os 

comportamentos dos que não estão. 

Começaram assim a surgir campanhas com alvos muito específicos, 

adaptando as mensagens preventivas à realidade etária, sociocultural e 

psicológica dos seus membros. Mas muito poucas vezes houve 

preocupação/possibilidade de avaliar os seus resultados efectivos (Fisher & 

Fisher, 1996). E este aparente contracenso, em que se gastam milhões sem se 

saber muito bem os resultados, leva frequentemente a que se invista "mais no 

mesmo", correndo o risco de desperdiçar recursos económicos e humanos em 

algo que, mesmo que teoricamente satisfatório, não trás consigo as 

consequências práticas previstas. 

Este trabalho centra-se na aplicação dos conhecimentos da Psicologia na 

Prevenção Primária da infecção pelo VIH, especialmente no que diz respeitos aos 

jovens. Utilizando dois questionários - o "Questionário de Comportamentos e 

Atitudes de Prevenção Face à SIDA" e o "Questionário de Conhecimento do VIH" 

(Cruz, 1998) - procura-se, por um lado, avaliar os conhecimentos, atitudes e 

comportamentos sexuais de jovens universitários, que permita uma 

caracterização, a este nível da população estudantil; por outro lado procura-se 

avaliar um dos projectos recentes de Prevenção levado a cabo pela Associação 

para o Planeamento da Família (APF), em parceria com a Comissão Nacional de 

Luta Contra a SIDA (CNLCS): o Projecto "Preservativo, Sim Obrigado - Programa 
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18-25 anos - Promoção de Sexo mais Seguro e dos Factores Protectores do 

Contagio de HIV" (ou mais abreviadamente, "Programa 18-25"). 

No primeiro capítulo, começar-se-á por uma abordagem da infecção pelo 

VIH/SIDA, de forma a entender as especificidades desta doença que terão 

repercussões a nível da sua prevenção: em que consiste, como se transmite, 

como se evita, quem são as pessoas mais afectadas, que aspectos psicológicos 

lhe estão subjacentes, como está distribuída no mundo e que vias de transmissão 

predominam. Será dada especial atenção ao Continente Europeu, dentro deste à 

Península Ibérica e, mais especificamente a Portugal. Relativamente a Portugal 

tentar-se-á caracterizar os casos de SIDA em termos de distribuição pelas 

diversas faixas etárias, sexo, categorias de transmissão e zona de residência. 

No segundo capítulo far-se-á uma abordagem da Prevenção em jovens, 

com referência aos diversos agentes preventivos, a alguns dos modelos de 

mudança de comportamentos com implicações na prevenção da SIDA, a algumas 

dificuldades inerentes à avaliação na área da sexualidade 

Na segunda parte deste trabalho, que corresponde ao estudo empírico, 

foram elaborados 2 estudos: O primeiro estudo, apresentado no terceiro capítulo, 

pretendeu avaliar as mudanças a nível dos conhecimentos, práticas sexuais e 

atitudes nos jovens que participaram directamente no projecto "18-25" no Porto 

(apesar de o projecto ter sido implementado a nível Nacional: Porto, Lisboa, 

Coimbra, Évora, Beja, Algarve e Terceira), com medidas pré/pós formação 

(N=24); O segundo estudo, apresentado no quarto capítulo, pretendeu contribuir 

para avaliar e caracterizar os jovens universitários portugueses em termos de 

conhecimentos, atitudes e práticas sexuais (N = 1054) e servir de ponto de partida 

para posteriores projectos preventivos que tenham esta população como alvo. Em 

cada um dos estudos serão apresentados os aspectos metodológicos e 

respectivos resultados, que serão também discutidos. 

No quinto capítulo serão apresentadas as principais conclusões deste 

trabalho, que poderão revelar-se úteis para uma melhor compreensão da 
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população Universitária em termos de comportamentos sexuais, conhecimentos 

relativamente à infecção pelo VIH/SIDA e atitudes e da forma como estas 

variáveis se relacionam entre si. 
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I PARTE - PREVENÇÃO DA INFECÇÃO PELO VIH/SIDA 



CAPÍTULO 1 

A INFECÇÃO PELO VIH/SIDA 

1.1 - Introdução 

A infecção pelo VIH/SIDA é relativamente recente, mas dada a sua 
gravidade e a forma como se tem disseminado pelo globo, tem sido uma doença 
amplamente estudada por diversas ciências, que tem dado contributos notáveis 
para a sua compreensão. Do vasto leque de ciências que se tem debruçado sobre 
esta doença podem contar-se a biologia, a medicina, a psicologia, a sociologia e a 
epidemiologia (entre muitas outras). 

A biologia permitiu perceber como o vírus responsável pela doença ataca 
o ser humano, como é constituído, que mutações sofre dentro do organismo, que 
reacções desencadeia, etc. A medicina salientou os efeitos do vírus na saúde 
física do sujeito infectado, as diversas fases pelas quais a infecção pode passar, o 
tempo e qualidade de vida com que se pode contar, etc. A farmacologia tem 
descoberto novas substâncias que ajudam a prolongar o tempo e qualidade de 
vida das pessoas infectadas e aposta na descoberta de fármacos cada vez mais 
eficazes ou de uma vacina. 

A psicologia refere os aspectos psicológicos da infecção e da doença 
declarada (quer no sujeito infectado, quer nos que o rodeiam, como familiares, 
amigos e técnicos), a importância do equilíbrio psicológico na evolução da 
doença, a importância fundamental que o comportamento desempenha na 
propagação da infecção, as estratégias de prevenção mais eficazes, etc. A 
sociologia chama a atenção para os aspectos culturais a que a transmissão desta 
doença está ligada, para a influência que diversos grupos podem ter nas 
mudanças de comportamentos, para o papel que o nível económico de um país 
desempenha no controle da doença, etc. 

A epidemiologia identifica as zonas mais e menos afectadas, permite 
identificar os grupos em que esta doença é mais frequente, estabelece os padrões 
típicos de transmissão de cada zona, dá informações sobre o número actual de 
pessoas infectadas, etc. 
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Neste capítulo tentar-se-á abordar algumas das contribuições destas 
ciências, de forma a permitir uma melhor compreensão multidisciplinar desta 
doença. 

1.2 - Noções gerais 

1.2.1 - Definição e aspectos históricos 

Na primavera de 1981 foram identificados, em Los Angeles, nos Estados 

unidos da América (EUA), 5 jovens homossexuais que estariam prestes a morrer 

de uma forma particularmente severa de pneumonia por Pneumocystis carini. 

Alguns deles apresentavam diminuição dos linfócitos T4, que defendem o 

organismo contra as infecções. Esta forma de pneumonia era conhecida, mas em 

crianças que nasciam sem sistema imunitário ou em casos em que as defesas 

eram deliberadamente diminuídas para evitar a rejeição no caso de transplante de 

órgãos. Posteriormente foram identificados em Nova YorK e Califórnia 26 jovens, 

também homossexuais masculinos, com sarcoma de Kaposi, uma forma rara de 

cancro que afecta essencialmente pessoas idosas, também eles com uma 

diminuição do linfócitos T4 (Schoub, 1994; Montagnier, 1994; Teixeira, 1993). 

Foram estes os primeiros casos registados de uma nova doença que 

começou por ser designada por GCS - Gay Compromise Syndrome - e GRID -

Gay Related Imunno Deficiency (Montagnier, 1994; Weinberg, Williams & Prior, 

1994), reflectindo uma primeira crença de que esta seria uma doença exclusiva 

dos homossexuais. Sossegaram os espíritos, e a doença chegou a ser 

considerada fruto da ira divina, uma forma de castigo para quem ousava infringir 

as regras de uma "moral instituída" (Botas, 1992). 

No entanto, em 1982, a doença foi detectada em outros sujeitos que não 

sendo homossexuais, pareciam pertencer a grupos específicos, descritos então 

como grupos de risco: heroinómanos, hemofílicos e haitianos. A doença chegou a 

ser designada como a doença dos 4 H, reflectindo o elevado índice de infecção 
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encontrado nestes 4 grupos: homossexuais, heroinómanos, hemofílicos e 

haitianos (Costa, 1996; Weinberg et ai., 1994) 

O constatação da existência da doença em indivíduos não homossexuais 

levou a uma reformulação do termo científico, que em 1982 passou a ser SIDA ou 

AIDS, que prevalecem até aos dias de hoje. (Montagnier, 1994; Weinberg et ai. 

1994). O termo SIDA é a sigla francesa e portuguesa de Síndroma da 

ImunoDeficiência Adquirida, e sinónima do termo inglês (também usado no Brasil) 

AIDS (Adquired immuno-Deficiency Syndrome). Os sujeitos que apresentavam 

este síndroma apresentavam uma debilitação progressiva do seu sistema 

imunitário, tornando-se extraordinariamente vulneráveis a diversas doenças. 

Em 1983 foi isolado e identificado o agente responsável pela doença, em 

França por Luc Montagnier e seus colaboradores, e nos EUA por Gallo 

(Montagnier, 1994). Tratava-se de um retrovirus, ou seja, um vírus que muda a 

composição genética das células que infecta, destruindo-as posteriormente (Hall & 

0'Grady, 1989). Após algumas dificuldades iniciais em atribuir a descoberta do 

agente e em decidir o nome a atribuir ao retrovirus, este acabou por ser 

designado porVIH Vírus da imunodeficiência Humana - (actualmente VIH1), ou na 

versão inglesa, HIV (Schoub, 1994). 

Entretanto as prostitutas eram também identificadas como grupo de risco. 

Pareciam claras algumas formas de transmissão, que passariam pelos contactos 

sexuais (homossexuais e prostitutas), partilha de seringas e transfusão com 

sangue infectado. Mantendo-se a doença associada a grupos específicos, foi 

considerada uma doença "dos outros". Grande parte dos heterossexuais foram 

iludidos por uma falsa segurança e, não se identificando com nenhum dos 

chamados grupos de risco, não sentiram necessidade de se precaverem nos seus 

contactos sexuais (Coates, 1988). Terá sido este um dos factores de 

disseminação da doença. 

Em 1985 foram criados os primeiros testes de SIDA, que na verdade eram 

testes que identificavam no sangue do sujeito a presença/ausência de anticorpos 
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para o VIH, permitindo identificar os sujeitos que tinham tido contacto com o VIH e 

que potencialmente estariam infectados (Montagnier, 1994). 

Em 1986 foi identificado uma segunda estirpe do retrovirus que, tendo 

características relativamente diferentes, estaria também ligado ao 

desenvolvimento da SIDA. Este retrovirus, designado por VIH2, foi identificado em 

França, com a colaboração dos investigadores portugueses Odete Santos Ferreira 

e J.L. Champalimaud, no laboratório de Luc Montagnier (Montagnier, 1994). Este 

segundo vírus parecia menos frequente, tendo sido detectado no sangue de 

africanos provindos da Guiné-Bissau e posteriormente em prostitutas do Senegal. 

Um e outro vírus eram transmissíveis em determinadas condições que 

incluíam as relações sexuais, a troca de seringas e as transfusões de sangue, 

relacionadas com o contacto com fluidos corporais em que tinham sido 

identificadas grandes quantidades de vírus nas pessoas infectadas: sangue, 

sémen, secreções vaginais. Não se transmitia nos contactos casuais e sociais, 

não havendo perigo de transmissão através da saliva, suor, urina e fezes. 

Começava a notar-se alguma evidência que a doença não se iria restringir 

à sociedade marginal. A morte do artista de cinema Rock Hudson, em 1985, 

constituiu um importante ponto de viragem cultural - apesar da assumida 

homossexualidade do artista, era uma pessoas conhecida e valorizada pelo 

grande público (Weinberg et ai., 1994). A doença deixava de ter um rosto 

anónimo, fácil de ignorar e passava a ter rostos conhecidos. Casos como os de 

Freddy Mercury e Magic Johnson a nível Mundial, e António Variações a nível de 

Portugal tiveram, posteriormente, um efeito semelhante. O caso de Magic 

Johnson tornou evidente para o grande público que esta doença poderia também 

afectar jovens, heterossexuais saudáveis, desportistas, bem constituídos... 

Só em 1986 se mudou a perspectiva de "quem" para "que 

comportamentos" eram importantes em termos de transmissão do vírus (Weinberg 

et ai., 1994) - ou seja, deixava de fazer sentido a expressão "grupos de risco", já 

que o que definia a possibilidade de se ser infectado não era tanto o grupo de 

pertença do sujeito, mas o tipo de comportamentos que o sujeito adoptava. Um 
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sujeito pode pertencer aos inicialmente identificados como grupos de risco, e não 

ter comportamentos de risco, e pode ter comportamentos de risco, sem pertencer 

aos grupos de risco. 

Esses comportamentos de risco incluem relações sexuais (homo ou 

hetero) sem preservativo e outras actividades que incluam troca de fluidos 

genitais, grande variedade de parceiros sexuais, troca de seringas, materiais 

envolvidos na preparação de drogas injectáveis ou objectos cortantes (lâminas, 

corta unhas, etc), receber sangue que não tenha sido devidamente analisado. A 

doença também se propaga via sanguínea, de mãe para filho, durante a gestação, 

durante o nascimento, e durante a amamentação (Costa, 1996). 

Encarar a SIDA como uma "doença gay" causou atrasos na educação, na 

recolha de fundos e na percepção exacta da doença. Uma vez rejeitada como 

praga gay, a SIDA tornou-se a ameaça número um da saúde (Weinberg et 

ai., 1994), ficando assim aberto o caminho para uma abordagem mais universal da 

doença. A difusão da doença na população heterossexual é atribuída ao recurso à 

prostituição e a relacionamentos esporádicos com múltiplos parceiros sem 

recorrerem ao uso do preservativo (Costa, 1996). 

Uma das questões relativamente a esta doença prende-se com a sua 

origem. São várias as teorias apresentadas, umas aparentemente mais plausíveis 

que outras. Parece provável que a infecção pelo VIH tenha ocorrido em África 

desde os anos 50, mas que as suas consequências tenham sido camufladas pelo 

elevado número de outras doenças fatais existentes nos países pouco 

desenvolvidos. Uma outra dificuldade na identificação desta doença seria devido 

ao facto de as suas manifestações clínicas serem, no fundo, outras doenças mais 

facilmente reconhecidas (que surgem por debilidade do sistema imunitário) 

(Kalichman, 1998 a,b). 

Este vírus só recentemente se teria disseminado por outras regiões 

através das viagens e comercio transcontinental. A propagação do vírus, a partir 

de um eventual foco isolado pode ter-se verificado devido às profundas alterações 

comportamentais que ocorreram no comportamento humano nos últimos 20 anos, 
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com um considerável aumento das viagens internacionais e intercontinentais, uma 

maior liberdade sexual, a prática generalizada de transfusões sanguíneas e o 

aumento substancial da toxicodependência por via intravenosa (Costa, 1996). E 

quando um novo germe entra numa nova população causa devastação porque o 

sistema imunitário das pessoas afectadas não está adaptado para lhe resistir 

(Montagnier, 1994). 

Actualmente sabe-se que a SIDA não é uma doença que incide só nos 

grupos populacionais inicialmente identificados, verificando-se uma rápida 

propagação à população em geral. Verifica-se assim que não é a pertença a 

determinado grupo de risco que põe os sujeitos em condições propícias para ficar 

doente, é sim o seu comportamento. É uma doença fatal para a qual não foi ainda 

descoberta cura ou vacina, mas apenas medicamentos que permitem aumentar a 

qualidade e esperança de vida das pessoas infectadas. 

"A SIDA é uma questão multifactorial, que envolve problemas médicos, 

biológicos, legais, religiosos, políticos e, de um modo geral, todas as facetas do 

comportamento humano" (Costa, pp.141, 1996), que atingiu proporções 

pandémicas, afectando todos os continentes (Montagnier, 1994, Kalichman, 1998 

a,b). A Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA - CNLCS -(1998 a), citando a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) refere que já terão sido infectadas cerca 

de 30 milhões de pessoas em todo o Mundo. 

1.2.2 - VIH e o Sistema Imunitário 

Quando o vírus penetra no organismo ataca o sistema imunitário do 

indivíduo e, ao penetrar nos linfócitos T4 (que funcionam como hospedeiros), 

tornando-o susceptível a todo o tipo de infecções. O vírus deixa de ser viável 

quando fora destas células, pelo que o contágio não se faz através das relações 

sociais comuns. A deterioração progressiva do sistema imunitário, presente nos 
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indivíduos infectados pelo VIH, pode ocorrer por outros motivos relacionados com 

a evolução de certos estados patológicos (linfomas, leucemia, por exemplo), 

terapias imunossupressoras ligada ao transplante de órgãos, nutrição deficiente e 

perturbações do Sistema Nervoso Central. A especificidade da SIDA está em esta 

imunodepressão ocorrer devido à infecção por um vírus, mais especificamente o 

VIH (Kelly & Lawrence, 1988; Costa, 1996). 

Os sujeitos infectados com o VIH são vulneráveis a três tipos 

fundamentais de complicações (Teixeira, 1993): infecções oportunistas, tumores e 

encefalopatias VIH. As infecções oportunistas surgem devido a as bactérias, vírus, 

fungos ou protozoários se aproveitarem do facto de as defesas se encontrarem 

diminuídas podendo assim provocar doenças mais facilmente. A infecção mais 

frequente é a pneumonia por Pneumocystis carinii. Os tumores desenvolvem-se 

com maior facilidade, aproveitando a redução da capacidade do sistema 

imunitários de matar células neoplásicas, podendo ainda ser também resultado de 

infecções virais (o mais frequente é o sarcoma de Kaposi, um tumor muito raro na 

população em geral). As encefalopatias VIH são resultantes da infecção do 

Sistema Nervoso Central pelo VIH, causando uma quadro demencial progressivo 

(Hall & 0'Grady, 1989). 

A identificação dos sujeitos infectados pode ser feita através de testes 

específicos, que podem ser de dois tipos: permitem detectar material genético do 

VIH ou permitem detectar anticorpos para o VIH. Estes últimos são mais fáceis, 

seguros, e baratos. O aconselhamento pré-teste e pós-teste é fundamental, de 

forma a poderem ser discutidos os possíveis resultados, trabalhadas as angústias 

e retiradas eventuais dúvidas que o sujeito possa ter. Os resultados geralmente 

estão disponíveis após cerca de 2 semanas (Kalichman, 1998 a). 

Um dos testes mais comuns que permitem detectar os anticorpos para o 

VIH é o ELISA (Enzyme Linked immuno-Sorbent Assay), mas um único resultado 

positivo neste teste não deve ser considerado definitivo, pois são relativamente 

frequentes os falsos positivos. Os resultados deste teste, quando positivos, devem 

ser confirmados pelo teste Western-Blot, que também detecta os anticorpos mas 
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que tem uma maior especificidade, reduzindo as hipóteses de falsos positivos. 

Para que o diagnóstico de infecção pelo VIH seja feito, é necessário, assim, obter 

um resultado positivo nos dois testes (Kelly & Lawrence, 1988; Paton, 1990; 

Costa, 1996; Montagnier, 1994; Kalichman, 1998 a). 

Os falsos negativos, num e noutro teste, podem ter a ver com o facto de o 

teste ser feito no chamado "período janela", em que, apesar de os sujeito estar 

infectado pelo VIH não fabricou ainda anticorpos detectáveis pelo teste - este 

período pode ir de 3 a 6 meses ou mesmo mais (Costa, 1996), pelo que quando 

os resultados são negativos (e havendo suspeita de infecção após um 

comportamento de risco) se devem repetir as análises 3 meses depois. 

Desde o momento em que ocorre a infecção até à fase terminal da 

doença, a infecção pelo VIH passa por diversas fases, relacionadas quer com a 

sintomatologia apresentada (ou não) pelo sujeito, quer com marcadores biológicos 

identificáveis através de análises laboratoriais específicas. Na literatura científica 

estas fases são classificadas de diversas formas (e.g. Montagnier, 1994; 

Kalichman, 1998 a,b ; Costa, 1991; Teixeira, 1993; Guerra 1994), considerando 

ou não diversas sub-fases. Mas a identificação de fases gerais (aguda, fase 

latência, Linfoadenopatia Progressiva Generalizada, Complexo Relacionado com 

SIDA e SIDA ) e sua caracterização são comuns. 

Nas primeiras semanas (entre a 2a e a 10a semana), em cerca de 20% 

dos casos para Costa (1996), 50 a 70% para Schoub (1994) e em 53 a 93% para 

Carr e Cooper (1997, cit. por Kalichman, 1998 a), após o momento da infecção 

ocorre uma infecção aguda, ou primo-infecção, que dura algumas semanas e 

desaparece espontaneamente. Noutros sujeitos não se verifica qualquer 

sintomatologia. Esta fase pode caracterizar-se por sinais não específicos de uma 

infecção virai aguda, semelhante a uma gripe, pelo que o episódio passa 

frequentemente despercebido. Dentro dos sinais incluem-se febre, erupções 

cutâneas, dores de cabeça, dores musculares e articulares, diarreia, dor de 

garganta, letargia, dores nos ou à volta dos olhos, sensibilidade à luz, úlceras na 

garganta, vómitos, diarreia, náuseas e rush cutâneo (Montagnier, 1994; Schoub, 
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1994; Teixeira, 1993; Costa, 1996). Nesta altura a carga virai (quantidade de vírus 

no organismo) é elevada. Mais raramente aparecem grandes gânglios e 

manifestações neurológicas, relacionadas com a passagem do vírus pelo cérebro, 

que podendo ser mais alarmantes, regridem também espontaneamente após 

cerca de 10 dias. 

Se o sujeito no momento da infecção já tem outra infecção, os linfócitos já 

activados facilitam a infecção pelo VIH. O VIH multiplica-se nos linfócitos e 

macrófagos (macrocélulas que tem como função digerir as partículas estranhas). 

A seguir a estes sintomas, mas independentemente destes, são produzidos 

anticorpos contra o VIH, correspondendo à seroconversão, dependendo da 

competência do sistema imunitário para desenvolver anticorpos (Kalichman, 1998 

a; Teixeira, 1993). 

Ao contrário do que acontece com outras doenças, os anti-corpos não tem 

qualquer efeito protector, mas constituem um útil marcador da presença do vírus 

(Osborn, 1989). A duração deste período é variável, podendo ir de 4 a 6 semanas 

Weber e Pinching ( 1986) e de 8 a 16 semanas segundo Jeffries (1986) e Green 

(1989, todos cit. por Teixeira, 1993). O sujeito é a partir deste momento 

considerado seropositivo, ou seja passível de lhe serem identificados anticorpos 

para o VIH, o que quer dizer que teve contacto com o vírus e foi infectado. 

A seguir à primo-infecção e à seroconversão segue-se um período de 

vários anos em que o vírus se encontra em fase de latência e o sujeito se 

encontra assintomático, ou seja sem qualquer sinal clínico da infecção, mas 

podendo transmitir o vírus a outros sem o saber (Hulley & Hearst, 1989, Schoub, 

1994). A carga virai, elevada durante a fase aguda da infecção, baixa durante a 

restante fase assintomática e encontra-se estabilizada (Kalichman, 1998 a). 

Os gânglios desempenham aqui um duplo papel: são uma barreira contra 

a infecção, mas são também o reservatório do vírus, tal como todos os outros 

órgãos produtores de linfócitos. Neste estádio replicam-se lentamente e 

transmitem-se de célula para célula, sem que o sistema imunitário se aperceba 

disso. Pouco a pouco os linfócitos T4 são por sua vez infectados e inicia-se o 
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declínio do sistema imunitário. A fase de latência não corresponde, assim, a uma 

fase de inactividade microbiológica, uma vez que o vírus continua a reproduzir-se 

nos nódulos linfáticos dos sujeitos. Depois de anos de destruição, o sistema 

imunitário vai degenerando lentamente, aumentando a vulnerabilidade às diversas 

doenças. Segundo Hulley e Hearst (1989) a maior parte das pessoas infectadas 

pelo VIH estão nesta fase, muitas delas sem o saberem. 

Esta fase assintomática aparece com uma duração variável na literatura: 6 

meses a 5 anos (Costa, 1996), 1 a 15 anos (Friedman, Franklin, Freels, & Weil, 

1991; Schechter et ai., 1990, todos cit. por Kalichman, 1998 a). No caso das 

crianças, esta fase parece ser mais curta do que no adulto (Schoub, 1994). A fase 

de latência do VIH 2 parece ser mais longa do que para o VIH 1 (10 a 15 anos 

para o VIH 2 e 8 a 13 anos para o VIH 1), mas uma vez a doença declarada, é tão 

grave quanto a suscitada pelo VIH 1 (Schoub, 1994; Montagnier, 1994). 

A seguir a esta fase de latência, com a progressiva debilitação do sistema 

imunitário, poderão (ou não) surgir alguns sintomas e a modificação de 

determinados marcadores biológicos. O aumento dos gânglios cervicais e axilares 

é um dos sinais que surge em 5 a 25% dos sujeitos infectados caracterizando 

uma situação de Linfoadenopatia Generalizada Persistente (PGL) (Montagnier, 

1994; Schoub, 1994; Teixeira, 1993). 

Poderão ainda surgir febres, mal estar, perda de peso, sudação nocturna, 

diarreia persistente, gânglios inchados, fadiga, faringites, emagrecimento e febre, 

formas graves de herpes e candidiases mas sem infecções oportunistas ou 

tumores, constituindo um caminhar para a doença e designado por alguns autores 

(Teixeira, 1993; Schoub, 1994; Guerra 1994) como Complexo Relacionado com 

SIDA (CRS). As infecções são banais, mas muito frequentes. Sendo patologias 

comuns a outro tipo de doenças, é o seu carácter persistente e inexplicável que 

permite este diagnóstico numa pessoa seropositiva. Esta fase pode não se 

manifestar ou passar desapercebida. 

O estado de SIDA é o último estádio da infecção pelo VIH, sendo definido 

de acordo com determinados critérios (CNLCS, 1994), que no geral passam pela 
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existência de uma ou várias infecções oportunistas com gravidade crescente, 

sendo as mais frequentes a pneumonia por Pneumocystis carini e a 

toxoplasmose. As doenças oportunistas são doenças que não se desenvolvem 

em sujeitos com sistemas imunitários normais. A natureza das infecções 

oportunistas depende da sua frequência na população envolvente. Não se 

conhecem casos de recuperação nesta fase. Quando o sujeito entra nesta fase a 

sua longevidade é cerca de 1,5 a 2 anos (Schoub, 1994; Montagnier, 1994; 

Kalichman, 1998 a). 

Os maiores preditores analíticos de progressão para SIDA são o aumento 

da carga virai, o declínio da taxa de linfócitos T4, a concentração dos linfócitos T4 

comparativamente com outras células do sistema imunitário e a combinação 

destes índices (Vlahov et ai.,1998, cit. por Kalichman, 1998 a). 

Em cerca de 20% dos doentes desenvolve-se encefalite, que se 

transforma em estado demencial em algumas semanas ou meses (Schoub, 1994, 

Montagnier, 1994). No estádio terminal deixam de existir linfócitos T4 no sangue e 

a carga viral é bastante elevada. O sujeito perde massa muscular, diminui a 

capacidade de os intestinos absorverem nutrientes, e assiste-se a um 

emagrecimento acelerado (Montagnier, 1994). 

O envolvimento neurológico pode ocorrer no sujeito ainda 

imunologicamente competente, apresentando-se durante todas as fases da 

doença, desde o início da infecção (Teixeira, 1993). Segundo Costa (1996), cerca 

de 60% desenvolvem perturbações neuropsiquiátricas com o evoluir da doença, 

que incluem demência, delirium, mudanças de personalidade, encefalites e 

psicoses. 

A progressão da doença pode ser diferente de sujeito para sujeito. 

Segundo Montagnier (1994), as diferenças na longevidade devem-se a factores 

relacionados com a natureza do vírus, com o seu potencial de variabilidade, com a 

quantidade de vírus recebida no momento da infecção (maiores quantidades de 

vírus recebidas do sujeito que infecta, quando este se encontra no início da sua 

infecção e fases avançadas da sua doença), com a resposta do organismo 
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infectado, sobretudo a reacção imunitária no momento da infecção, a idade 

(quanto mais velho for o sujeito na altura da infecção, mais rápida é a evolução; 

no entanto, segundo Schoub, 1994, no caso das crianças, esta regra não se 

mantém - nas crianças os sintomas surgem mais rapidamente ). 

Cohen e Williamson (1991), bem como Solomon, Kemeney e Temoshok 

(1991, todos cit. por Kalichman, 1998 a) referem ainda factores 

sociodemográficos, o estado de saúde geral, o estado de nutrição, a existência de 

doenças prévias, factores imuno-genéticos, e estação do ano, a coexistência de 

outras viroses e a reinfestação. O abuso do tabaco e das bebidas alcoólicas 

parecem acelerar o processo. A atitude do sujeito perante a doença pode também 

acelerar ou travar o caminhar no sentido da SIDA . 

Segundo Kalichman (1998 a) e Schoub, (1994), 5 a 10% das pessoas 

infectadas desenvolvem SIDA após 4 anos, 10 a 25% após 6 anos, 30-40% após 

8 anos e 50% após 10 anos. Foram estimadas taxas de 75% após 15 anos e 90% 

após 20 anos (uma pequena percentagem de pessoas infectadas poderão 

escapar da progressão para SIDA). A média será cerca de 7 a 10 anos. Trata-se 

portanto de uma doença assintomática na grande parte do seu percurso, com 

excepção para as fases finais da infecção. 

Um dos aspectos que mais tem influenciando o decurso da doença são os 

avanços a nível dos medicamentos anti-retrovíricos, dos quais um dos mais 

conhecidos é o AZT (usado desde os anos 60 no combate de retroviroses 

animais), que isoladamente ou combinados entre si tem ajudado a desacelerar a 

evolução da epidemia, e a aumentar a qualidade e esperança de vida das 

pessoas infectadas (Kalichman, 1998 a). A sua acção passa por aumentar o 

número de linfócitos T4, diminuição da actividade do VIH, redução da frequência e 

severidade das doenças oportunistas e promoção do estado de saúde geral 

(Kalichman, 1998 b). 

É, em parte, graças a estes medicamentos que em grande parte dos 

países (com excepção clara dos países subdesenvolvidos, a quem o acesso a 

estes medicamentos é restrita) que a notificação de casos de SIDA entrou já em 
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curva descendente (CNLCS, 1998 a). Na Europa, por exemplo em 1994 foram 

notificados cerca de 26 260 casos de SIDA. Em 1995, segundo o European 

Centre for the Epidemiological Monitoring of AIDS - ECEMA- (1999) foram 

notificados 25 608, em 1996, 22 169, em 1997, 15 649 e em 1998, 12 717 (ver 

Quadro 4, pag. 62/63). Segundo Kalichman (1998 a) isto acontece não porque 

haja menos pessoas infectadas, mas porque a evolução para caso de SIDA é 

mais lenta. 

Apesar dos avanços a nível da criação destes medicamentos, não existe 

ainda cura, nem vacina. A vacinação implicaria a utilização de uma forma 

atenuada do vírus, que iria estimular o sistema imunitário, de forma a que, quando 

o vírus atacasse, já existiriam anticorpos contra ele, e os linfócitos T4 já teriam na 

memória as características do atacante, podendo assim actuar rapidamente 

(Costa, 1996). 

No entanto, esta tarefa, que tem sido relativamente simples no caso de 

outras doenças, tem-se revelado particularmente difícil no caso da infecção pelo 

VIH. Essas dificuldades relacionam-se, em parte, com o pouco que ainda se sabe 

sobre as retroviruses humanas e com as características próprias do VIH 

(Montagnier, 1994; Costa, 1996; Kalichman, 1998 b). 

Enquanto que as retroviroses animais estão bem estudadas desde o 

princípio do século, as retroviroses humanas só foram conhecidas recentemente, 

pelo que o conhecimento dos mecanismos naturais de protecção contra o VIH é 

ainda muito limitado. Outras espécies de animais desenvolvem também 

imunodeficiências provocadas por vírus, como é o caso do gato (Imunodeficiência 

Felina, provocada pelo Vírus da Imunodeficiência Felina - FIV), para a qual já 

foram descobertas vacinas, mas este tipo de imunodeficiências nada tem a ver 

com a imunodeficiência humana provocada pelo VIH. 

No que diz respeito às características próprias do vírus que tem dificultado 

a descoberta de uma vacina, elas prendem-se com o facto de ser um retrovirus, 

de afectar as células do sistema imunitário, de provocar infecção apenas no ser 

humano, e de ter uma elevada capacidade de variabilidade. 
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Os retrovirus introduzem os seus genes nos cromossomas das células 

que infectam, podendo estar inactivos durante longos períodos de tempo, 

impedindo assim que o sistema imunitário reconheça a célula como estando 

infectada (Montagnier, 1994). Por outro lado, ao afectar as células do sistema 

imunitário dificulta o funcionamento das vacinas, já que são estas células que 

estão envolvidas na resposta do sujeito à vacina. 

O facto de o VIH infectar exclusivamente humanos faz com que não seja 

possível testar em animais a inocuidade de uma possível vacina. O chimpanzé, 

por exemplo, pode ser infectado pelo vírus, mas não desenvolve a infecção. Esta 

característica é especialmente importante, tendo em conta a grande capacidade 

de variabilidade genética do vírus: depois de introduzido no organismo humano 

sob a forma atenuada pode sofrer mutações, podendo passar a uma forma 

agressiva, com todas as consequências da infecção normal (Kalichaman, 1998 b; 

Costa, 1996). 

Tendo em conta estas dificuldades, o objectivo é, através de 

recombinações genéticas, obter um vírus que não tenha todas as características 

do VIH mas que possa enganar o sistema imunitário, levando o organismo a 

proteger-se contra o verdadeiro vírus. E é esta tarefa de enganar o sistema 

imunitário humano que se tem revelado particularmente difícil (Costa, 1996). 

Apesar das dificuldade que tem surgindo, à medida que o conhecimento 

sobre o vírus aumentar, a existência de uma vacina será provavelmente uma 

realidade. No entanto, mesmo aí algumas questões permanecerão por resolver, 

pois mesmo quando disponível não dará protecção a 100%, e é pouco provável a 

sua disponibilidade para todas as pessoas em risco (Bolton & Singer, 1992; 

Kalichman 1998 a,b). Por outro lado, mesmo que venha a ser descoberta uma 

vacina eficaz, resta ainda resolver algumas questões, como por exemplo, quem 

deverá ser vacinado (Costa, 1996). 
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1.2.3 - Formas de transmissão 

Células infectadas pelo VIH e o próprio vírus foram encontrados em 

grandes quantidades no sangue, secreções vaginais, sémen, e leite materno, e 

em quantidades menores na saliva, suor, fezes e urina. O VIH não atravessa a 

pele intacta, mas pode fazê-lo com facilidade através das mucosas ou da pele 

lacerada (Hulley & Hearst, 1989; Montagnier, 1994). Uma das características da 

infecção pelo VIH é o seu longo período de incubação, que não provocando 

sintomas e permite facilmente numerosas transmissões sem que o portador e 

quem corre o risco de ser infectado se apercebam (Hulley & Hearst, 1989). 

O VIH é um vírus relativamente frágil, que só se transmite em situações 

muito específicas e amplamente divulgadas na literatura científica e mass media 

(revistas, panfletos, televisão, rádio, etc.). De uma forma geral são referido 4 

modos principais de transmissão: troca de secreções vaginais/sémen durante as 

relações sexuais, partilha de materiais usados na preparação e injecção de 

drogas intravenosas contaminados, de mãe para filho (gestação, parto e 

aleitamento), sangue transfusionado ou derivados. 

As relações sexuais anais foram a primeira via de transmissão 

identificada, sendo também uma das vias de transmissão mais eficazes, 

especialmente nos parceiros receptivos (quer as que surgem num relacionamento 

homo ou heterossexual). O alto risco desta prática relaciona-se, por um lado, com 

a grande vascularização do tecido rectal/anal, por outro lado, com a maior 

probabilidade de ocorrerem fissuras durante a penetração (e eventual 

sangramento) já que a cavidade anal não apresenta a lubrificação que facilita a 

penetração (tal como acontece com a cavidade vaginal). (Kalichman, 1998 a), 

No entanto, as relações sexuais vaginais estão relacionadas com a maior 

parte das infecções a nível mundial, constituindo um risco maior para a mulher 

(Nicolosi, 1994, cit. por Kalichman, 1998 a; Wijgert & Padian, 1993). Este maior 

risco estaria relacionado com uma maior área de exposição que a mucosa vaginal 

apresenta e com um maior número de células potencialmente infectadas no 
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sémen. O risco de transmissão de homem para mulher seria cerca de duas a vinte 

vezes mais fácil que o inverso, excepto se a mulher estiver numa fase avançada 

da doença (Wijgert & Padian, 1993; Montagnier, 1994). 

No que diz respeito ao sexo oral, parece haver uma probabilidade baixa, 

quer porque foram detectadas pequenas quantidades de vírus na saliva, quer 

porque a própria saliva possui enzimas que inactivam o vírus (Bergey et ai., 1994; 

Fox, Wolff, Yeh, Atkinson, & Baum, 1989; McNeely et al., 1995; todos cit. por 

Kalichman, 1998 a). Apesar de não haver evidencias epidemiológicas que 

confirmem esta forma de transmissão, é muito difícil tirar conclusões porque muito 

frequentemente coexistiram nos sujeitos infectados outras práticas sexuais de 

risco, pelo que casos de transmissão oral podem ser mascarados pela existência 

de relações sexuais anais/vaginais. Alguns estudos referidos por Kalichman (1998 

a) indicam ainda haver diferenças entre o risco existente nos diversos tipos de 

sexo oral, com um maior risco nos contactos boca-pénis do que nos contactos 

boca-vagina, bem como o aumento substancial do risco se existirem lesões 

genitais ou orais. 

O risco de transmissão quando há troca de materiais contaminados 

envolvidos na preparação e injecção de drogas intravenosas é também grande. O 

que transmite o vírus é o sangue infectado que fica nos materiais utilizados na 

preparação da droga (colher, algodão/filtro, seringa, recipiente da água, etc) uma 

vez que é uso corrente, após a injecção da droga a aspiração do sangue para a 

seringa, sendo depois injectado de novo (Hulley & Hearst, 1989; Lacerda, 1992 

a,c). O sangue residual que fica nos materiais pode permitir a passagem do vírus 

para o sujeito que usa os materiais a seguir a um sujeito infectado. 

Uma mulher infectada pode ou não passar o vírus ao seu futuro filho. O 

vírus parece passar em cerca de 20 a 40% dos casos das mulheres que não 

fazem qualquer tratamento, como é o caso de muitas das mulheres dos países 

subdesenvolvidos ( Adjorolo-Johnson et ai., 1994, cit. por Kalichman, 1998 a). A 

taxa de transmissão parece ser mais baixa para o VIH 2 do que para o VIH 1. 
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A transmissão mãe filho pode ocorrer em três fases distintas: durante a 

gestação, o parto ou a amamentação (já que o vírus também se encontra no leite 

materno) (Hulley & Hearst, 1989; Hankins, 1993; Kalichman, 1998 a; Montagnier, 

1994; Teixeira, 1993). Imediatamente a seguir ao nascimento não é possível o 

diagnóstico pelos testes usuais de detecção de anti-corpos (ELISA e Western 

Blot), porque o recém nascido possui ainda anticorpos da mãe, que só 

progressivamente desaparecem. Só aos 15 meses se tem a certeza biológica de 

que a criança está infectada (Montagnier, 1994; Kalichman, 1998 a), mas nesta 

altura, muitas das crianças apresentam já sinais da doença. É, no entanto, 

possível a detecção do vírus em fases mais precoces com o auxílio dos testes que 

detectam material genético do VIH. 

As transfusões e utilização de derivados sanguíneos foram importantes 

formas de transmissão, especialmente no início da epidemia. Antes de se saber 

que o sangue era uma fonte de transmissão do vírus, receber uma única unidade 

de sangue infectada podia corresponder a um risco de infecção de cerca de 95%. 

As pessoas em maior risco de terem sido infectadas por esta via foram as que 

receberam sangue ou produtos derivados entre 1978 e 1984, quando o teste de 

anticorpos ficou disponível e os programas de controlo dos dadores de sangue foi 

iniciado. Antes deste controlo, os hemofílicos eram muito vulneráveis à infecção 

pelo VIH devido a necessitarem de múltiplas transfusões sanguíneas e de 

tratamentos com componentes sanguíneos derivados de múltiplos dadores. Os 

hemofílicos infectados, desconhecendo a sua seropositividade, em alguns casos 

infectaram os seus parceiros sexuais, e no caso das mulheres, a transmissão 

perinatal foi também frequente (Kalichman, 1998 a). 

Uma quinta forma de transmissão aparece ainda na literatura: nosocomial, 

em que a infecção é contraída no hospital e que afecta pessoal paramédico e 

doentes (Kalichman, 1998a; CNLCS, 1998d). A medicina invasiva e os 

procedimentos dentários, por exemplo podem permitir exposição bidireccional ao 

VIH. Os profissionais de saúde que tratam doentes infectados com VIH, ou que 

lidam com o seu sangue (enfermeiras, técnicos de laboratório, médicos, cirurgiões 
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e paramédicos) podem ficar infectados se tiverem feridas abertas e estas ou as 

suas mucosas forem salpicadas pelo sangue dos pacientes. 

Segundo dados do Centers for Disease Control (CDC) dos EUA (1992, cit. 

por Kalichman, 1998 a), poucos destes foram infectados pelos pacientes, sendo a 

maioria infectado devido a lesões cutâneas, provocadas por cortes ou picadelas 

de agulhas (84% dos casos), ou a exposição das membranas, como os olhos ou a 

boca. O risco de transmissão é, no entanto, baixo. 

O sentido da infecção pode também ter o sentido contrário, ou seja do 

técnico de saúde para o paciente, quer por exposição deste ao sangue do técnico 

de saúde quer através de instrumentos médicos infectados. Actualmente, no 

entanto, o risco de ser infectado no dentista ou noutros procedimentos médicos é 

extremamente baixo devido às estratégias de controlo aplicadas a este tipo de 

procedimentos. A American Medicai Association aconselhou os médicos que 

soubessem ter uma doença infecto-contagiosa a evitarem praticar qualquer 

prática médica que criasse risco de transmissão para as outras pessoas 

(Kalichman, 1998 a). 

A probabilidade de a transmissão se dar pode ser reforçada por diversos 

factores adjuvantes comuns ou específicos de cada uma das vias de transmissão. 

Dentro dos factores comuns a todas as vias consideram-se as características 

genéticas das células hospedeiras, as características do vírus (VIH 2 apresenta 

menor risco de transmissão sexual e de mãe para filho), a fase da infecção do 

sujeito que transmite o vírus (com maior risco na fase aguda da infecção e nas 

fases mais avançadas da doença, que correspondem a uma maior carga viral) e a 

forma de transmissão (maior probabilidade de infecção, por exemplo, através de 

relações sexuais anais/genitais, do que através de sexo oral) (Wijgert & Padian, 

1993; Montagnier, 1994). 

No caso da transmissão sexual os factores específicos desta via de 

transmissão que aparecem na literatura incluem a existência de outras Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST) (Kalichman, 1998 a; Montagnier, 1994; Wijgert 

& Padian, 1993; e Hankins, 1993), a existência de relações sexuais durante o 
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período menstrual ( Kalichman, 1998 a; Wijgert & Padian, 1993 e Hankins, 1993), 

a utilização de espermicidas (Wijgert & Padian, 1993; Kalichman, 1998 b), o 

elevado n.° de parceiros (Wijgert & Padian, 1993; Montagnier, 1994; Kalichman, 

1998 a; Kalichman, 1998 b); a tomada de contraceptivos orais (Wijgert & Padian, 

1993; Hankins, 1993) 

A existência de outras DST, especialmente as que causam ulceras (Sífilis, 

Cancroide e Herpes simples) ou que, de alguma forma, degradam as mucosas 

(Clamídia e a Gonorreia), favorecem a entrada do vírus no organismo. Por outro 

lado, numa situação de infecção estão presentes nos tecidos um maior número de 

linfócitos, aumentando assim o número de células que pode ser infectado pelo 

VIH. 

A existência de relações sexuais durante o período menstrual, implica 

uma maior exposição a sangue potencialmente infectado. A utilização de 

espermicidas e outras substancias podem provocar irritação dos órgãos sexuais, e 

tornar as mucosas mais vulneráveis. O elevado número de parceiros aumenta a 

probabilidade de contacto com um sujeito infectado. A tomada de contraceptivos 

orais, ao alterar a espessura do muco cervical e as células que medeiam a 

imunidade feminina do tracto genital, poderá favorecer a infecção pelo VIH. Para 

além disso, os contraceptivos orais parecem ter um efeito directo 

imunossupressor, tomando as mulheres que os tomam mais vulneráveis à 

infecção pelo VIH. 

Paralelamente à identificação das formas de transmissão e factores 

adjuvantes foram também confirmadas formas de "não transmissão" (Hulley & 

Hearst, 1989; Kalichman, 1998 a; Teixeira, 1993): o vírus não se transmite por 

contactos sociais (mesmo em pessoas que vivem na mesma casa), não se 

transmite pelas vias respiratórias e digestiva, não se transmite através de suor 

saliva, lágrimas, urina e fezes, nem se transmite através de picadas de insectos. 

O contacto com a saliva através dos beijos, partilha de copos e pratos, 

manobras de ressuscitação cardiopulmonar, ou mesmo a mordedura não oferece 

risco, a não ser que exista sangue na saliva. Na saliva, tal como no suor, nas 
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lágrimas, na urina e nas fezes existe uma pequena quantidade de vírus, que não 

é suficiente para provocar a infecção. 

Insectos que primeiro tenham mordido uma pessoa infectada não infectam 

a pessoa que mordam a seguir, pois o vírus não se replica nas células dos 

insectos. Para além disso a quantidade residual de sangue no "ferrão" do insecto 

não seria suficiente para transmitir o VIH, já que eles não injectam sangue, mas 

sim sugam-no. Os dados epidemiológicos confirmam esta ideia, pois em zonas de 

grande população de mosquitos (como por exemplo em África), os idosos e as 

crianças apesar de serem alvos muito frequentes destes, não apresentam 

prevalência de infecção pelo VIH diferentes das outras áreas em que a população 

de mosquitos é menor. 

Em termos de disseminação do VIH numa determinada zona, pode-se 

concluir tal como Kalichman (1998 a), Montagnier (1994) e Catania (1990) que 

existem 4 factores determinantes: a seroprevalência, a eficiência da transmissão, 

a multiplicidade de parceiros e infectividade. 

A seroprevalência refere-se á taxa de infecção de uma população, o que 

determina a probabilidade de uma pessoa não infectada encontrar uma pessoa 

infectada. A eficiência da transmissão varia com o tipo de comportamento de risco 

- as relações sexuais anais e vaginais, bem como a troca de material de injecção 

permitem uma maior taxa de infecção do que, por exemplo o sexo oral. Com uma 

multiplicidade de parceiros aumenta a probabilidade de um deles estar infectado. 

A infectividade depende de o sujeito estar ou não a fazer tratamento e do estádio 

da doença em que se encontra - será maior no caso de os sujeito se encontrar na 

fase de infecção inicial ou na fase final da doença, e quando o sujeito não se 

encontrar a fazer tratamento. 
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1.2.4 - Redução de Risco 

Depois de identificados os comportamentos de risco, que favorecem a 

disseminação do vírus, foram definidas as formas de reduzir esse risco. 

No que diz respeito à transmissão sexual, as formas de redução de risco 

podem ser de dois grandes tipos: a prática de "Sexo Seguro" e a prática de "Sexo 

mais Seguro" (Kalichman, 1998 b). 

Por "Sexo Seguro" entendam-se todos os comportamentos sexuais sem 

penetração, sem troca de fluidos, e que passam pelo abraçar, beijar, tocar, 

massajar, etc. Este tem sido um alvo privilegiado da prevenção no caso dos mais 

jovens, especialmente dos adolescentes que ainda não começaram a sua 

actividade sexual. 

A expressão "Sexo mais Seguro" diz respeito a actividades sexuais que 

reduzem, sem eliminarem totalmente, o risco de contrair o VIH, como no caso da 

utilização do preservativo, a estratégia preventiva mais divulgada, no caso da 

transmissão sexual. 

Existem dois tipos de preservativos: o preservativo masculino e o 

feminino. Este último, em poliuretano, e muito lubrificado está disponível em 

diversos países, e permite às mulheres um maior controlo da situação (Kalichman, 

1998 b). Em Portugal, no entanto, foi retirado do mercado por ter tido muito pouca 

aceitação na população feminina. 

Diversos testes laboratoriais tem demonstrado que preservativos 

masculinos de látex são impermeáveis ao VIH e outros retrovirus, bem como a 

outros agentes envolvidos nas DST em geral (Conant, Hardy, Sernatinger, Spicer, 

& Levy, 1986, cit. por Kalichman, 1998 a; Parazzini, D'Oro, Nald, Bianchi, 

Craefemberg, Mezzanote, Pansera, Schena, Vecchia & Franceschi, 1995). Os 

preservativos feitos à base de membranas naturais (intestinos de cordeiro, por 

exemplo) possuem poros que permitem a passagem do VIH, pelo que não são 

eficazes na sua prevenção. 
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A utilização dos preservativos masculinos de látex e femininos de 

poliuretano, apesar de diminuírem significativamente a probabilidade de se ser 

infectado pelo vírus, não eliminam totalmente essa possibilidade. As falhas dos 

preservativos (quer as rupturas, quer a perda do preservativo durante o acto 

sexual) existem. Numa pesquisa efectuada por Grady e colaboradores (1993, cit. 

por Kalichman 1998 a; Kalichman 1998 b), durante um período de 6 meses, 13% 

dos homens referiram terem-lhe acontecido rupturas no preservativo, enquanto 

que 14% referiram que o preservativo teria saído durante a relação sexual. 

Estas falhas serão maiores se os sujeitos não respeitarem as regras de 

utilização do preservativo (Kalichman, 1998 a,b): usar um preservativo novo por 

cada relação sexual, colocar o preservativo desde o início até ao final dos 

contactos sexuais, deixar um reservatório de sémen no topo do preservativo, 

assegurar-se que não existe ar entre o preservativo e o pénis e no caso de usar 

lubrificante, garantir que é utilizado o adequado (à base de água e não à base de 

óleos). 

As falhas podem ocorrer durante as relações sexuais vaginais ou anais, e 

podem ainda ser determinados pelas diferenças a nível da lubrificação, tamanho 

do pénis, abertura vaginal/anal. Cuidados adicionais no manusear do preservativo 

devem existir quando os sujeitos usam "piercing", anéis, unhas compridas, etc. 

pois podem contribuir para romper o preservativo (Kalichman, 1998 b). 

Segundo Kalichman (1998 b) é importante não esquecer, no entanto, que 

todos os esforços no sentido de prevenir DST ocorrem num contexto interpessoal 

de relacionamento íntimo. Um dos aspectos fundamentais para reduzir o risco de 

transmissão do VIH, deve passar por apostar no aumento das capacidades 

individuais de comunicar assertiva e eficazmente com o parceiro sexual - iniciar 

determinados comportamentos desejados, recusar outros não desejados e discutir 

e insistir na utilização do preservativo. A comunicação acerca da redução de risco 

de infecção pelo VIH pode passar por iniciar conversas sobre desejos e 

necessidades sexuais, teste de anticorpos para o VIH, sexo mais seguro e 

utilização de preservativo. 
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A negociação de comportamentos seguros é, segundo este autor, 

complicado pelo facto de as pessoas poderem ser desonestas nas suas relações, 

quer em termos de revelar a sua seropositividade, a sua história sexual passada e 

os seus casos extra-relacionamento. Para além da abstinência e utilização do 

preservativo, as estratégias preventivas que se centram na comunicação 

baseiam-se na honestidade. A comunicação acerca da utilização dos 

preservativos pode ser particularmente importante para os homens que praticam 

sexo anal receptivo e para as mulheres, que tem menor controle sobre esta 

situação e se devem assegurar de que o preservativo é usado. 

Outras formas menos eficazes de redução do risco de transmissão 

incluem a utilização de alguns espermicidas e o coito interrompido. A utilização de 

espermicidas, especialmente à base de nonoxinol-9, pode ter efeitos virucidas, 

acrescentando uma maior protecção à utilização dos preservativos. No entanto, a 

existência de reacções alérgicas aos espermicidas pode aumentar o risco de 

transmissão. O coito interrompido, sendo mais seguro para a mulher do que a 

relação sexual completa, constitui também risco, já que, para além de nem 

sempre o homem conseguir fazê-lo a tempo, os líquidos pré ejaculatórios contém 

também quantidades consideráveis de vírus, no caso de o sujeito estar infectado 

(Kalichman, 1998 b). 

Relativamente à transmissão através dos materiais usados na injecção e 

preparação de drogas injectáveis, as mensagens preventivas vão, geralmente, no 

sentido de os sujeitos usarem agulhas e seringas novas (e os outros materiais 

usados na preparação da injecção), como é o caso das campanhas nacionais de 

troca de seringas. No entanto o risco de transmissão do VIH pode ser eliminado 

através de outras estratégias. O VIH pode ser destruído quando exposto a 

determinados produtos químicos durante 5 minutos (Costa, 1996): Água de Jável 

a 2,5%, álcool em concentração superior a 20%, e Glutaraldeído em concentração 

de 0,2%. É ainda destruído quando exposto à lixívia doméstica, durante 2 minutos 

(Lacerda 1992 a) ou a temperaturas superiores a 50° durante 30 minutos (Costa, 

1991). Ou seja, a infecção pelo VIH no caso do consumo de droga não ocorrerá 
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se o sujeito utilizar apenas os seus utensílios ou se estes forem esterilizados 

(Lacerda, 1992 a, 1992c). 

O risco de transmissão mãe-filho pode ser também diminuído. As 

mulheres recentemente infectadas e as que se encontram em estados avançados 

da doença tem uma maior probabilidade de transmitirem o vírus aos seus 

descendentes (O'Brien et ai., 1992, cit. por Kalichman, 1998 a), pelo que estas 

não serão as melhores fases para engravidar. No entanto nem sempre as 

mulheres sabem do seu estatuto de seropositivas antes de engravidar. Segundo 

Montagnier (1994), em cerca de 40% dos casos de gravidez em seropositivas, as 

mulheres sabem da sua seropositidade apenas durante o primeiro exame pré

natal. 

Mesmo depois de a mulher estar grávida, é possível diminuir o risco de a 

criança ser infectada. Tem-se verificado que a administração de AZT a mulheres 

seropositivas durante a gravidez permitia diminuir significativamente a 

transmissão de 25 para 8% (Montagnier, 1994; Kalichman, 1998 a; Teófilo, 1998), 

o que faz desta estratégia uma das primeiras a oferecer aos países 

subdesenvolvidos. 

O risco durante o parto pode também ser diminuído. No caso de o parto 

ser normal o risco de a criança ser infectada pelo VIH parece reduzir-se se as vias 

genitais forem desinfectadas de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas, durante o trabalho de 

parto, com substâncias virucidas especiais, evitar as episotomias (cortes 

auxiliares do trabalho de parto normal) com emissão de sangue, não colocar 

eléctrodos sobre o crânio do feto, desinfectar o cordão umbilical antes de o cortar 

e lavar a criança imediatamente depois do nascimento, de forma a limpá-la do 

sangue da mãe (Montagnier, 1994). 

No que diz respeito à amamentação esta deve ser evitada, a não ser nos 

casos de em que o risco de malnutrição é ainda maior que o risco de transmissão 

do vírus através do leite materno (Hulley & Hearst, 1989; Wijgert & Padian, 1993; 

Hankins, 1993; Teófilo, 1998), como acontece em meios muito carenciados, 

(mulheres africanas, por exemplo, que tem que amamentar os seus filhos de 
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forma a assegurar-lhes o melhor equilíbrio nutricional possível, e em que o risco 

de morrer de malnutrição é ainda maior do que de ser infectado pelo VIH). 

Relativamente à infecção com origem nosocomial, existem actualmente 

guias de prevenção para os técnicos de saúde, que procuram proteger a infecção 

nos dois sentidos, como é o caso de "Prevenção da infecção por VIH e cuidados: 

fascículos de ensino para enfermeiras e parteiras" (Organização Mundial de 

Saúde, 1994). Para além disso foram estabelecidos protocolos no sentido de ser 

administrado tratamento anti-VIH imediatamente após a potencial exposição, no 

sentido de diminuir a probabilidade de se dar a infecção (Kalichman, 1998 a). 

Esta estratégia, denominada de Profilaxia pós Exposição, pode também 

ser alargada a outras situações, incluindo casos de exposição por via sexual ou 

ligada ao consumo de drogas injectáveis quando se cumpram determinados 

critérios: ter havido uma exposição de risco, o parceiro tem infecção VIH 

conhecida, a exposição ter sido um acontecimento isolado e o acidente ter 

ocorrido num período de tempo inferior a 72 horas (de preferência nas primeira 4 

horas), e haver desejo de adesão ao tratamento. O Tratamento dura cerca de 4 

semanas (Vera, 1998). 

Tal como se pode constatar, a SIDA é um estado patológico em que o 

comportamento humano desempenha um papel etiológico fundamental, podendo 

assim o risco de ser infectado pelo VIH ser controlado ou eliminado. A SIDA é 

assim um problema de comportamento, no qual sobressaem como principais 

barreiras à sua eliminação os factores intelectuais, afectivos e sociais (Costa, 

1996). Algumas das estratégias de redução de risco referidas são, desta forma, 

ignoradas, como é o caso da utilização do preservativo: no estudo de Cruz, 

Vilaça, Sousa, Gomes, Melo, Araújo, Dias, Freitas & Ruivo (1997), com 

estudantes universitários, 9.5% dos inquiridos referiram usar sempre o 

preservativo, enquanto que 66.7% referiam nunca usar; no estudo de Lucas 

(1993) 60.1% dos sujeitos referem não usar preservativo, no que diz respeito às 

relações extraconjugais, 26.2% refere utilizá-los sempre (18.7% referem não 
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utilizar nunca) e quanto às relações sexuais de troca (prostituição) 30.7% dos 

sujeitos refere utilizar preservativo sempre (8.5% nunca utiliza). 

Há muitas razões porque as pessoas se recusam a usar preservativos. 

Uma delas prende-se com a capacidade que os sujeitos julgam ter de prever 

quem são os parceiros seguros, através da sua aparência saudável ou da sua 

reputação. Especialmente no caso da infecção pelo VIH, o longo período de 

incubação assintomática e os estereótipos criados no sentido de esta doença 

afectar especialmente prostitutas, gente promíscua, homossexuais e outros 

grupos minoritários tornam mais difícil a personalização do risco, já de si pequena 

devido aos sentimentos de imunidade que geralmente os sujeitos têm (Moore, 

Rosenthal & Mitchell, 1996; ). 

Por outro lado, apesar de o preservativo ser o único método que protege 

das doenças sexualmente transmissíveis, em termos de contracepção, os 

preservativos são menos efectivos e mais inconvenientes que outros métodos 

disponíveis. Mais preocupadas com uma possível gravidez indesejada do que 

com as DST, poucas mulheres usam também o preservativo quando usam outro 

método contraceptivo (Kalichman, 1998 b; Moore et ai., 1996). Stigum, Magnus, 

Veierod e Bakketeig concluíram no seu estudo com mulheres entre os 18-35 anos 

que o não usar outro contraceptivo é um forte indicador do uso do preservativo. 

O preservativo é também pouco usado em relações percebidas como 

seguras, estáveis e exclusivas, e o seu uso tende a descontinuar-se à medida que 

a relação progride para estádios em que a confiança, sentimentos de 

comprometimento e o amor aumentam, e em que a utilização do preservativo 

pode ser entendida como um dos dois ou ambos não terem vindo "limpos" para a 

relação ou que estão a ter (ou a pensar ter) outros parceiros. Parece ser difícil 

discutir formas de protecção contra as DST em geral sem pôr em causa a 

natureza da relação. Confiança e amor podem assim reduzir a utilização do 

preservativo e consequentemente aumentar a prevalência de comportamentos de 

risco (Kalichman, 1998 b; Moore, et ai., 1996). 
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No caso das relações homossexuais a utilização do preservativo é menos 

problemática. Segundo Altman (1992 a, cit. por Moore et ai., 1996), amor e 

confiança funcionam menos como barreiras à utilização do preservativo para os 

homossexuais, pois estes teriam uma maior aceitação de parceiros múltiplos do 

que no caso dos heterossexuais. No caso dos homossexuais o conceito de 

fidelidade não estaria ligada a expectativas de exclusividade a nível sexual, pelo 

que seria mais fácil aceitar a utilização do preservativo. Reconhecer que pode 

haver o risco de infecção com outros relacionamentos não põe em causa a 

relação principal, pelo que é mais fácil prevenir possíveis infecções através do 

preservativo. 

Um outro aspecto importante é a dificuldade que muitos casais têm em 

falar sobre o seu relacionamento sexual. A maioria da comunicação durante os 

encontros sexuais é essencialmente não verbal, em que as decisões nem sempre 

são discutidas e as situações previstas. As coisas acontecem depressa e, 

especialmente se a comunicação entre parceiros é baixa, a utilização do 

preservativo será pouco provável. Segundo Boldero (1992, cit. por Moore et ai., 

1996), o nível de comunicação entre os parceiros é um dos preditores mais 

importantes da utilização do preservativo. 

Outras atitudes negativas face ao preservativo reduzem também a 

probabilidade da sua utilização, como achar que este reduz a sensibilidade, que 

quebra a atmosfera de intimidade e espontaneidade, não acreditar na sua eficácia 

protectora, etc (Kalichman, 1998 b; Moore, et ai., 1996). Numa pesquisa 

efectuada com mulheres, Hobfoll, Jackson, Lavin, Britton e Shepherd (1994, cit. 

por Kalichman, 1998 b) identificaram 4 principais barreiras à utilização de 

preservativos, relacionadas com atitudes negativas face à sua utilização: objecção 

do parceiro, baixa percepção do risco de infecção e da história sexual do parceiro, 

perda de prazer sexual, e embaraço em relação ao sexo em geral e em relação à 

utilização do preservativo em particular. 

No caso dos adolescentes, para além das razões já apresentadas para a 

não utilização do preservativo, segundo Cotovio (1996), o preservativo pode ainda 
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ser sentido como a interferência da sociedade no seu relacionamento e também 

por isso ser pouco utilizado. Ainda segundo este autor, amar na adolescência é, 

muitas vezes, procurar sentir-se valorizado e gostar de si através do outro, pelo 

que o respeito pelos outros como motivo de prevenção pode perder o seu 

significado. 

1.2.5 - Subepidemias 

Apesar de a infecção ocorrer em todas as áreas geográficas e 

demográficas, em todas as faixas etárias e em todos os níveis socioculturais, 

algumas subpopulações tem sido mais afectadas pela epidemia. Este maior risco 

é determinado tal como já referido, pela conjugação de diversos factores, que 

incluem a seroprevalência, a eficiência da transmissão, a multiplicidade de 

parceiros e a infectividade. 

Sem se entrar no discurso tradicional dos grupos de risco, já que o VIH 

não discrimina e desde que lhe seja dada oportunidade infectará qualquer sujeito, 

podem no entanto identificar-se subpopulações em que a conjugação destes 

factores é mais frequente, o que permite identificar subepidemias, com 

características específicas (Kelly, 1995; Kalichman, 1998 a): homens que tem 

relações sexuais com outros homens, utilizadores de drogas injectáveis e outras 

drogas e seus parceiros, homens e mulheres heterossexuais, pessoas com outras 

doenças sexualmente transmissíveis, adolescentes e jovens, doentes mentais e 

reclusos. 

No que diz respeito aos homens que tem relações sexuais com outros 

homens (homossexuais e bissexuais), o maior risco existe quando praticam sexo 

anal sem preservativo. A transmissão neste grupo decresceu, por exemplo em 

São Francisco, e o número de sujeitos infectados tem diminuído 

substancialmente. 
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Em Portugal (ver Quadro 7, pag. 73), por exemplo em 1992 foram 

diagnosticados 124 casos de SIDA (que correspondia a 30.6% do total de casos 

desse ano), número esse que foi diminuindo até 1998, em que foram 

diagnosticados apenas 53 casos (que correspondia a 6.8% do total de casos 

desse ano)(CNLCS, 1999). 

Na Europa, segundo dados do ECEMA (1998, 1999) , em 1992 foram 

diagnosticados 7 380 casos de SIDA (que correspondia a 34.6% do total de casos 

desse ano). Este número, tal como se pode ver no Quadro 3 (pag. 60), foi 

diminuindo até 1998, ano em que foram diagnosticados 2 679 casos (que 

correspondia a 21% do total de casos desse ano). No entanto esta diminuição 

flagrante nos grandes epicentros nem sempre se verifica nas outras localidades, 

especialmente nas minorias étnicas (Kalichman, 1998 a). 

No caso dos sujeitos que usam drogas injectáveis, com características 

culturais muito próprias, é relativamente frequente a troca de sexo por drogas, a 

prostituição (Roehrich, Wall, & Sorensen, 1994), o empréstimo de agulhas, 

seringas e outro material utilizado na preparação da droga (colher, algodão/filtro, 

recipiente da água, etc) (Lacerda, 1992 a). A partilha de materiais é frequente 

quando se aprende/ensina a injectar, e quando se tem uma relação muito próxima 

com alguém. Pode também ocorrer em situações em que por medo de serem 

apanhados com materiais de injecção recorrem aos materiais de outros. O aluguer 

ou venda de materiais já usados pode também ser uma fonte de rendimento, por 

exemplo nas "shooting galleries". Um sujeito infectado pode assim transmitir o 

vírus no seu círculo de amigos, ao seu parceiro sexual e a estranhos (Kalichman, 

1998 a). 

É nos toxicodependentes que se encontra maior dificuldade na mudança 

de comportamentos. Por exemplo, a necessidade de satisfação imediata do 

desejo de droga dificulta a espera da aquisição de seringas novas e estéreis, a 

constante necessidade de dinheiro "empurra" muitos toxicodependentes para a 

prostituição e, sendo a própria toxicodependência é um jogo com a morte, a SIDA 

não é encarada tão seriamente (Guerra, 1994). 
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A utilização de álcool e outras drogas não necessariamente injectáveis, 

mas que alteram a consciência e a capacidade de pensamento lúcido, ao 

reduzirem as inibições aumentam as probabilidades de minimização dos 

problemas, e fazem facilmente esquecer a obrigatoriedade não ter determinados 

comportamentos de risco e optar por comportamentos seguros (Coates, 1988; 

Lacerda, 1992). 

Hingson e Struning (1992) e Struning e Hingson (1993) num estudo 

efectuado com jovens entre os 16 e os 19 anos, no Massachusetts encontraram 

uma taxa de utilização do preservativo 2.8 vezes menor nos jovens que tinham 

bebido 5 ou mais bebidas alcoólicas e 1.9 menor nos que tinham utilizado 

marijuana. Esta menor probabilidade de ter comportamentos preventivos faz com 

que, por exemplo, este grupo apresente uma maior prevalência de doenças 

sexualmente transmissíveis (Chiasson et ai., 1991, cit. por Kalichman, 1998 a). 

No que diz respeito aos homens e mulheres heterossexuais, constituem o 

grupo com maior prevalência na maioria dos países de África e num número 

considerável de países dos outros continentes, sendo o seu maior comportamento 

de risco as relações sexuais vaginais e anais sem protecção. Em Portugal os 

casos entre heterossexuais tem vindo a aumentar (ver Quadro 7, pag. 73), desde 

104 casos de SIDA diagnosticados em 1992 (correspondendo a 25% do total de 

casos desse ano) para 224 casos em 1998 (correspondendo a 30% do total de 

casos desse ano), com um total acumulado de 1 633 casos (30 de Setembro 99), 

que corresponde a 26.1% de todos os casos desde o início da epidemia (CNLCS, 

1999) 

As Mulheres apresentam uma maior vulnerabilidade à infecção devido à 

sua constituição física, acentuada na adolescência por falta de maturidade dos 

tecidos genitais, e a uma maior eficiência na transmissão homem para mulher. 

(Wijgert & Padian, 1993; Montagnier, 1994; Kalichman, 1998 a), que pode ser 2 a 

20 vezes mais eficaz do que a transmissão mulher para homem. Esta 

vulnerabilidade decorre também de factores psicossociais, como a dependência 

social, económica e psicológica relativamente aos homens que se reflecte depois, 
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por exemplo, na capacidade de negociação do uso do preservativo e, em alguns 

casos, no número de parceiros (Montagnier, 1994; Kalichman, 1998 a). 

A adesão a comportamentos de redução de risco de infecção pelo VIH 

(como a utilização do preservativo), é diferente, por exemplo, da adesão à 

contracepção, que pode ser feita independentemente da vontade do homem. No 

caso da utilização do preservativo, a mulher tem que ter capacidade de negociar o 

seu uso e se necessário influenciar/alterar o comportamento do homem (Cochran, 

1989) esbarrando em obstáculos como a resistência coerciva dos seus parceiros 

que consideram que a utilização do preservativo reduz o seu prazer sexual, põe 

em causa a sua masculinidade e autoridade, ou trás desconfiança quanto à sua 

fidelidade ou estado de saúde. É difícil para as mulheres, especialmente as que 

tem um baixo nível socio-económico, exercer pressão sob dependência emocional 

e económica, e sob coerção dos parceiros e regras culturais (Bandura, 1992). 

No que diz respeito ao número de parceiros, este tem um efeito directo 

(flagrante no caso das prostitutas) e indirecto, já que não é tanto o número de 

parceiros que a mulher têm que a coloca em risco, mas o número de parceiras 

que o seu companheiro tem. Em determinadas culturas, como por exemplo em 

alguns países de África a bigamia faz parte da cultura, sendo frequente um 

homem ter muitas parceiras sexuais. Mesmo em países em que esta regra cultural 

não existe "legalmente", verifica-se um maior número de parceiras sexuais no 

caso dos homens do que parceiros sexuais no caso das mulheres. Numa 

pesquisa efectuada nos EUA (Michael, 1992, cit. por Moore, Harrison, & Doll, 

1994), menos de 1% das mulheres referiam ter tido 5 ou mais parceiros no último 

ano (0.8% para as mulheres negras 0.4% para as mulheres brancas), enquanto 

que o mesmo era referido por cerca de 11% dos homens negros, e 4% dos 

homens brancos). O casamento e as relações estáveis tornam-se assim um factor 

de risco, em que as mulheres são contaminados pelos parceiros que tem outras 

parceiras (Montagnier, 1994; Moore et ai., 1994). 

Segundo Moore e colaboradores (1994) para algumas mulheres, a 

negação do risco que correm parece ser mais fácil, já que o reconhecimento de 
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que correm riscos implica o confronto com facetas da sua vida que são penosas 

(o seu parceiros ter outras parceiras, por exemplo), ameaçadoras (perder o 

companheiro, por exemplo) ou que requerem uma reavaliação do seu estilo de 

vida (deixar a prostituição e encontrar formas alternativas de subsistência). 

Especialmente no caso de mulheres com poucos recursos pessoais e sociais , o 

confronto com algumas realidades da sua vida podem ser insuportáveis, pelo que 

é mais fácil negar a relevância das suas experiências de forma a manter a crença 

de que nem elas nem os seus parceiros se encontram em risco. 

Em Portugal, segundo dados da CNLCS (1999 - ver Quadro 6, pag.71/72) 

o número de casos de SIDA em mulheres é bastante inferior ao número de 

homens, mas tem vindo a aumentar. Por exemplo foram 11 casos diagnosticados 

em 1988 (correspondendo a 8.3% dos casos), número esse que foi aumentando 

de modo mais ou menos contínuo e em 1998 foi de 125 (correspondendo a 16.2% 

dos casos), com um total acumulado de 986 casos (30 de Setembro de 1999), 

que corresponde a 15.8% de todos os casos de SIDA diagnosticados no país. O 

modo de transmissão é predominantemente o relacionamento heterossexual e 

partilha de materiais de injecção. A nível Europeu correspondiam, em Junho de 

1999 a cerca de 17.7% de todos os casos (ECEMA,1999). 

Os sujeitos que tem outras doenças sexualmente transmissíveis estão em 

maior risco porque os comportamentos sexuais de risco de transmissão são 

semelhantes, estando altamente correlacionadas (Kalichman, 1998 a). Para além 

disso, tal como já referido, a existência de uma DST aumenta a probabilidade de 

infecção pelo VIH. 

Os adolescentes são uma população que, sem apresentarem uma 

prevalência muito elevada de casos de SIDA apresentam um elevado número de 

comportamentos de risco, quer relacionado com o seu comportamento sexual 

(comprovado pelo elevado número de gravidezes indesejadas, e prevalência de 

DST por exemplo) quer com o consumo de drogas. Sendo um período da vida de 

grande crescimento e experimentação, é marcado pela aquisição da autonomia e 

confronto com novos desafios (DiClemente, 1992; Bowser & Wingood, 1992). 
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Sentem necessidade de se tornar independente dos pais e outros adultos, 

de fazer as próprias escolhas, tomar as próprias decisões, actuar de forma 

independente. O desafio, a liberdade para agir e as novas experiências são tão 

excitantes que o risco parece mínimo, do qual faz parte a sensação de que vão 

viver para sempre (Bowser & Wingood, 1992) - a sua percepção de 

vulnerabilidade e de risco é baixa, quer para as situações em geral, quer para a 

SIDA, pelo que sentem muito pouca necessidade de se precaverem seja contra o 

que for (Flora & Thoresen, 1998). O sexo é uma das coisas sobre as quais os 

adolescentes se sentem curiosos, que querem experimentar e que sentem que 

devem saber para se tornarem adultos e estão dispostos a correr riscos (Bowser 

& Wingood, 1992). 

Existe ainda uma maior permeabilidade à influência do grupo, e o factor 

maturidade e experiência, que no jovem é ainda escassa especialmente a nível da 

sexualidade, o que o impede frequentemente de ter capacidades de negociação 

para ter comportamentos de sexo seguro (Hein, 1992; Bowser & Wingood, 1992; 

Moore et ai., 1996). Se é difícil para adultos sexualmente experientes planearem 

racionalmente e organizarem a sua vida emocional e sexual de forma a reduzirem 

ao mínimo a probabilidade de ficarem infectados pelo VIH, ainda o é mais no caso 

dos adolescentes cujos encontros sexuais dos adolescentes raramente são 

planeados (Hingson & Struning, 1992; Struning & Hingson 1993). Quando 

começam as explorações sexuais não existe experiência prévia, êxitos e erros 

anteriores (que permitam um planeamento e negociação dos seus 

relacionamentos sexuais), e competências para lidar com as emoções fortes que 

levam a correr riscos a nível sexual (Bowser & Wingood, 1992). 

Apesar de a maioria dos adolescentes não ter um número elevado de 

parceiros, praticam uma "monogamia em série" (Kelly, 1995) e começam a ter 

relações sexuais cedo e não usam preservativo em todas as relações sexuais, 

pelo que a sua exposição às DST e VIH vai-se acumulando ao longo do tempo 

(Kirby & Kalichman, 1994). No caso de Portugal (Lucas, 1993), por exemplo, por 



41 

volta dos 18/19 anos 41% das raparigas e 79% dos rapazes já tiveram relações 

sexuais; apenas 22% destes rapazes parecem usar sempre o preservativo. 

Dada a progressão lenta até à fase de doença, muitos dos doentes com 

SIDA de 20/29 anos foram, assim infectados durante a sua adolescência (Flora & 

Thoresen, 1989; Hein, 1992; Kalichman, 1998 a). No caso de Portugal, a 

percentagem de casos que ocorre entre os 20/29 anos é de cerca de 30% 

(CNLCS, 1999 - ver Quadro 6, pag.71/72). O risco dos adolescentes varia com o 

sexo, grupo étnico, área geográfica - os adolescentes masculinos, das minorias 

étnicas e das cidades de interior estarão em maior risco (Gayle & Dángelo, 1991, 

cit. por Kalichman, 1998 a). 

Relativamente aos doentes mentais, Carey e colaboradores (1995, cit. por 

Kalichman, 1998 a), após analisarem nove estudos independentes realizados com 

esta população (num total de 2 345 sujeitos) concluíram que cerca de 4 a 23% 

dos doentes mentais destes estudos estavam infectados, com uma média de 8%. 

Esta maior prevalência parece estar ligada a um maior abuso de drogas, a uma 

maior prevalência de outras DST, à não utilização de preservativos de forma 

consistente, e a um maior número de relacionamentos sexuais, numa rede 

relativamente fechada. Os sintomas da doença mental e um baixo nível de 

competências sociais influenciam também este maior risco. Os distúrbios 

cognitivos e a alta frequência de relações sexuais impediriam ainda a eficácia dos 

esforços de redução de risco nesta população. 

Nos reclusos, os seus comportamentos de risco estão essencialmente 

ligados ao abuso de drogas (com troca de materiais envolvidos na injecção e 

preparação de drogas injectáveis), relações homossexual não protegidas (Morris, 

1992) e tatuagens. No caso das mulheres, o maior risco é devido à utilização de 

materiais envolvidos na injecção e preparação de drogas injectáveis, quer antes 

quer durante a reclusão (Kalichman, 1998 a). Em Portugal, segundo Bernardo 

(1998), cerca de 50% dos 14 000 reclusos estarão infectados. 

Em contraste com as subpopulações que apresentam maior prevalência , 

outras apresentam uma menor prevalência de casos de SIDA, como acontece por 
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exemplo com as mulheres que tem relacionamentos sexuais com outras mulheres 

(a não ser que partilhem material envolvido na injecção e preparação de drogas 

injectáveis, tenham parceiros sexuais masculinos ou contactem com o sangue de 

uma parceira infectada), e com os sujeitos com idades superiores a 55 anos e que 

não receberam transfusões sanguíneas antes de 1985 (Kalichman, 1998 a). 

1.3-Aspectos Psicossociais 

A SIDA é uma doença de enorme impacto psicológico relacionado com o 

seu carácter epidémico, transmissível, incurável, letal, inexistência de vacina, e 

com o facto de ter sido inicialmente associada a comportamentos mais frequentes 

entre homossexuais e toxicodependentes (Schoub, 1994; Montagnier, 1994). 

Esta definição da doença facilitou a criação de um duplo estigma: como 

doença grave que pode ser transmitida a outros e como doença associada a 

pessoas e grupos já marginalizados antes da existência da epidemia. Estão assim 

criadas duas condições fundamentais para o surgimento de uma resposta 

discriminatória e culpabilizadora por parte da sociedade, em que muitos viram na 

doença o castigo para certos comportamentos desviantes (Montagnier, 1994), e 

que não tem tanto a ver com as características individuais dos sujeitos, mas com 

as características dos grupos com que as pessoas os identificam (Bandura, 1992). 

E apesar de os especialistas terem tornado públicas as formas de 

transmissão, e de assegurarem que o vírus não se transmite nos contactos 

sociais, há na sociedade medos persistentes relacionados quer com a falta de 

informação sobre as formas de transmissão quer com o cepticismo relativamente 

às conclusões a que o corpo científico chegou (o que é considerado agora 

comportamento seguro pode vir a revelar-se não o ser), quer ainda com o 

empolamento dado pela comunicação social (Guerra, 1994). Estes medos, por 

vezes irracionais, fazem com que os seropositivos sejam discriminados. 

Essa discriminação pode tomar várias formas, desde restrições ao 

emprego ou despedimento, recusa de contratos por parte das seguradoras, 
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recusa de serviços públicos (serviços fúnebres, por exemplo), recusa ou atraso de 

alguns cuidados de saúde ou a excessiva tomada de precauções por parte dos 

trabalhadores de saúde (Tross & Hirsh, 1988). Crianças hemofílicas viram-se 

obrigadas a saírem das escolas, por pressão dos pais das outras crianças. Os 

seropositivos vêem-se assim discriminados no seu emprego, no seu 

estabelecimento de ensino e por vezes também no seu ciclo de relações 

pessoais, apercebendo-se rapidamente que a epidemia tem uma dupla vertente: a 

biológica e a social. 

A noticia da seropositividade afecta, assim, todos os aspectos da vida do 

sujeito e da sua família, bem como de todas as pessoas que com eles contactam, 

incluindo técnicos de saúde (Teixeira, 1993). 

1.3.1 - Sujeito infectado 

Segundo Montagnier (1994), saber que se é seropositivo é entrar num 

novo mundo, noutro mundo. Não está doente, mas sente-se como tal. Sente as 

mesmas ameaças, os mesmos riscos de discriminação, os mesmos medos dos 

que estão já doentes. A sua vida vai passar a ser marcada pelos encontros com 

os médicos, pelos exames, pelas visitas ao hospital, pelos contactos com as 

associações ou as assistentes sociais. Apesar da evolução da abordagem deste 

problema, prevalecem problemas relacionados com a confidencialidade e acesso 

aos cuidados. 

Como doença fatal que é encontram-se reacções semelhantes às 

encontradas noutras doenças fatais. Tal como acontece com o cancro, por 

exemplo, a infecção pelo VIH pode, segundo Hall e 0'Grady (1989) ser vista 

como duas doenças: A primeira está relacionada com a ansiedade de se saber 

portador de uma doença fatal para a qual não há cura; a segunda está 

relacionada com a progressiva deterioração do sistema imunitário. 
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A SIDA tem no entanto particularidades agravantes. O facto de ser uma 

doença altamente debilitante e esteticamente repulsiva, ser contagiosa e ter uma 

via de transmissão por vezes sujeita a estigmas sociais contribui grandemente 

para a forma como o seropositivo reage à noticia da sua seropositividade. Um 

processo de luto é desencadeado, pelo facto de saber que já não é uma pessoa 

saudável (Guerra, 1994). Para além disso, o dar a notícia da sua seropositividade 

implica por vezes revelar o comportamento que esteve subjacente a essa 

infecção, pelo que esta notícia poderá ser acompanhada pela revelação de uma 

homossexualidade, toxicodependência ou relação até aí desconhecidas. 

A SIDA afecta também a geração, privando o sujeito da identidade pela 

continuidade. O sujeito infectado com o VIH é confrontado com o paradoxo de 

querer/poder transmitir vida juntamente com a possibilidade de morte - o dador de 

vida pode assim transformar-se no dador de morte (Cotovio, 1996) 

O choque da notícia da seropositividade inicia um período crítico, de 

dúvida, de desgosto, de vergonha que leva o sujeito a entrar em crise. Passa-se 

algum tempo até começar uma nova vida. Pouco a pouco os exames, as idas ao 

médico começam a entrar na rotina, mas muda a percepção de si e dos outros. A 

vida quotidiana tem que ser concebida e organizada de outra forma, o trabalho e 

as relações com os outros tem que ser reconsideradas - terá que alterar o seu 

estilo de vida (aquisição de hábitos alimentares mais saudáveis, evitar excessos, 

por exemplo), os seus planos (procriação condicionada, por exemplo), a sua rotina 

do dia a dia (uso do preservativo em todas as relações sexuais, por exemplo) 

(Guerra, 1994; Montagnier, 1994). 

A ansiedade que envolve todas estas alterações, bem como a hipótese de 

uma morte prematura, é grande e será tão mais difícil de lidar quanto menores 

apoios o sujeito tiver. Esta ansiedade pode manifestar-se por diversos sintomas, 

como a agitação, a insónia, os ataques de pânico, taquicardia, anorexia e outros. 

A partilha dos seus momentos de desespero e conforto, de medo e de alívio, de 

desejo e de revolta, com as pessoas próximas ou com os técnicos é fundamental 

(Guerra, 1994). 
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Perante o relacionamento interpessoal, os seropositivos questionam-se 

frequentemente quanto ao direito de "estragarem" a vida das pessoas que amam, 

podendo mesmo tomar a iniciativa de afastamento. No entanto esse afastamento 

pode vir dos próprios amigo e parceiros, por impossibilidade de lidar com a 

situação. São assim muito frequentes sentimentos de negação, culpabilidade, 

angústia, desespero, reacções catastróficas, ansiedade, depressão, anestesia 

afectiva, pensamentos suicidas (com maior incidência nos anos 80, em que a 

detecção da doença era feita muito tardiamente, e era praticamente uma sentença 

de morte; havia também menos casos, menos instituições de caridade, e a 

sociedade estava menos informada, pelo que manifestava maior receio do que 

actualmente) (Kelly & Murphy, 1992; Guerra, 1994; Cotovio, 1996). O seropositivo 

confronta-se assim com uma série de sentimentos, sentindo-se refém de um vírus 

e de uma sociedade que o estigmatiza, o que tem depois repercussões a nível da 

forma como o sujeito reage à doença, já que as emoções tem um papel 

fundamental no sistema imunitário (Cotovio, 1996). 

Após a fase inicial do choque da notícia de seropositividade, o sujeito tem 

que enfrentar e resolver (ou não) a crise despoletada. Tendo em conta os factores 

pessoais (auto-organização) e o suporte social como dimensões fundamentais na 

reacção do sujeito a situações de crise, Agra (1990, 1993, cit. por Guerra, 1994) 

elaborou um modelo teórico de interpretação para as capacidades de auto-

organização do ser humano, que posteriormente foi adaptada ao estudo do 

seropositivo por Guerra (1994) e aplicado a uma amostra de 44 seropositivos 

(assintomáticos com conhecimento da sua seropositividade há mais de 3 meses). 

Este modelo prevê a existência de 4 posições, que vão desde a desorganização 

total até ao estado de auto-organização. 

A posição 1 é a chamada posição ontológica, que corresponde ao 

indivíduo desadaptado. O destino é visto como imutável e os sujeitos encontram-

se fixos, prisioneiros de um ponto de vista negativista. Tem geralmente uma 

reacção catastrófica. A sua capacidade de auto-actualização e suporte social são 
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baixos. Reagem á crise de forma negativa, sentindo-se muito pior após a crise. No 

estudo de Guerra (1994) foram considerados nesta posição 17 sujeitos. 

A posição 2 é a chamada posição Deontológica que corresponde ao 

indivíduo cumpridor de todas as orientações do médico. O suporte social é o 

mecanismo principal da adaptação, mas pessoalmente não acreditam na sua 

melhoria, não tendo neles próprios as respostas à sua situação de crise. São 

sujeitos sem criatividade, sem sentido de vida, que procuram a identificação com 

valores universais. Nesta posição foram considerados 17 sujeitos. 

A posição 3 é a posição Lógica, e os sujeitos são caracterizados por uma 

grande determinação interior, com bons mecanismos pessoais de coping. Têm 

auto-actualização elevada, mas baixo suporte social, pois não levam em 

consideração as opiniões dos outros, nem mesmo as orientações médicas. Nesta 

posição foram considerados 6 sujeitos. 

A posição 4 ou posição auto-poietica. São sujeitos antifatalistas que 

atribuem a si próprios um papel activo na definição do seu futuro. Caracteriza-se 

pelo reconhecimento de mudanças positivas após a seroconversão, pelo desejo 

de intervenção social, pelo empenho na ajuda dos seus pares. Têm auto-

actualização e suporte social mais elevados, constituindo o grupo que melhor se 

consegue adaptar às situações de crise. Nesta posição foram considerados 4 

sujeitos. 

Este modelo parte então do pressuposto de que, como em qualquer 

situação de crise, o confronto com a seropositividade não tem necessariamente 

como resultado uma desorganização do sujeito, podendo mesmo corresponder a 

um momento privilegiado de crescimento pessoal e de descoberta de um novo 

significado para a vida. Evidencia assim que os seres humanos tem uma grande 

capacidade de gerir as suas crises de forma positiva. 

Em termos de intervenção, este modelo propõe diversas pistas e salienta 

a importância de estimular a redescoberta das capacidades/habilidades/ 

motivações do próprio para facilitar um futura recuperação, a existência de 

experiências afectivas positivas, o conhecimento dos direitos e deveres do 
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seropositvo, a aceitação do ser humano e de valores diferentes. Desta forma 

poder-se-á ajudar o indivíduo a encontrar o seu sentido e os seus limites, tendo 

sempre em conta a prevenção. 

Com o evoluir da infecção, podem surgir problemas humanos e materiais 

tanto mais pesados quanto mais se avança na doença. Os problemas humanos 

surgem mais frequentemente por ocasião de uma ruptura, da morte de uma amigo 

ou da sua partida, porque já não suporta a doença, na sequência da rejeição pela 

família, da perda do emprego, ou do agravamento da sintomatologia já existente. 

A isto podem juntar-se atitudes discriminatórias e problemas financeiros (Guerra, 

1994). 

Segundo Ouakinin (1993) todos estes sentimentos e vivências são 

dificilmente suportados em qualquer das fases da vida, mas adquirem contornos 

específicos nos mais jovens. As estratégias de adaptação que permitem uma 

reorganização da pessoa e do seu projecto de vida implicam uma maturidade 

emocional que os mais jovens poderão não possuir, e talvez por isso, o confronto 

com a realidade é ainda mais brutal. 

1.3.2 - Familiares, amigos e conhecidos 

Os familiares e amigos ficam por vezes tão abalados com a noticia da 

seropositividade que tentam ocultar o seu sofrimento. Sofrem sós o drama de ter 

perto alguém seropositivo, a que por vezes se junta a revelação de 

toxicodependência, homossexualidade, ou da existência de uma relação 

extraconjugal. A sensação de, de alguma forma, ter sido traído é comum, o que 

provoca raiva, sentimentos de culpa e de vergonha. Surgem os sentimentos 

ambivalentes para com o doente, com os quais nem sempre sabem lidar (Kelly & 

Murphy, 1992; Guerra, 1994). O acompanhamento psicológico é, por vezes 

fundamental para propiciar a sua exteriorização, assegurar a sua naturalidade e 
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propiciar-lhes a maneira mais correcta para lidar com eles sem detrimento da 

própria saúde psicológica (Miller, 1988 a, cit. por Guerra, 1994). 

Por outro lado, sendo a SIDA uma doença letal e transmissível faz com 

que os sujeitos sejam confrontados com o fantasma da sua própria morte, e os 

seropositivos sejam visto como potencialmente colocando as pessoas à sua volta 

em risco, pelo que por vezes, mesmo pessoas que correm riscos muito baixos 

mostram reacções extremas quando acham que alguém as está a expor ao vírus, 

recusando-se por exemplo a trabalhar junto com alguém que tenha sido infectado 

peloVIH (Weinstein, 1989). 

Os parceiros, em especial, experienciam de forma mais marcada o medo 

de perder o companheiro e o medo de serem contaminados. O futuro não se 

revela também encorajador: a consciência de dever cooperar nos cuidados do 

paciente, as alterações da vida sexual, sentir-se só nas actividades e 

responsabilidades sociais, a unilateralidade dos afazeres domésticos, 

profissionais e financeiros são por vezes um fardo pesado demais, levando por 

vezes à ruptura das ligações (Guerra, 1994). 

No entanto, num estudo de Witt (1989) é referido que o contacto com 

sujeitos com SIDA reduz os afectos negativos relativamente à doença e aos 

portadores de VIH em geral. 

1.3.3 - Técnicos de Saúde 

Os profissionais que lidam com este tipo de doentes sofrem também 

alguns problemas específicos que se reflectem também na relação com o sujeito 

seropositivo. Sendo uma doença fatal promove o confronto com a morte em 

jovens, provocando sentimentos de impotência, depressão e frustração. Sendo 

uma doença transmissível por via sanguínea e por secreções sexuais, representa 

ainda um risco para estes profissionais, confrontando-os também com a 

possibilidade de serem infectados, já que os cuidados médicos e de enfermagem 
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envolvem, muitas vezes procedimentos em que esse perigo é iminente (Guerra, 

1994), o que faz com que alguns profissionais se recusem a exercer as suas 

funções ou o façam com um grande distanciamento e precauções exageradas . 

Os familiares e amigos mais directamente envolvidos e os profissionais de 

saúde que lidam com estes doentes tem, assim as suas emoções, valores e 

sentimentos constantemente em jogo. Se por vezes se verifica uma compreensão 

total e disponibilidade para a ajuda, noutros casos há revolta, afastamento e 

excessivas precauções pela proximidade com que lidam com os seropositivos, a 

que decerto nem sempre é alheio o facto de esta doença ser contagiosa, ser fatal 

e se manifestar frequentemente por patologias que à partida assumem uma 

dimensão chocante ou repulsiva (como por exemplo as manchas cutâneas do 

sarcoma de Kaposi e as candidiases orais). Este tipo de reacções traduz-se num 

afastamento físico e psicológico, gerando tensões nos indivíduos. 

Alguns aspectos relacionados com a doença levam a crer que os 

aspectos psicológicos podem desempenhar um papel fundamental na forma como 

esta evolui. Determinados sujeitos parecerem mais susceptíveis de serem 

infectados do que outros, há diferenças na duração da fase de latência, na 

rapidez com que as doenças oportunistas progridem e na capacidade do sistema 

imunitário lutar contra os agentes infecciosos. Para além dos factores biológicos 

envolvidos parece que a forma como o sujeito infectado lida com as situações 

stressantes que lhe vão surgindo poderá ter impacto quer na forma como se 

organizam psicologicamente na reacção à sua doença, quer na forma como o seu 

sistema imunitário, altamente ligado às emoções, lida com a infecção (Bandura, 

1994). 

Segundo Joseph, Kessler, Wortman, Kirscht, Tal, Caumartin, Eshleman e 

Eller (1989), esta fonte adicional de stress não é uma consequência necessária ou 

inevitável da doença, tendo a ver com circunstâncias sociais e legais 

potencialmente modificáveis. Sheridan (1989) chama a atenção para a 

necessidade de educar os técnicos de saúde e pessoas em geral, de forma a 
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eliminar os obstáculos sociais, políticos e económicos que impedem que se crie 

um sistema de saúde capaz de prestar um serviço de qualidade às pessoas 

infectadas com o VIH, em que esteja presente o respeito pela vida e pela morte. 

1.4- Dados Epidemiológicos 

Segundo Montagnier (1994), a nível epidemiológico a infecção pelo VIH 

deu-se em três vagas diferentes. Numa primeira vaga, a doença difundiu-se nos 

EUA, Canadá, Austrália, Europa Ocidental, Norte de África e América Latina no 

final dos anos 70, através de relações homossexuais e bissexuais e da utilização 

de drogas intravenosas. A transmissão heterossexual seria, então rara. 

Na segunda vaga a situação alterou-se, e a transmissão heterossexual 

teve uma progressão considerável, especialmente no caso da África Sub-

Sahariana, com igual número de homens e mulheres infectados no início da 

epidemia. Com o progredir da epidemia nesta zona, o número de mulheres 

infectadas ultrapassou o número de homens, sendo de 6 para 1 em determinadas 

regiões. 

A terceira vaga desenvolveu-se a partir de meados dos anos 80, na Ásia, 

na Europa Ocidental e no médio Oriente. A epidemia toma contornos mais 

preocupantes no Sudoeste Asiático, devido ao seu rápido desenvolvimento no 

decurso da última década, e à grande densidade populacional. 

Nas epidemias do passado tem-se verificado que após uma primeira 

explosão do número de pessoas infectadas se seguia uma fase estacionária, em 

plataforma, à qual se sucedia, após um período de tempo variável, a entrada 

numa curva descendente, ligada à selecção dos indivíduos mais resistentes, ao 

aparecimento de germes menos virulentos e à descoberta de estratégias de 

controlo do vírus (Montagnier, 1994). Passar-se-á agora a ver o que se tem 

passado no caso da infecção pelo VIH/SIDA, e de que forma tem evoluído, 

começando pelo Mundo em geral, focalizando mais especificamente na Europa e, 
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dentro desta na Península Ibérica (Espanha e Portugal), com especial relevo para 

Portugal 

Convém não esquecer que os números de casos de SIDA referidos dizem 

respeito aos casos notificados, pelo que não estão incluídas os casos existentes 

mas não notificados. A taxa de subnotificação varia de região para região, e 

segundo o ECEMA (1998), poderá ir de 0 a 25%. Está-se perante uma Epidemia a 

nível mundial, cujos números poderão ser, assim, um pouco maiores que os 

números referidos pelas estatísticas oficiais. Por outro lado, porque o número de 

casos de SIDA inclui pessoas infectadas com o vírus cerca de 10 anos antes, é 

impossível saber exactamente quantas pessoas estão infectadas pelo VIH num 

dado momento (Kalichman, 1998 a), pelo que os dados referentes ao número de 

pessoas infectadas pelo vírus são calculadas por estimativa. 

1.4.1 - Mundo 

Sendo uma epidemia de larga distribuição, a SIDA encontra-se distribuída 

por quase todo o mundo. A OMS e a UNAIDS (organismo das Nações Unidas 

para o combate à SIDA) referem que, no final de 1998, e tal como se pode ver na 

Figura 1, 30,6 milhões de pessoas estariam infectados com o Vírus da SIDA (cit. 

por CNLCS, 1998b), número esse que poderá ascender a 40 milhões no ano 2000 

(cit. por CNLCS, 1998d ). O número total de casos de SIDA notificados andará à 

volta dos 1 987 217 casos (em 15 de Nov. 98, segundo dados da OMS, cit. por 

CNLCS, 1998e). 

A OMS terá estimado em 11,7 milhões, o número total de mortes devido 

ao VIH, desde o início da Epidemia até ao ano 2000. Dos 30.6 milhões de 

pessoas infectadas, a UNAIDS sugere que cerca de 90% não sabe da sua 

seropositividade (cit. por CNLCS, 1998c). 

Tendo em conta os dados da OMS, os casos de infecção por VIH 

distribuem-se de forma diferente pelo globo (Quadro 1). 
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África 

A África Sub-Sahariana apresenta mais de 2/3 da totalidade dos adultos 

com VIH (cerca de 20,8 milhões) (UNAIDS cit. por CNLCS, 1998a). As mulheres 

representam cerca de 1/2 dos adultos infectados (o que contrasta com as outras 

regiões, onde a percentagem de mulheres infectadas varia entre 5% na Austrália 

e N. Zelândia e 35% nas Caraíbas) (CNLCS, 1998e). As relações sexuais 

heterossexuais terão sido a razão da maior parte das infecções, e 90% do total de 

crianças infectadas vive também nesta região (OMS, cit. por CNLCS, 1998 a) 

Os dois tipos de vírus estão, neste continente, bem representados, com o 

VIH1 a predominar na África Central e o VIH2 a predominar na África Ocidental. 

O Norte de África apresenta cerca de 210 mil pessoas infectadas (cit. por 

CNLCS, 1998b). Neste caso o modo de transmissão predominante é a utilização 

materiais infectados envolvidos na injecção e preparação de drogas injectáveis 

(especialmente na Tunísia e Egipto) logo seguido do relacionamento 

heterossexual (OMS, cit. por CNLCS, 1998e). 

Se se tiver em conta apenas os casos de SIDA, o Continente Africano 

conta (em 15 de Novembro de 1998, segundo dados da OMS, cit. por 

CNLCS, 1998e) com cerca de 706 318 notificados (ver quadro 1), com a Tanzânia, 

o Zimbabwe e o Uganda a apresentarem o maior número de casos. 

Ásia 

O Sul e Sudeste da Ásia, segunda grande zona mais afectada, regista 

cerca de 1/5 de todas as infecções (cerca de 6 milhões) (UNAIDS cit. por CNLCS 

1998b). A Tailândia tem apresentado uma redução de novas infecções, 

especialmente entre prostitutas e seus clientes. Mesmo assim, cerca de 750 mil 

pessoas estão actualmente infectadas, o que equivale a cerca de 2,3% da 

população (OMS, cit. por CNLCS, 1998a). 

No que diz respeitos aos casos de SIDA (ver Quadro 1), a Tailândia 

apresenta o maior número de casos (88 403), logo seguida da índia (6 252) (em 
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15 de Novembro de 1998, segundo dados da OMS, cit. por CNLCS,1998e). 

Segundo a mesma fonte, nesta zona, o modo de transmissão predominante é o 

relacionamento heterossexual. 

A Ásia Oriental e Costa do Pacífico apresentam um número de casos de 

infecção pelo VIH bastante mais baixo - 440 000 (UNAIDS, cit. por CNLCS, 1998 

b), bem como o número de casos de SIDA. Segundo os especialistas, aqui a 

infecção terá começado apenas no final dos anos 80 (OMS, cit. por CNLCS, 1998 

a). 

Quadro 1 - Número cumulativo de casos de SIDA, notificados até 15 de Novembro de 1998 

Counrry/oreo — Pavs/iemnwe 
Number 
ol cines 

Nombre de cos 

Dote of report 
Dote 

de notification 
Country/aiea— Pays/lemloite 

Numoei 
ol COSK, 

Nombie de cos 

Date ol ippmi 
Dole 

de notilication 

Africa — Afrique 
AJgeno — Algérie  
Angola  
Benin — Bénin  
Botswana  
Burkina foso  
Burundi  
Cameroon — Cameroun _ 
Cope Verde — Cop-Vert  
Centiol Africon Republic — République centiofrieciine 
Chod — Tchod  
Comoros — Comotes  
Congo  
Côted'lvorre „ 
Democrat* Repubk of thi Congo — 

République démocratique du Congo  
Djibouti  
Egypt — Egypte  
Equototiol Gunec — Guinée équotonole  
inrreo — fryttirée  
Ethiopia — Ethiopie  
Gabon _ _ 
Gombio — Gambie  
Ghono  
Gumeo — Guinée  
Guineo-Srssou — Guinee-Brssou  
Kenya  
lesomo  
Ubeno — Libeuo  
Libyan Arab lomahiuyo — lomahiiiyo orobe libyenne 
MoÛOCOSCOr  
Molowi  
Moli  
Mounter» — Mouriroine  
Mounhus — Maurice  
Morocco — Moioc _ 
Moiombique  
Nomibio— Namibie  
Niger  
Nigeria — Nigéra  
Reurxjn — Réunion  
Rwanda  
Soo fome ond Principe — Soo lomé-er-P nncipe  
Senegal — Senegal  
Seychelles  
Sietrc Leone  

363 
1 9 2 6 
2 8 1 3 
7 ISO 

1 ) 3 5 2 
9 239 

13 576 
226 

7 0 1 6 
8 339 

18 
10 223 
37 898 

15.09.98 
31.08.97 
06.06.98 
16.06.9B 
03.02.98 
31.12.97 
11.06.98 
31.12.97 
30.05.97 
11.06.98 
19.11.97 
06.09.96 
05.07.97 

38 426 19.01.98 
1 707 31.08.98 
191 30.06.98 
321 03.11.98 

4 890 30.06.98 
21553 29.10.97 
1660 31.12.97 
573 08.10.98 

24 692 07.05.98 
4 085 12.06.98 
823 31.10.96 

81 492 28.09.98 
5 366 08.09.98 
232 31.03.98 
17 31.12.95 
36 31.03.98 

50 975 30.06.97 
4 519 10.05 98 
532 31.05.97 
44 30.09.98 
510 30.06.98 

8 678 30.06.98 
6 784 31.03.97 
3 393 27 08.9B 

21 905 31.03.98 
166 31.12.95 

15 903 31.12.97 
27 31.12.97 

2 393 30.11.97 
30 28.02.98 
205 15.06.96 

Somolio — Somolie 13 3 1 1 2 9 0 
South Atrico — Ainoue du Sud 12 825 30.10.96 
Sudon —Soudan 2 067 30.06 98 
Swaziland 2 939 12 06 98 
logo 9 204 31.03.98 
Tunisia — lumsie 465 31.03.98 
Ugondo — Ouganda 53 306 31.12.97 
United Republic of lonran» — RépubliaueOrw de 

l o w o n n _ „ 97 621 31.12.97 
2ombio — Zambie _.. 44 942 2) 07 97 
Zimbabwe _ 70 669 31.12.97 

Total 706 311 

A m r ù a i — Amériques 
Anguille  
Anhguoond Barbudo — Antiguo-erBorbudo  
Aroenhno— Argentine  
BflhOMB _ _ „._ 
Barbados — Borbade  
Relue  
Bermuda — Bermudes  
Botvio — Bolivie  
BiojJ — Brésil  
British Virgin Islands — Iles Vierges bntonniques. 
Canada : 
Cayman Islonds — Iles Comones  
M e —Chili  
Colomb» — Colombie  
Costa Rico _ 
Cubo 
Dominico — Dominique  
Dominicon Republic — République dominicaine 
Ecuador — Equoteu  
ElSorvoda 
French Guano — Guyone Itoncorse  
Grenada — Grenode  
SuodeJouoe ..._ 
Guolemob  
Guyono  
Haïti — Hoïh  
Honduras  
Jomoico — lomaïque  
Martinique  
Meiico — Mexique  
Montserrat  

5 
91 

13113 
2 864 
875 
196 
335 
179 

128 821 
16 

15 935 
22 

2 431 
8 433 
1 383 
743 
72 

4 230 
625 

2 344 
641 
103 
790 

2 395 
984 

4 967 
8217 
2 430 
436 

35 069 
7 

301295 
20.01 98 
11.08.98 
30.09 97 
10.03.98 
31.12.96 
09 07 97 
16.04.98 
15 02.98 
10.08.98 
15.04 98 
05 01.98 
14 08.96 
31 12.97 
15 12.97 
29 07.98 
30 06 98 
18 05 98 
15 08.97 
20 08 98 
31 12.97 
10.1197 
31 12.97 
17 04 98 
030698 
2601 94 
28 01 96 
04 11 97 
31 1297 
3103.96 
79 07 97 

Fonte: CNLCS, 1998d 
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Quadro 1 (cont)- N.° cumulativo de casos de SIDA, notificados até 15 de Novembro de 1998 

Coumry/oieo — Poys/lerriloire 
Number 
of coses 

Nombre de cos 

Dole or report 
Dole 

de notilxonon 
CoimliY/oceo — Poys/temloire 

Numbei 
ol coses 

Nombre oe cos 

Dote ol report 
Dole 

de nontKonor, 

Nefhenonds Antilles and Arubo — 
Antilles neeriondorses et Aiuba  

Nicoroguo  
Ponomo  
Poioguoy  
Peru— Pérou  
Sornt Kim ond Nevis — Soint-Kim-et-Nevis  
Sornt Lucia — Sointe-Lucie  
Saint Vincent ond the Gienooines — Saint • Vinceni -el-

Grenodmes  
Surinome  
Trinidad ond Tobago — írimté-ei-Tobogo 
Turks ond Coicos Islands — Iles Turques et Caiques 
United Stoles ol AmeHto — [lots-Unis d'Amérique.. 
Uiuguoy  
Venezuela  

257 
180 

I 620 
424 

7331 
58 

109 

111 
211 

2613 
39 

691 647 
1 119 
7 282 

Total 951 755 
Asia — Asie 
Afghanistan  
Armenia — Arménie  
Azerbaijan — Azerbaidton  
Bahrain — Bahrein 
Bangladesh  
Bhutan — Bhouton  
Brunei Daiussolom — Brunei Dotussolom  
Cambodia — Còwbodoe 
Chino — Chine ..._ 
Cyprus — Chypie _ 
Democratic People's Republic of Korea — 

République populaire démocratique de Corée  
Georgia — Géorgie  
Hong Kong Special Administrative Region of Chino — 

Hong Kong, Région administrative spéciale 
de lo Chine  

India — Inde  
Indonésio — Indonésie.....:'. 
Iron (Islamic Republic of) — Iran (République 

islamique d') 
Iraq  
Israel — Israël  
lapon — lapon  
Jordan — Jordanie  
Kazokhston  
Kuwait — Koweït  
Kyrgyzston — Kirghizistan  
Lao People's Democratic Republic — 

République démocratique populaire loo  
Lebanon — Liban  
MOCOO...J  

Malaysia — Moloisie  
Maldives  
Mongolio — Mongolie  
Myonmor  
Nepal — Népal 
Oman  
Pokiston  
Philippines  
Ootoi  
Republic ol Koieo — République de Coiée  
SoudiArobio— Arabie sooudite  
Singapore — Singopour  
Sri Lanka .'. 
Syrion Arab Republic — République oiobe syrienne 
Tajikistan — Todjikision  
Thailand — Thaïlande  
Turkey — Turquie  
Turkmenistan — Turkménistan  
United Arab Emirates — Emtrots orobes ums  
Uzbekiston — Ouzbékiston.... 
Viet Nom  
West Bonk ond Gazo Strip — 

Cisioidame et bonde de Gaza'.  
Yemen — Yemen  

13 
10 
53 
10 

12 
1 379 
301 
58 

22 

349 
6 252 
218 
194 
106 
480 

1 897 
66 
14 
29 

91 
98 
13 

1 804 
5 

2 568 
225 
165 
154 
343 
88 
115 
373 
419 
87 
56 

88 403 
272 

5 
819 
29 
134 

12.03.96 
22.04.98 
11.02.98 
15.07.98 
27.04.98 
08.09.97-
19.08.98 

30.11.97 
31.12.96 
02.07.97 
03.11.93 
27.08.98 
28.08.98 
24.04.98 

31.12.91 
31.03.98 
30.06.98 
30.06.98 
31.03.98 
30.11.96 
07.09.98 
27.08.98 
31.03.98 
30.09.97 

30.11.96 
31.03.98 

03.09.98 
31.03.98 
30.09.98 

31.12.97 
30.06.98 
30.06.98 
31.08.98 
30.06.98 
30.06.98 
30.06.98 
30.06.98 

20.03.98 
31.12.97 
30.06.98 
14.09.98 
30.04.97 
02.09 98 
31.03.98 
31.08.98 
3006.98 
30.06.98 
30.09.98 
31.0398 
30.06.98 
30.06.98 
13.10.98 
15.09.98 
31.03.98 
30.06.98 
31.08.98 
30.06.98 
30.11.95 
31.12.90 
31.12.97 
08.09.98 

30.0698 
3103.98 

Europe 
Albania — Albanie  
Austria — Autnche  
Belarus — Belarus  
Belgium — Belgique  
Bósnio ond Herzegovina — Bosnie-Herzégovine . 
Bulgono — Bulgarie  
Croatia — Croatie  
Czech Republic — République tchèque  
Denmark — Danemork  
Estonia — Estonie  
Finland — Finlande  
France  
Germony — Allemagne  
Gieece — Grèce  
Hungary — Hongrie  
Iceland — Islande  
Ireland — Irlande  
Italy — Italie  
Latvia — Lettonie  
Lithuania — Lituanie  
Luxembourg  
Malta — Moite  
Monoco  
Netherlands — Pays-Bas  
Norway — Norvège  
Poland — Pologne  
Portugal  
Republic of Moldova — République de Moldovo . 
Romonio — Roumanie  
Russian Federation — Fédération de Russie  
San Monno — Soint-Monn  
Slovokio — Slovaquie  
Slovenio — Slovénie _ 
Spoin — Espagne  
Sweden — Suède _ 
Swirzeriond — Suisse  
The Former Yugoslav Republic of Macedonia — 

Ex-RèpubTique yougoslave de Macédoine  
Ukraine  
United Kingdom — Royaume-Uni  
Yugoslavia, Federal Republic of0 — 

Yougoslavie, République lèdéiole de0   

I! 
1826 

18 
2 474 

17 
55 

129 
114 

2 138 
19 

278 
48 453 
17 490 

1811 
297 

45 
647 

42 122 
23 
15 

131 
46 
40 

4 846 
611 
657 

5 133 
19 

5 407 
331 

9 
19 
71 

51284 
1 586 
6 334 

26 
535 

15 572 

713 

Oceania — Oceanic 
Amène on Samoo — Samoa américaines  
Australia — Australie _ 
Cook Islands — Iles Cook  
Fiji — fidp  
French Polynesia — Polynésie francoise  
Guam  
Kiribati  
Monona Islands — lies Mononnes  
Marshall Islands — lies Marshall  
Micionesw (Federated Stotes of) — Micionèsie (Etats 

fédérés de)  
Nauru  
New Caledonia and Dependencies — 

Nouvelle-Calédonie et Dépendances  
New Zealand — Nouvelle-Zélande  
Niue _ 
Polou - Poloos  
Popuo New Guinea — Popouasie-Nouvelle-Guinèe ... 
Samoo  
Solomon rslonds — Iles Solomon  
Tokelou  
longo _ 
Tuvalu  
Vonuotu  
Wollis ond Futuno Islands — Iles Wollis el Fuluno 

Total  

7 766 

54 
49 

4 

66 
656 

417 
6 

30.0698 
30.0698 
30.06 98 
30.06 98 
25.06.97 
31.0398 
30.06.98 
30.06.98 
30.06.98 
30.0698 
30.06.98 
30.06.98 
30.0698 
3006 98 
30.06.98 
30.06 98 
30.06.98 
30.0698 
30.06.98 
30.06.98 
30.0698 
30.0698 
30.0698 
30.0698 
30.06.98 
30.06.98 
30.06.98 
30.06.98 
30.06.98 
30.06.98 
30.06.98 
30.06.98 
30.06.98 
30.06.98 
30.06.98 
30.06.98 

30.0698 
30.06.98 
3006.98 

30.0698 

Total 211 352 

27.09.98 
04.09.98 
2809 98 
11.08 98 
02.09 98 
12.03.98 
02.09 98 
15.04 98 
27.0298 

0104.98 
20.10.97 

13 08.98 
26.08.98 
08.09.98 
19.03.98 
31.08.98 
28 09 98 
03.08.97 
02.09.9/ 
03.09 98 
08.10.97 
21.09 98 
0108 98 

9 054 

Total 108 738 World total — Total mondial 1 987 217 
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O modo de transmissão predominante é também o uso de materiais 

infectados envolvidos na injecção e preparação de drogas injectáveis 

(especialmente o Vietname e a Malásia), logo seguido do relacionamento 

heterossexual e do relacionamento homo/bissexual (segundo dados da OMS, cit. 

por CNLCS,1998e). 

No que diz respeitos aos casos de SIDA este continente apresenta um 

total cumulativo de 108 738 casos. 

Américas 

Na América Latina e Caraíbas existem cerca de 1,3 milhões de pessoas 

infectadas (UNAIDS, cit. por CNLCS, 1998b). O modo de transmissão 

predominante é o relacionamento homossexual (especialmente frequente na 

Costa Rica e no Chile), logo seguido da utilização de materiais infectados 

envolvidos na injecção e preparação de drogas injectáveis (especialmente 

frequente na Argentina) e do relacionamento heterossexual (segundo dados da 

OMS, cit. por CNLCS,1998e). 

Na América do Norte, com cerca de 860 000 pessoas infectadas ( OMS, 

cit. por CNLCS, 1998b), o modo de transmissão predominante é o relacionamento 

homossexual, logo seguido da utilização de materiais contaminados na 

preparação de drogas injectáveis (especialmente frequente na Argentina), e do 

relacionamento homossexual (especialmente frequente na Costa Rica e no Chile) 

(segundo dados da OMS, cit. por CNLCS, 1998e). 

Tendo em conta os casos de SIDA (ver Quadro 1), este continente 

apresenta um total de 951 755 casos, com os Estados Unidos (691 647) e o Brasil 

(128 821) a apresentarem o maior número de casos notificados, (em 15 de Nov. 

de 98, segundo dados da OMS, cit. por CNLCS, 1998e). 

Oceania 

Na Oceania (com cerca de 12 mil pessoas infectadas), a maior parte dos 

infectados encontram-se na Austrália, na Nova Zelândia e em Papua Nova Guiné. 
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O modo de transmissão predominante é o relacionamento Homossexual não 

protegido (especialmente na Austrália e N. Zelândia), logo seguido da utilização 

de drogas injectáveis (segundo dados da OMS, cit. por CNLCS,1998e). 

Segundo a mesma fonte, (ver Quadro 1) este Continente apresenta um 

total de casos de SIDA notificados de 9 054 (até 15 de Novembro de 98), com a 

Austrália ter a grande maioria dos casos (7 766) 

Para terminar esta volta ao Mundo em termos de Epidemia da infecção 

pelo VIH/SIDA falta apenas a Europa, que será agora abordada de forma mais 

aprofundada. 

1.4.2 - Europa 

No continente Europeu são estimados cerca de 680 000 casos de 

infecção por VIH (tendo em conta apenas os adultos). A distribuição é diferente, 

consoante a parte da Europa considerada: A Europa Ocidental está bastante mais 

afectada, com um número estimado de 530 000 pessoas infectadas. No Norte da 

Europa o número estimado é de 150 000. (OMS, cit. por CNLCS, 1998b). 

Segundo o ECEMA (1999) até 30 Junho de 1999 foram notificados 224 

359 casos de SIDA, dos quais 8 643 eram crianças com menos de 12 anos. 

Destes 224 359 casos já faleceram 134 789 (cerca de 60%). 

Os grupos etários mais afectados são dos 30-34 anos (com um total de 

59 088 casos), dos 25-29 anos (com um total de 44 033 casos), 35-39 anos (com 

um total de 39 716 casos), e 40-49 anos (com 37 633 casos) a que corresponde 

respectivamente 26.3%, 19.6%, 17.8% e 16.8% do total de casos diagnosticados 

desde o início da epidemia. Ou seja, 63.7% dos sujeitos com SIDA tem idades 

compreendidas entre os 25 e os 39 anos. Desde 1995, tem-se verificado uma 

diminuição de casos em todas as faixas etárias, em ambos os sexos. 

Até cerca dos 12 anos as diferenças entre sexos são praticamente nulas, 

mas a partir dos 15 anos as diferenças vão-se acentuando, (Quadro 2) sendo 
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Quadro 2 - Casos de SIDA por idade na altura do diagnóstico, sexo e ano de diagnóstico 

(1995-1999), com ajuste por atrasos de notificação, e totais cumulativos - dados da OMS para 

a região Europeia até 30 de Junho de 1999. 

G. Etário 

Sx masc 

Ano de Diagnóstico 

< 5 A 

5-12 A 

13-19 A 

20-24 A 

25-29 A 

30-34 A 

35-39 A 

40-49 A 

50-59 A 

>59A 

Tot. (mas) 

Sx. Femi. 
<5A 

5-12 A 
13-19 A 

>1995 1995 1996 1997 1998 1999* 
2 524 
669 
785 

6 236 
25 300 
30 581 
19 502 
21 457 
8 353 
3 380 

136 
366 
89 
593 

2 918 
5 995 
4 271 
3 721 
1 509 
638 

70 
288 
79 

495 
2 150 
4 966 
4 076 
3 303 
1 294 
591 

70 
306 
48 
328 

1 484 
3 071 
2 758 
2 535 
1 032 
488 

118 830 20 256 17 335 12139 

2 055 
367 
197 

137 
270 
50 

76 
237 
30 

20-24 A 2 504 310 251 
25-29 A 7 286 1 166 964 
30-34 A 6 055 1 678 1 549 
35-39 A 2 555 878 891 
40-49 A 1 705 519 531 
50-59 A 823 206 182 
>59A 803 133 117 

Tot. (fem) 24 371 5 352 4 833 

TOTAL"* 143 201 25 608 22 169 

62 
246 
29 
215 
595 
986 
702 
418 
154 
98 

3 510 

15 649 

53 
304 
56 
268 

1 121 
2 363 
2 306 
2 073 
855 
444 

15 
57 
19 

140 
458 
819 
972 
844 
352 
169 

Total 
Tot.acum % 

9 870 3 898 

50 
228 

41 

135 

497 

759 

570 

351 

137 

79 

12 

45 

14 

75 

194 

.266 

235 

176 

46 

34 

2 847 1 113 

12717 5 012 

2 868 

1 990 

1 076 

8 060 

33 331 

47 795 

33 885 

33 933 

13 395 

5710 

1.6 

1.1 

0.6 

4.4 

18.3 

26.2 

18.6 

18.6 

7.4 

3.1 

182 328 100.0 

2 392 

1 393 

361 

3 490 

10 702 

11 293 

5 831 

3 700 

1 548 

1 264 

5.7 

3.3 

0.9 

8.3 

25.5 

26.9 

13.9 

8.8 

3.7 

3.0 

42 026 100.0 

224 359 

%T* 

1.3 

0.9 

0.5 

3.6 

14.9 

21.3 

15.1 

15.1 

5.9 

2.5 

81.1 

1.1 

0.6 

0.2 

1.6 

4.8 

5.0 

2.6 

1.7 

0.7 

0.6 

18.9 

100.0 
*- Janeiro a Junho de 1999 

** - Percentagem sobre o total de casos de SIDA no Sexo Feminino+Sexo Masculino 

' * * Inclui 285 sujeitos do sexo masculino e 52 do sexo feminino com grupo etário desconhecido e 5 casos de sexo 

desconhecido 

(Adaptado de ECEMA 1999) 

182 328 diagnosticados em indivíduos do sexo masculino e 42 026 no sexo 

feminino (correspondendo, respectivamente a 81.1% e 18.9% de todos os casos 

de SIDA diagnosticados desde o início da epidemia). 
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Verificam-se ainda diferenças a nível dos grupos etários mais afectados: 

no caso do sexo masculino, a mais afectada é claramente a dos 30-34 anos (com 

47 795 casos), logo seguida da dos 40-49 (com 33 933), 35-39 (com 33 885 

casos), e 25-29 (com 33 331), a que correspondem, respectivamente 26.2%, 

18.6%, 18.6% e 18.3% dos casos de SIDA no sexo masculino. No caso do sexo 

feminino, as faixas etárias mais afectadas são dos 30-34 (com 11 293 casos) e 

dos 25-29 anos (com 10 702 casos) a que correspondem, respectivamente 26.9% 

e 25.5% dos casos de SIDA no sexo feminino). 

Relativamente às vias de transmissão, a mais frequente é a utilização de 

materiais contaminados na injecção e preparação de drogas injectáveis, 

responsável por cerca de 86 465 casos de SIDA (dos quais já terão falecido 52 

186), logo seguida das relações homo/bissexuais, responsáveis por cerca de 

72.982 casos (dos quais já terão falecido 47 169), e as relações heterossexuais, 

responsáveis por cerca de 35 400 casos (dos quais já terão falecido 17 930). 

Estas vias de transmissão serão, assim associadas, respectivamente a 40%, 

33.8% e 16.2% dos casos de SIDA em adolescentes/adultos. Desde 1995 tem-se 

verificados um diminuição de casos em todas as vias de transmissão, em ambos 

os sexos. 

Se se analisarem as vias de transmissão tendo em conta o sexo (Quadro 

3), verifica-se que no caso do sexo masculino, as relações homo/bissexuais são a 

via de transmissão predominante, com cerca de 72 982 casos, logo seguida da 

utilização de materiais contaminados na injecção e preparação de drogas 

injectáveis, com cerca de 67 668 casos, e as relações heterossexuais, com 

19.289 casos (correspondendo respectivamente a 41.1%, 38.1% e 10.9% dos 

casos de SIDA em adultos/adolescentes do sexo masculino). 

No caso do sexo feminino, a principal via de transmissão é a utilização de 

materiais contaminados na preparação de drogas injectáveis, com cerca de 18 

794 casos, logo seguida das relações heterossexuais, com cerca de 16 109 casos 

(correspondendo respectivamente a 49.2% e 42.1% dos casos de SIDA em 

adolescentes/adultos do sexo feminino). 
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Quadro 3 - Casos de SIDA em Adultos/adolescentes (mais de 13 anos) por sexo, grupo de 

transmissão e ano de diagnóstico (1995-1999) ajustados por atrasos de notificação, e totais 

acumulados na região Europeia da OMS. Dados de 30 Junho de 1999. Não inclui dados da 

França desde Nov. 1998 e da Noruega e Mónaco de 1999. 

G.Transm A no de Diagnóstico Total 

Sx masc >1995 1995 1996 1997 1998 1999* Tot.acum % % T " 

Homo/Biss 52 987 7 234 5611 3 5 1 9 2 679 952 72 982 41.1 33.8 

Toxicodep. 41 656 8 156 7 293 5 0 1 9 3 8 1 8 1 726 67 668 38.1 31.4 

Hom/Bi/tox 2 280 280 235 132 97 30 3 054 1.7 1.4 

Hemofílic. 2 717 240 178 65 37 11 3 248 1.8 1.5 

Transfusi. 1546 123 82 44 27 17 1 839 1.0 0.8 

Heterossex. 9 491 2 563 2 462 2 008 1 964 801 19 289 10.9 8.9 

Nosocom. 2 2 2 3 3 0 12 0 0 0.0 

Outro/l ndet 4 948 1 155 1 114 972 889 289 9 367 5.3 4.3 

Tot. (mas) 115 627 19 753 16 977 11 763 9 513 3 826 177 459 100.0 82.2 

Sx. Femi. 

Toxicodep. 11 771 2 329 2 011 1 285 948 450 18 794 49.2 8.7 
Hemofílic. 66 11 9 8 1 1 96 0.3 0.1 
Transfusi. 1 351 129 79 49 22 16 1 646 4 3 0.8 

Heterossex. 8011 2 265 2 270 1 663 1 397 503 16 109 42.1 7.5 
Nosocom. 0 0 1 3 3 2 9 0 0 0.0 

Outro/lndet 749 211 150 194 198 84 1 586 4 1 0.7 

Tot. (fern) 21 948 4 944 4 520 3 202 2 569 1 056 38 240 100.0 17.8 

TOTAL*** 137 575 24 699 21 498 14 965 12 082 4 883 215 704 100.0 
*- Janeiro a Junh o de 1999 

** - Percentagem sobre o total de casos de SIDA de adultos e adolescentes do Sexo Feminino + Sexo Masculino 

* * * Inclui 5 casos de sexo desconhecido 

(Adaptado de ECE.MA 1999) 
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De acordo com a mesma fonte, os casos de SIDA notificados desde 1992, 

no Continente Europeu estão distribuídos de acordo com o Quadro 4. Os países 

em que o número de casos de SIDA é mais baixo, são, tal como já verificado para 

o número de infectados com o VIH, os países do Norte e Leste da Europa. Desde 

1995 que os casos de SIDA reportados anualmente tem vindo a baixar (25 608 

em 1995, 12 717 em 1998). 

Os países europeus com maior número de casos de SIDA são Espanha 

(54 964), a França (49 421), logo seguido da Itália (44 516 ). No entanto, se 

considerarmos as taxas de incidência por milhão de habitantes, em 1998, verifica-

-se por exemplo que Espanha (89.8) se encontra em primeiro lugar, logo seguida 

de Portugal (88.5), Itália (42.4) e Suíça (39.8). 

No entanto, em Junho de 1999 a tendência parece ir no sentido de 

Portugal apresentar a maior taxa de incidência da Europa (46.0), logo seguida da 

Espanha (40.6), Suíça (20.7) e Itália (17.2). A maior parte dos países parece ter 

atingido o valor máximo de incidência em 1993/4/5, passado a fase de planalto e 

entrado já numa fase decrescente da incidência de casos de SIDA, com nítida 

excepção para Portugal cuja incidência continua a aumentar. 

Consoante o país, os modos de transmissão predominante vão variando 

(Quadro 5). Na União Europeia, com excepção de Portugal, Espanha, Irlanda e 

Itália, a via de transmissão predominante são os comportamentos homossexuais. 

No caso de Portugal, Espanha (a analisar posteriormente), Irlanda, e Itália, a via 

de transmissão predominante é a utilização de materiais contaminados na 

injecção e preparação de drogas injectáveis. O relacionamento heterossexual é a 

segunda via mais frequente. 

Nos restantes países da Europa, por exemplo na Letónia, na Islândia, na 

Hungria, e na Estónia predominam como via de transmissão as relações 

homossexuais/bissexuais. Em países como a Ucrânia, República da Moldova são 

a utilização de materiais envolvidos injecção e preparação de drogas injectáveis. 

Na Albânia, Bulgária e Macedónia, são as relações heterossexuais. 
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Quadro 4 - Casos de SIDA e taxas de incidência por milhão de habitantes, por país e ano 
de diagnóstico (1992-1999) ajustados por atraso de notificação? e totais cumulativos -
dados da OMS para a região Europeia até 30 de Junho de 1999. 

Year of diagnosis - Année de diagnostic 

1992 1993 1994 1995 
Rate Rate Rate Rats 

Country N Taux N Taux N Taux N Taux 
Austria 191 24,4 232 29,4 166 20,9 203 25,4 
Belgium 248 24,8 253 25,2 255 25,3 244 24.2 
Denmark 209 40,4 239 46,1 236 45,3 214 41,0 
Finland 21 4,2 25 4,9 43 8,5 40 7,8 
France 5183 88,1 5 514 93,3 5 737 96,7 5 253 88,1 
Germany 1814 22,6 1906 23,6 1917 23,6 1708 20,9 
Greece 191 18,5 169 16,3 214 20,5 212 20,2 
Ireland 72 20,4 75 21,1 75 20,9 53 14,7 
Italy 4 261 74,6 4 815 84,1 5 522 96,4 5658 98,7 
Luxembourg 12 30,8 20 50,5 13 32,4 15 36.9 
Netherlands 511 33,7 475 31,1 482 31,4 530 34,3 
Portugal 404 41,0 545 55,3 644 65,4 740 75,1 
Spain 4 979 126,2 5 406 136,8 7 255 183,5 6 942 175,4 
Sweden 127 14,7 182 20,9 187 21,4 193 21,9 
United Kingdom 1 573 27,2 1781 30,7 1838 31,6 1742 29,9 
Subtotal 
European Union 19 796 75,9 21637 82,7 24 584 93,7 23 747 90,3 
Albania 0 0,0 0 0.0 4 1.3 3 0,9 

§ Andorra - _ Armenia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Azerbaijan 0 0,0 0 0.0 1 0,1 2 0,3 
Belarus 5 0,5 2 0,2 2 0,2 3 0,3 
Bulgaria 6 0,7 6 0,7 10 1,2 1 0,1 
Croatia 8 1.8 10 2,2 17 3,8 15 3,3 
Czech Republic 9 0,9 15 1.5 12 12 13 1.3 
Estonia 2 1,3 1 0,7 1 0,7 3 2.0 
Georgia 4 0,7 0 0,0 2 0,4 3 0,6 
Hungary 33 3,2 32 3,1 23 2,2 31 3,0 
Iceland 3 11,5 7 26,6 6 22,6 4 14,9 
Israel 39 7,8 61 11.7 44 62 61 11,0 
Kazakstan 0 0,0 1 0,1 0 0.0 3 0,2 
Kyrgyzstan 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Latvia 1 0,4 3 1,2 2 0,8 3 1,2 
Lithuania 1 0,3 1 0.3 2 0,5 2 0,5 
Macedonia, F.Y.R. 5 2.6 4 2,1 8 4,1 2 to 
Malta 4 11,1 3 8,2 5 13,5 3 8,0 
Moldova, Republic of 2 0,5 0 0,0 0 0,0 2 0,5 
Monaco 9 290,3 7 225,8 4 129,0 3 93.8 
Norway 51 11.9 64 14,9 74 17,1 67 15.4 
Poland 35 0,9 69 1,8 99 2,6 109 2.8 
Romania 460 19,9 447 19,5 494 21,6 696 30,7 
Russian Federation 30 0,2 14 0,1 35 0,2 38 0,3 
San Marino 0 0,0 1 41,7 1 40,0 2 80,0 
Slovakia 3 0,6 2 0,4 3 0.6 2 0,4 
Slovenia 3 1,5 7 3,6 6 3.0 16 8,0 
Switzerland 710 102,0 664 94,5 681 96.2 608 85,1 
Tajikistan 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 0,0 
Turkey 28 0,5 35 0,6 34 0.6 26 0,4 

§ Turkmenistan . _ Ukraine 4 0,1 12 0,2 20 0,4 40 0,8 
Uzbekistan 1 0,1 1 0,1 0 0,0 0 0,0 
Yugoslavia 82 7.9 69 6,6 86 8,2 98 9,3 
Total 
WHO European Region 21334 24,9 23175 26,9 26 260 30,4 25 608 29,6 

' See technical note - Voir note technique 
t Cumulative totals since the beginning of the epidemic; unadjusted - Totaux cumulés depuis le début de Tépidémie ; non redressés 
t Data mcompiete: no data reported since November 1998 - Données incomplètes : aucune déclaration depuis novembre 1998 
§ Data not available - Données non disponibles 
|| December 1998 data - Données de décembre 1998 
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Quadro 4 (cont.)- Casos de SIDA e taxas de incidência por milhão de habitantes, por país e 
ano de diagnóstico (1992-1999) ajustados por atraso de notificação* e totais cumulativos -
dados da OMS para a região Europeia até 30 de Junho de 1999. 

Cumulative 
Year of i diagnosis  Année de diagnostic total reported f 

Total cumulé JanJun 

total reported f 

Total cumulé 
1996 1997 1998 1999 

Rate* 
déclaré f 

Rate Rate ■ Rate 
1999 

Rate* 
N Taux N Taux N Taux N Taux* N Pays 

137 17,0 95 11,7 102 12,5 39 4,8 1915 Autriche 
199 19,7 125 12,4 140 13,8 87 8,5 2 599 Belgique 
158 30,2 107 20,5 75 14,2 36 6,8 2 216 Danemark 
24 4,7 19 3,7 16 3,1 7 1,3 294 Finlande 

3 980 66,5 2 262 37,6 1820 30,2  0,0 49 421 î France 
1389 17,0 851 10,4 664 8,1 311 3,8 18 239 Allemagne 

232 22,0 175 16,5 125 11,8 86 8,1 1964 Grèce 
55 15,2 29 7,9 21 5,7 25 6,7 674 Irlande 

5 021 87,5 3 350 58,4 2 430 42,4 984 17,2 44 516 Italie 
13 31,6 10 24,0 9 21,8 2 4,7 139 Luxembourg 

444 28,6 334 21,4 213 13,6 65 4,1 5 054 Pays-Bas 
839 85,1 825 83,6 873 88,5 454 46,0 6 020 Portugal 

6 390 161,4 4 666 117,8 3 558 89,8 1 608 40,6 54 964 Espagne 
133 15,0 76 8,6 59 6,6 45 5,1 1663 Suède 

1397 23,9 1 072 18,3 815 13,9 398 6,8 16 437 Royaume-Uni 

Sous-total 
20 412 77,5 13 997 53,0 10 920 41,3 4147 15,7 206 115 Union européer 

1 0,3 2 0,6 1 0,3 0 0,0 11 Albanie 
     § Andorre 
7 2,0 2 0,6 2 0,6 1 0,3 15 Arménie 
4 0,5 3 0,4 2 0,3 0 0,0 12 Azerbaïdjan 
0 0,0 2 0,2 4 0,4 2 0,2 23 Belarus 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Bosnie-Herzégo' 

10 1,2 8 1,0 3 0,4 4 0,5 60 Bulgarie 
17 3,8 16 3,6 12 2,8 8 1,9 144 Croatie 
19 1,8 20 1,9 8 0,8 6 0,6 125 Tchèque, Répub 
7 4,8 3 2,1 4 2,8 1 0,7 22 Estonie 
3 0,6 5 1,0 2 0,4 3 0,6 27 Géorgie 

46 4,5 31 3,1 36 3,6 15 1,5 328 Hongrie 
3 11,1 1 3,7 2 7,3 0 0,0 50 Islande 

51 9,0 51 8,7 50 8,3 27 4,4 548 Israël 
3 0,2 8 0,5 9 0,6 1 0,1 25 Kazakstan 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Kirghizistan 
5 2,0 3 1,2 11 4,5 6 2,5 37 Lettonie 
3 0,8 3 0,8 7 1,9 4 1,1 26 Lituanie 
2 1,0 0 0,0 3 1,5 3 1,5 29 Macédoine, Ex-F 
4 10,6 2 5,3 4 10,4 0 0,0 47 Malte 
1 0,2 10 2,3 6 1,4 0 0,0 23 Moldova, Répub 
1 31,3 1 30,3 0 0,0  0,0 40 || Monaco 

56 12,9 35 8,0 42 9,4  0,0 638 || Norvège 
109 2,8 116 3,0 123 3,2 91 2,4 794 Pologne 
562 24,8 593 26,3 660 29,4 142 6,3 5 928 Roumanie 
47 0,3 71 0,5 67 0,5 12 0,1 395 Russie, Fédérati 

1 40,0 5 192,3 3 115,4 0 0,0 14 Saint-Marin 
0 0,0 5 0,9 3 0,6 1 0,2 22 Slovaquie 
8 4,0 3 1,5 13 6,7 6 3,0 81 Slovénie 

508 70,6 363 50,0 291 39,8 152 20,7 6 641 Suisse 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Tadjikistan 

35 0,6 34 0,5 34 0,5 12 0,2 304 Turquie 
     § Turkménistan 

149 2,9 185 3,6 295 5,8 337 6,7 1022 Ukraine 
2 0,1 1 0,0 2 0,1 0 0,0 7 Ouzbékistan 

91 8,6 70 6,6 98 9,2 31 2,9 806 Yougoslavie 

Total 
22169 25,5 15 649 18,0 12 717 14,6 5 012 5,7 224 359 Région Europe 

Fonte: ECEMA, 1999 
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Quadro 5  Casos cumulativos de SIDA em Adultos/adolescentes (mais de 13 anos) , por 
país e grupo de transmissão para a região Europeia da OMS. Dados de 30 Junho de 1999. 
Não inclui dados da França desde Nov. 1998 e da Noruega e Mónaco de 1999. 

Homo/bi Injecting Heterosexual Haemophiliac/ Other tf 
sexual men drug user contact Transfused* Undetermined 
Homo/bl Utilisateur de Rapport Hémophile/ Autre V 

Country sexuel masc. drogues Inject hétérosexuel Transfusé* Indéterminé Total Pays 
Austria 741 478 261 108 295 1883 Autriche 
Belgium 985 163 1 132 120 76 2 476 Belgique 
Denmark 1475 173 383 71 99 2 201 Danemark 
Finland 194 11 71 9 7 292 Finlande 
France 21974 11499 9 698 2 271 3 234 48 676 t France 
Germany 11832 2 575 1 571 805 1335 18118 Allemagne 
Greece 1 128 76 327 161 241 1 933 Grèce 
Ireland 230 275 89 35 21 650 Irlande 
Italy 6 138 26 900 6 586 707 3 520 43 851 Italie 
Luxembourg 71 24 24 9 10 138 Luxembourg 
Netherlands 3 485 547 754 107 118 5011 PaysBas 
Portugal 1 173 2 802 1573 148 261 5 957 Portugal 
Spain 7611 35 211 6 823 1005 3 428 54 078 Espagne 
Sweden 953 188 387 90 24 1 642 Suède 
United Kingdom 10 905 1051 2 898 765 448 16 067 RoyaumeUni 
Subtotal 

Soustotal 
European Union 68 895 81 973 32 577 6411 13 117 202 973 Union européenne 
Albania 1 0 8 0 2 11 Albanie 

§ Andorra 
Armenia 0 6 4 0 4 14 

§ Andorre 
Arménie 

Azerbaijan 
Belarus 

0 
6 

5 
1 

6 
9 

0 
0 

0 
3 

11 
19 

Azerbaïdjan 
Belarus 

Bulgaria 
Croatia 

9 
68 

0 
13 

44 
52 

2 
6 

5 
3 

60 
142 

Bulgarie 
Croatie 

Czech Republic 
Estonia 

84 
16 

2 
0 

20 
6 

12 
0 

7 
0 

125 
22 

Tchèque, Republique 
Estonie 

Georgia 3 13 7 3 1 27 Géorgie 
Hungary 
Iceland 

238 
38 

1 
3 

39 
6 

26 
2 

15 
1 

319 
50 

Hongrie 
Islande 

Israel 156 66 199 48 63 532 Israël 
Kazakstan 3 15 2 0 4 24 Kazakstan 
Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 Kirghizistan 
Latvia 
Lithuania 
Macedonia, F.Y.R. 
Malta 
Moldova, Republic of 

26 
18 
3 

25 
1 

8 
0 
5 
0 

14 

3 
6 

16 
5 
6 

0 
0 
3 

13 
0 

0 
2 
0 
3 
0 

37 
26 
27 
46 
21 

Lettonie 
Lituanie 
Macédoine, ExR.Y. 
Malte 
Moldova, République de 

Monaco 
Norway 
Poland 
Romania 
Russian Federation 

17 
339 
209 
36 

116 

16 
100 
397 

1 
9 

4 
139 
116 
380 
63 

1 
24 
6 

44 
4 

2 
26 
53 

288 
86 

40 || 
628 || 
781 
749 
278 

Monaco 
Norvège 
Pologne 
Roumanie 
Russie, Fédération de 

San Marino 
Slovakia 
Slovenia 
Switzerland 
Tajikistan 

3 
14 
44 

2 444 
0 

6 
0 
4 

2 586 
0 

5 
7 

19 
1231 

0 

0 
0 
4 

111 
0 

0 
1 
8 

176 
0 

14 
22 
79 

6 548 
0 

SaintMarin 
Slovaquie 
Slovénie 
Suisse 
Tadjikistan 

Turkey 
§ Turkmenistan 

Ukraine 
Uzbekistan 

39 

21 
1 

37 

793 
0 

391 

128 

134 
6 

153 

20 

3 

73 

30 

297 
 I 

981 

Turquie 
j Turkménistan 

Ukraine 
Yugoslavia 109 

37 

793 
0 

391 

128 

134 
6 

153 
0 

86 
0 

55 
7 

794 
Ouzbékistan 
Yougoslavie 

Total 
WHO European Region 72 982 86 465 35 400 6 829 14 028 215 704 

Total 
Région Europe OMS 

ncludes recipients of blood components or tissue  Comprend des malades ayant reçu des greffes ou des dérivés sanguins 
r^^°™^!ï5r

Ual '"F^
 d r u 0 USefS

 ?" "^escent, i n * * * * <»"°u9h mothertcchild transmission. 21 cases with nosocomial infection 
Comprend 3054 homo/bisexuels ubhsateurs de drogues injectables, 26 adotescents Infectés par transmission mèreenfant 21 » V S o n r̂SScomiale 

1 n ? î f Î Î "° î " 2 ! °
r t e d SinCe N O ï e m b e r 1

"
8 *

 D o n n é 0
' ^ P » " » ■ «Mew dédaratk* depuis novembre 1998 « * » « ~ » 

§ Data not available  Données non disponibles 
|| December 1998 data  Données de décembre 1998 

N.B. 12 cases could not be classified as e*her aduH/adolescent or paediatric  12 cas n'ont pu «re classé, ni comme «luttes/adolescent, ni cornme enfer*, 
Fonte: ECEMA, 1999 



65 

Em 1998 a Roménia era o país europeu em que mais crianças tinham 

SIDA (5 040, o que correspondia a cerca de 60% das crianças com SIDA da 

Europa), com um número muito superior ao dos adultos (690) - cerca de 50% 

destas crianças terão contraído o vírus em ambiente hospitalar (infecção 

nosocomial) (ECEMA, 1998) 

Concluindo, e para uma perspectiva global, segundo os dados do Centre 

Européen pour la Surveillance Epidemiologique du SIDA (CESES, que é a 

abreviatura francesa de ECEMA) (1999) relativamente à forma como o número de 

casos tem evoluído ao longo dos anos e a forma como cada uma dos modos de 

transmissão tem contribuído para a epidemia, podem analisar-se as Figuras 2 e 3. 

Pode-se então verificar um padrão de evolução relativamente claro, em 

que a curva do número de casos de SIDA parece ter entrado na sua fase 

descendente, (depois de um pico de maior incidência em 1994). Essa tendência 

verifica-se igualmente ao nível dos principais modos de transmissão, com os 

comportamentos homossexuais a conseguirem uma diminuição mais evidente, 

deixando de ser os primeiros comportamentos de risco (como o foram até cerca 

de 1990), para passarem para terceiro lugar (em 1998). 

Em relação aos casos pediátricos, referenciados na Figura 4, o padrão de 

evolução é menos evidente, embora se note também uma tendência para a 

diminuição. A grande excepção do gráfico relativo aos casos pediátricos são os 

dados relativos ao modo de transmissão nosocomial, mas estes dados referem-se 

essencialmente aos números da Roménia que apresenta um número muito 

elevado de casos (dos 2615 casos de transmissão nosocomial, 2504 passaram-se 

na Roménia), pelo que se deve ter algum cuidado na leitura deste gráfico e na sua 

generalização ao Continente Europeu como um todo. 
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Figura 2 - Total de casos de SIDA na Europa 

AIDS cases by year of diagnosis 
WHO European Region 

Figura 3 - Casos de SIDA em Adultos /Adolescentes por Grupo de Transmissão e 

ano de diagnóstico 

Adultfadoleseent AIDS cases 
by transmission group and year of diagnosis 

European Union  
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Figura 4  Casos de SIDA Pediátricos por grupo de transmissão e ano de 
diagnóstico 

Paecíiatric AIDS cases by transmission 
group and year of diagnosis 

WHO European Region 
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Tal como se pode ver, a Península Ibérica tem apresentado as maiores 

taxas de incidência da Europa, pelo que será agora focalizada, com especial 

ênfase para Portugal. 

1.4.3 - Península Ibérica 

Espanha 

Em Espanha, desde o início da epidemia até Junho de 1999 foram 

notificados cerca de 54 964 casos de SIDA (ECEMA, 1999), dos quais cerca de 

53% já teriam falecido (Centro Nacional de Epidemiologia, 1998). Segundo dados 

do ECEMA (1999), o maior número de novos casos (ver Quadro 4, pag. 62/63) 

verificou-se em 1994 (7 255) e desde aí tem diminuído: 6 942 em 1995, 6390 em 

1996, 4 666 em 1997, 3 558 em 1998, 1 608 em 1999 (até Junho). Destes cerca 

de 19% são mulheres e cerca de 1.7% são crianças com menos de 13 anos. 
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Espanha tem apresentado, pelo menos desde 1992, as taxas de 

incidência mais elevadas da Europa (com excepção do Mónaco, que com o seu 

pequeno número de habitantes, os 9 casos de SIDA em 1992, correspondiam a 

uma taxa de incidência de 290.3 por milhão). A taxa de incidência tem vindo, no 

entanto, a baixar, tendo sido 183.5 casos de SIDA por milhão de habitantes em 

1994, e 89.8 em 1989. Em 1999 (dados até Junho) Espanha parece estar a 

perder o primeiro lugar em termos de taxa de incidência de casos de SIDA, que 

parece vir a ser ocupado por Portugal. Esta diminuição dos casos de SIDA tem-se 

verificado em todas as vias de transmissão. 

As faixas etárias mais atingidas (Centro Nacional de Epidemiologia, 1998) 

são a dos 25-29 e a dos 30-34 anos, correspondendo, respectivamente a cerca de 

26.9% e 30.9% dos casos de SIDA do país. As via de transmissão predominantes 

são a partilha de materiais usados na injecção e preparação de drogas injectáveis 

(sendo a via de transmissão subjacente a cerca de 64% dos casos de SIDA), as 

relações homo/bissexuais (13.9% dos casos) e as relações heterossexuais (12.0 

% dos casos). 

No caso do sexo masculino, as vias de transmissão predominantes 

correspondem às verificadas no geral, sendo a partilha de materiais envolvidos na 

injecção e preparação de drogas injectáveis associada a 64% dos casos de SIDA 

em homens, o relacionamento homo/bissexual a 17% e as relações 

heterossexuais a 8.7%. No caso do sexo feminino, as via de transmissão 

predominantes são a partilha de materiais usados na injecção e preparação de 

drogas injectáveis (associado a cerca de 63.7% dos casos verificados em 

mulheres) e as relações heterossexuais (associado a cerca de 25.7% dos casos). 

Das 19 comunidades autónomas, as mais afectadas são Madrid, 

Catalunha e Andaluzia, respectivamente com cerca de 24%, 22.1% e 13.5% dos 

casos de SIDA do país. As menos afectadas são Mellila e Ceuta, respectivamente 

com 0.09% e 0.2% dos casos de SIDA do país. 
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Portugal 

Portugal terá especial relevo nesta análise epidemiológica, por um lado 

porque se trata do único país da Europa cuja curva epidémica ainda não 

estabilizou claramente; por outro lado pelo interesse que estes dados tem para 

repensar a prevenção que está a ser feita a nível nacional. 

As previsões quanto ao número de pessoas infectadas actualmente varia. 

Segundo a OMS serão cerca de 35 000 infectados (cit. por Bernardo, 1998); num 

estudo probabilístico citado por Paixão (1998) prevê-se que no final do ano 2000, 

e com um intervalo de confiança de 95%, o número de infectados seja cerca de 

25 968 a 27 995 (com base nos dados disponíveis até 30-6-97). 

Em Portugal, o 1o caso de SIDA foi diagnosticado em 1983, e desde aí 

tem vido a aumentar. Com uma taxa de subnotificação de cerca de 20% (Paixão, 

1998), os dados reais poderão ser mais elevados do que os que irão ser referidos. 

Os números actuais da CNLCS (1999) indicam haver, em 30 de Setembro de 

1999, um total 6 263 casos de SIDA diagnosticados em Portugal desde 1983, dos 

quais já teriam falecido cerca de 3 628 (57.9% dos casos diagnosticados). 

Em Junho de 1999, tal como se pode ver no Quadro 4, a taxa de 

incidência era 46.0 por milhão de habitantes, a taxa mais elevada da Europa 

(ECEMA, 1999). Segundo a CNLCS (1999), destes casos de SIDA 5 839 foram 

provocados pelo VIH 1, 279 pelo VIH 2, 104 pela co-infeccção pelo dois vírus, e 

41 casos em que o tipo de vírus não é conhecido (correspondendo 

respectivamente a 93.2%, 4.5%, 1.7% e 0.6% do total de casos). 

Analisar-se-á agora, segundo dados da mesma fonte, de que forma este 

número está distribuído em termos de idade, sexo, vias de transmissão e área 

geográfica. De 1983 a 1996 verificou-se um claro aumento dos casos 

diagnosticados, indo de 149 (total acumulado de 1983 a 1988) para 843 em 1996. 

Em 1997 e 1998 verificaram-se números ligeiramente mais baixos (809 em 1997, 

774 em 1998). Esta tendência parece manter-se em 1999, tendo sido 

diagnosticados até 30 de Setembro cerca de 384 casos. 
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Os grupos etários mais afectados são dos 25-29 (com um total de 1 387 

casos), dos 30-34 (com um total de 1 323 casos), e 35-39 anos com um total de 

1.006 casos (correspondendo respectivamente a 22,2%, 21.1% e 16.1% do total 

de casos diagnosticados desde 1983). Ou seja, 59.4% dos sujeitos com SIDA tem 

idades compreendidas entre os 25 e os 39 anos. 

Até cerca dos 14 anos as diferenças entre sexos são praticamente nulas 

(Quadro 6), mas a partir dos 15 anos as diferenças vão-se acentuando, sendo 

5.273 diagnosticados em indivíduos do sexo masculino e 986 no sexo feminino 

(correspondendo, respectivamente a 84.2% e 15.8% de todos os casos de SIDA 

diagnosticados desde 1983). Não se verificam, no entanto grandes diferenças a 

nível dos grupos etários mais afectados: tanto no caso do sexo masculino, como 

no caso do sexo feminino, as faixas etárias mais afectadas são dos 25-29 

(respectivamente com 21.7% e 24% do total de casos do seu sexo) e dos 30-34 

anos (respectivamente com 21.6% e 18.9%). No caso dos homens, no entanto a 

terceira faixa etária mais atingida é a dos 35-39 anos (com cerca 16.5% do total 

de casos em homens) enquanto que no caso das mulheres, é a dos 20-24 (com 

cerca de 14.3% do total de casos em mulheres). 

No que diz respeito à categoria de transmissão, as vias de transmissão 

mais comuns são a "toxicodependência", as relação "heterossexuais" e as 

relações "homossexuais" (Quadro 7). Na categoria "homossexuais", tem-se 

verificado uma tendência para uma diminuição substancial da incidência de casos: 

até 1991 verificaram-se 432 casos, em 1995 cerca de 111 e em 1998 cerca de 53 

(correspondendo respectivamente a 41.9%, 14,9%, e 6.8% dos casos de SIDA 

diagnosticados em cada ano). 

Considerando todos os casos de SIDA diagnosticados até Setembro de 

1999 (dados cumulativos), os atribuídos a esta categoria de transmissão 

correspondem a 19.2%. Esta os casos de SIDA nesta categoria manifestam-se 

apenas no caso dos indivíduos do sexo masculino. 
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Quadro 7 - Casos de SIDA segundo categorias de transmissão por ano de 

diagnóstico (1-1-83 a 30-9-99). 

Ano de Diagnóstico Total 
Cat. Trans. <1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Desc N° % 
Homo/Biss 432 124 118 113 111 107 89 53 36 17 1 200 19.2 
Toxicodep. 166 133 234 326 390 462 487 470 240 29 2 937 46.9 
Homo/Toxi 10 10 10 8 10 10 5 7 0 3 73 1.2 
Hemofílic. 38 5 3 0 2 1 2 2 1 1 55 0.9 
Transfus. 52 9 12 12 14 7 4 1 1 1 113 1.8 
Heterosse 272 104 147 159 181 230 197 224 93 26 1 633 26.1 
Mãe/Filho 17 5 4 13 10 6 1 2 2 0 60 1.0 
Nosocomi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
Desconhe. 42 15 17 17 25 20 24 15 11 6 192 3.1 
TOTAL 1 029 405 545 648 743 843 809 774 384 83 6 263 100 

Nota: o ano < 1991 inclui os casos de 1983 a 1991 

Fonte: CNLCS 1999 

A categoria de transmissão "toxicodependentes" e "heterossexuais" 

apresentam uma tendência bem diferente. No caso da categoria 

"toxicodependentes" foram diagnosticados cerca de 166 casos até 1991, 390 em 

1995 e 470 em 1998 (correspondendo respectivamente 16.1%, 52% e 60,7% do 

total de casos diagnosticados em cada ano). Tendo em conta todos os casos de 

SIDA diagnosticados até 1999 (dados cumulativos), os atribuídos a esta categoria 

de transmissão correspondem a 46.9%. 

No caso da categoria de transmissão "heterossexuais", foram 

diagnosticados 272 casos até 1991, 181 em 1995 e 224 em 1998 

(correspondendo respectivamente a 26,4%, 24.3% e 28.9% do total de casos de 

cada ano). Tendo em conta todos os casos de SIDA diagnosticados até Setembro 

de 1999 (dados cumulativos), os atribuídos a esta categoria de transmissão 

correspondem a 26.1%. 

A categoria de transmissão "Heterossexuais" encontra-se assim em 2o 

lugar, logo a seguir à "Toxicodependentes". No caso das mulheres, no entanto, as 
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vias de transmissão "toxicodependência" e relações "heterossexuais", encontram-

se equiparada, confirmando o maior risco que as mulheres correm de serem 

infectadas durante as relações sexuais (Montagnier, 1994; Kalichman, 1998 a). 

Nas categorias de transmissão com menos casos diagnosticados ("mãe-

filho", "Transfusionado", "Hemofílico") verifica-se também uma diminuição de 

casos , sem grandes diferenças entre o sexo masculino e feminino. 

Das pessoas diagnosticadas com casos de SIDA (6 263) já faleceram 

3.628, correspondente a 57.9%. 523 dos óbitos ocorreram em mulheres 

(correspondendo a 14.4% dos óbitos totais e a 54% das mulheres com SIDA) e 

3.103 em homens (correspondendo a 85.6% dos óbitos totais e a 57.9% dos 

homens com SIDA). 

O maior número de óbitos verifica-se para a via de transmissão 

"Toxicodependentes" (com 1 576 óbitos, correspondendo a 43.4% do total de 

óbitos), quer no caso dos homens (com 1 340 óbitos, correspondendo a 43% dos 

óbitos ocorridos no sexo masculino), quer no caso das mulheres (com 235 óbitos, 

correspondendo a 45% dos óbitos ocorridos no sexo feminino). Logo de seguida 

aparece a via de transmissão relações "Heterossexuais", com um total de óbitos 

de 871 (correspondendo a 24% do total de óbitos), 653 dos quais se verificaram 

em homens (correspondendo a 21% dos óbitos no sexo masculino) e 217 em 

mulheres (correspondendo a 41.5% dos óbitos no sexo feminino). À via de 

transmissão relações "homossexuais" corresponde, no caso dos homens, o 

terceiro lugar, com 833 óbitos, o que corresponde a 23% do total de óbitos e a 

26.8% dos óbitos ocorridos no sexo masculino. 

O Quadro 8 permite identificar a distribuição dos casos de SIDA e dos 

óbitos por distrito de residência. Lisboa, Porto e Setúbal apresentam o maior 

número de casos de SIDA . Lisboa apresenta cerca de 3 003 casos, o Porto cerca 

de 1 049 e Setúbal 803 (correspondendo respectivamente a cerca de 48%, 16.8% 

e 13.5% do total de casos de SIDA do país). Os distritos menos afectados são 

Portalegre, com cerca de 13 casos e Vila Real, com cerca de 19 casos 
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(correspondendo respectivamente a cerca de 0.2% e 0.3% dos casos de SIDA do 

país). 

Quadro 8 - Distribuição dos casos de SIDA por Distrito de residência (1-1-83 a 30-9-99) 

Residência Casos Mortes 
Portugal 6 066 3 536 

Aveiro 103 69 

Beja 32 16 

Braga 98 57 

Bragança 29 15 

Castelo Branco 42 28 

Coimbra 118 80 

Évora 59 25 
Faro 223 114 

Guarda 30 17 
Leiria 124 77 
Lisboa 3 003 1 808 
Portalegre 13 10 
Porto 1 049 546 
Santarém 109 55 
Setúbal 803 486 
Viana do Castelo 53 31 
Vila Real 19 13 
Viseu 69 36 
Açores 40 22 
Madeira 50 31 

Estrangeiro 79 48 
África 42 26 
Europa 24 13 
N. América 4 2 
S. América 9 7 
Ásia 0 0 
Oceania 0 0 

Desconhecida 118 44 

TOTAL 6 263 3 628 
Fonte: CNLCS, 1999 
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A mesma hierarquia se mantém em termos de óbitos: Lisboa com 1 808 

óbitos, o Porto com 546, e Setúbal com 486 (correspondendo, respectivamente a 

49.8%, 15% e 13.4% do total de óbitos). Dos portugueses que vivem no 

estrangeiro, os mais afectados são os que vivem em África, com um total de 42 

casos notificados e na Europa, com um total de 24 casos. Os casos de SIDA em 

portugueses que vivem no estrangeiro é cerca de 79, correspondendo a cerca de 

1.3% dos casos de SIDA do país. 

A epidemia de Sida em Portugal tem características específicas, 

especialmente pelo elevado número de casos de infecção pelo VIH2, 

comparativamente aos outros países europeus - em Portugal encontram-se cerca 

de 83.7% dos casos de Sida por VIH2 da Europa, contra cerca de 13% em 

França, por exemplo. (CNLCS, 1998e) 

Este vírus tem a sua maior incidência e origem em África. Por razões 

históricas relacionadas com a colonização, Portugal teve em contacto estreito com 

a população Africana. Com o retorno maciço de grande parte dos portugueses 

das ex-colónias Africanas é assim natural este aumento em relação à Europa em 

geral (Guerra, 1994), reflectindo, em parte os costumes dos seus habitantes e os 

seus comportamentos relacionados com as formas de transmissão da doença: 

idade de iniciação da actividade sexual, utilização ou não de preservativo, 

prevalência de outros comportamentos de risco, etc. 

Segundo Lucas (1993) em Portugal, a actividade sexual tem o seu início 

por vezes antes dos 10 anos, ocorrendo mais cedo nos rapazes que nas 

raparigas. É sobretudo a partir dos 14 anos, no caso dos rapazes, que se verifica 

um aumento significativo das primeiras experiências sexuais, mas é aos 16 anos 

que estas surgem mais frequentemente. No caso das raparigas, estas 

experiências verificam-se mais frequentemente a partir dos 18 anos, sendo os 18 

a idade de maior percentagem de iniciação. A taxa de utilização do preservativo é 

baixa, com apenas 40% dos homens inquiridos a referir que usaram alguma vez o 

preservativo. Apenas 26% referem usa-lo sempre nas suas relações 
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extraconjugais e 30.7 referem usá-lo sempre em relações sexuais de troca 

(prostituição). 

Considerando os dados da Península Ibérica (Figuras 5,6,7,8) podem 

então distinguir-se dois padrões diferentes, em que Espanha parece já ter entrado 

na curva descendente da epidemia, com uma diminuição substancial dos casos 

de SIDA nas 3 vias de transmissão prevalecentes (com uma diminuição 

acentuada a nível dos casos associados aos comportamentos de troca de 

materiais de injecção e preparação de drogas injectáveis). Portugal, pelo 

contrário, parece estar ainda na fase ascendente da curva (ou eventualmente na 

fase de planalto) especialmente no que diz respeito aos comportamentos de 

partilha de materiais envolvidos na injecção e preparação de drogas injectáveis e 

às relações heterossexuais (ECEMA, 1998). 

Se se considerar as taxas de incidência por milhão de habitantes (figuras 

5 e 7; Quadro 4 - pag. 62/63) verifica-se que Espanha sempre apresentou a taxa 

de incidência mais elevada da Europa. Até 1997 era seguida pela França e Itália, 

que apresentavam a segunda e terceira taxa de incidência mais elevada. Desde 

1997, no entanto são Espanha e Portugal que apresentam as taxas mais elevadas 

da Europa, o que faz da Península Ibérica a parte da Europa em que a taxa de 

incidência de casos de SIDA é maior. 

De salientar, no entanto que enquanto que a taxa de incidência no caso 

de Espanha tem vindo a diminuir, no caso de Portugal tem vindo a aumentar, 

parecendo agora estar a entrar numa fase de planalto, pelo que Portugal poderá 

vir a ter a maior taxa de incidência da Europa já no ano de 1999. Portugal é o 

único país da Europa em que a curva epidémica ainda não estabilizou claramente. 

Estas diferenças entre estes dois países poderão ter a ver com um 

diferente acesso a cuidados médicos, com uma eficácia diferente das estratégias 

preventivas utilizadas pelos dois países, ou com um diferente enraizamento dos 

comportamentos de risco a mudar. 
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Figura S - Total de casos de SIDA por milhão de habitantes - Espanha 

AIDS inc idence rates by year of diagnosis 
Spain, 1984 -1998 
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Figura 6 - N.° de casos de SIDA para as 3 principais cat. de transmissão - Espanha 

Number of AIDS cases by transmission group 
and year of diagnosis, Spain, 1984-98 
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Figura 7 - Total de casos de SIDA por milhão de habitantes - Portugal 

AIDS incidence rates by year of diagnosis 
PortuejaS, 1984-1998 
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Figura 8 - N.° de casos de SIDA para os três principais grupos de transmissão - Portugal 

Number of AIDS cases by transmission group 
and year of diagnosis, Portugal, 1984-98 
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Apesar de quase todos os países terem sido atingido pelo vírus, é 

importante reparar nos diferentes modos de transmissão de acordo com as 

diferentes áreas geográficas. O Continente Africano é o que apresenta maior 

incidência, com o número de pessoas infectadas a ultrapassar os 20 milhões. 

Segundo a OMS (cit. por CNLCS 1998d), no ano 2000 esses valores ascenderão 

a 40 milhões. 

É importante reparar que os países subdesenvolvidos acabam por ser os 

mais atingidos, correspondendo a cerca de 90% dos casos de infecção, por um 

lado pela grande falta de informação disponível sobre os perigos da doença, por 

outro lado pela falta de meios para implementar as acções de prevenção e 

disponibilizar os medicamentos já existentes (CNLCS, 1998a). Apesar de cerca de 

90% dos casos de SIDA se encontrarem no continente Africano e no su-sudoeste 

asiático, apenas foram investidos nestes locais cerca de 10% dos recursos. O 

resto do mundo, onde se encontra os outros 10% das pessoas infectadas, foram 

investidos os restantes 90% desses recursos (Ferreira, 1998) 

A SIDA é assim uma doença com uma forte componente sociocultural. Em 

África, índia e Ásia, aspectos culturais específicos como a aceitação da bigamia, 

hábito de não usar preservativo (até porque não estão muito disponíveis) e os 

cuidados de saúde limitados (Kelly et ai., 1993), bem como a existência de poucas 

estruturas sanitárias, desadequado tratamento de águas e dejectos, baixo acesso 

a cuidados medicamentosos (como a medicação anti-VIH, que tem um papel 

fundamental na transmissão perinatal), subnutrição e outras condições de vida 

facilitam a disseminação de doenças (Kalichman, 1998 a). A elevada incidência de 

DST, terem uma provisão de sangue contaminada, e a não esterilização médica 

pode facilitar também a disseminação do vírus. 

Mesmo nos países desenvolvidos, a SIDA está também associada a 

contextos de maior pobreza. A utilização de drogas, por exemplo, constitui por 

vezes uma estratégia de fuga à pobreza, sendo também uma via de transmissão. 

O comercio de sexo para sobrevivência existe nos países desenvolvidos e 
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também nos subdesenvolvidos. As áreas empobrecidas facilitam a criação de 

subculturas, que permitem uma difusão mais rápida do vírus (Kalichman, 1998a). 

Por último, segundo Kalichman (1998b) o decréscimo evidenciado em 

muitos países nos casos de SIDA e no número de óbitos tem a ver com o acesso 

aos novos tratamentos e não a uma efectiva redução do números de pessoas 

infectadas, correspondendo a uma aumento do número de pessoas que vive 

como VIH. 
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CAPÍTULO 2 

PREVENÇÃO DO VIH/SIDA NOS JOVENS 

2.1 - Introdução 

Tendo em conta a gravidade da doença e a forma como está espalhada 

pelo mundo, os diversos países tem apostado nas possíveis medidas de controlo 

da epidemia: investigação médica com o objectivo de descobrir a cura ou uma 

vacina e alteração dos comportamentos associados à transmissão do vírus. 

Não tendo ainda sido descoberta uma solução médica, a única forma de 

controlar a epidemia passa pela vertente comportamental. Segundo DiClemente 

(1992) é importante distinguir as raízes biológicas da doença, das raízes 

comportamentais da epidemia. A epidemia é assim um fenómeno mais 

psicossocial do que biológico, em que a protecção requer a adopção a 

manutenção de determinados comportamentos preventivos. 

Em última análise é o comportamento humano que comunica o VIH, logo, 

em última análise é este que tem que ser mudado pelo que os esforços no sentido 

de mudar os comportamentos de risco permanecem, para já, a única possibilidade 

de prevenir a infecção (Fisher, 1988; Bolton & Singer, 1992; DiClemente1992; 

Ouakinin, 1993; DiClemente & Peterson, 1994; Montagnier, 1994; Bandura, 1994). 

No entanto, a tarefa não é assim tão simples. Tendo em conta que os 

principais comportamentos associados à transmissão (comportamento sexual, 

troca de materiais envolvidos na injecção e preparação de drogas injectáveis) 

ocorrem num contexto de relacionamento interpessoal, vão surgir obstáculos de 

natureza social, psicológica e cultural no controle da epidemia (DiClemente & 

Peterson, 1994). Um outro aspecto ter em conta nas mudanças de 

comportamentos (e atitudes) tem a ver com o tempo - este tipo de mudanças não 

ocorre de um momento para o outro (Dearing, Meyer & Rogers, 1994), pelo que 
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não se deve ter expectativas demasiado optimistas em relação ao tempo 

necessário para que essas mudanças ocorram. 

Segundo Albee (1989), Fishbein e Middlestadt (1989), Bolton e Singer 

(1992), e Bandura (1989, 1992, 1994) a existência de programas psicossociais 

preventivos devem fazer parte de uma estratégia de Saúde Pública multifacetada, 

não apenas enquanto não há cura/vacina, mas mesmo depois de estas serem 

desenvolvidas. Ou seja, não se devem esquecer as lições aprendidas com outras 

DST que tinham uma base comportamental - o vírus continuará a ser um 

problema, necessitando de medidas preventivas pois a cura ou a vacina não dará 

protecção a 100%, e é pouco provável que sejam disponibilizadas para todas as 

pessoas em risco (Bolton & Singer, 1992; Bandura, 1992; Kalichman 1998 a; 

Kalichaman, 1998 b). 

Apesar de as mudanças de comportamento serem o campo de acção 

tradicional da Psicologia, segundo Fisher & Fisher (1996) a maioria das 

intervenções foram mais intuitivas do que baseadas conceptualmente, não tendo 

beneficiado de conhecimentos teóricos disponíveis na literatura e que poderiam 

ter facilitado e servido de guia para a mudança de comportamentos. Sendo uma 

doença nova com característica e formas de transmissão muito específicas, a 

SIDA levou a que a Psicologia reexaminasse paradigmas e escalas de pesquisa 

que tradicionalmente caracterizaram as ciências do comportamento (Kelly et ai., 

1993). Para Hulley e Hearst (1989), a maior tarefa para os cientistas do 

comportamento é desenvolver, testar e popularizar estratégias modificar os 

comportamentos dos sujeitos. 

Tal como refere Kalichman (1998 b), grande parte das intervenções 

preventivas gerais implementadas basearam-se em necessidades sentidas, e no 

caso específico do VIH/SIDA, essa necessidade surgiu de uma forma urgente. Por 

outro lado, as necessidades que se foram sentindo ao longo da progressão da 

epidemia foram mudando rapidamente. Segundo este autor, a evolução 

caracteristicamente lenta da Ciência, ligada às suas exigências metodológicas, 
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cria uma barreira à transferência de conhecimentos, em tempo útil, para a 

comunidade e instituições ligadas à prevenção da infecção pelo VIH/SIDA. 

Por exemplo, os primeiros estudos ligados à prevenção da infecção pelo 

VIH com homossexuais que decorreram em 1987 foram publicados em 1989, e 

divulgados em maior escala em 1990, ou seja numa altura em que a comunidade 

e as Instituições Privadas de Solidariedade Social (IPSS) já tinham no terreno 

diversos projectos preventivos, sem grandes referências teóricas, mas com uma 

maior capacidade de resposta imediata e maior capacidade de adaptação às 

necessidades das população a que se dirigia. E esta será uma das diversas 

razões que justificarão alguma distância entre os conhecimentos teóricos 

científicos e a prática das intervenções preventivas aplicadas (Kalichman, 1998 b) 

Diversas limitações foram apontadas à maior parte da investigação e dos 

projecto preventivos implementados. Peterson e Diclemente (1994) apontam duas 

limitações: relativamente à primeira, poucas são cuidadosamente avaliadas e 

devidamente controladas (falta de amostras aleatórias e grupos de controlo), não 

permitindo assim determinar o impacto das intervenções na mudança de 

comportamentos ou a identificação dos componentes das intervenções 

responsáveis por essa mudança de comportamentos; a segunda limitação prende-

se com o facto de os investigadores basearem as suas conclusões em auto-

descrições do comportamento, susceptíveis, por isso, de serem falseadas. 

Fisher e Fisher referem também algumas limitações (1992, citados por 

Cruz & Vilaça, 1996): o caracter informal e ad-hoc da base conceptual e teórica 

subjacente à maioria das intervenções; a falta de adaptação ás necessidades do 

grupo alvo; a ênfase pouco frequente em aspectos relacionados com 

competências informacionais, motivacionais e comportamentais; apenas um 

pequeno grupo de intervenções foi avaliada, e mesmo os que o foram, tinham 

presentes diversos problemas de ordem metodológica. 

Na elaboração de projectos de prevenção da infecção pelo VIH serão 

assim de considerar alguns aspectos fundamentais, como a identificação do grupo 

alvo e respectivas características e necessidades, das estratégias a utilizar 
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(agentes que poderão ser envolvidos, variáveis ligadas à mudança de 

comportamento sobre as quais actuar) e a avaliação de todo o processo. 

Este trabalho salienta especialmente a implementação de estratégias de 

prevenção primária nos adolescentes e jovens, com particular ênfase nos 

comportamentos sexuais que os podem colocar em risco. Tal como já referido, os 

adolescentes tem determinadas características que os colocam em risco. 

Como salientam Bowser e Wingood (1992) sexo é uma das coisas sobre 

as quais os adolescentes se sentem curiosos, que querem experimentar e sobre o 

qual sentem que devem saber para se tornarem adultos e para isso estão 

dispostos a correr riscos. Neste sentido, a adolescência não se limita a uma faixa 

etária que vai dos 13 aos 19 anos. Muitos jovens adultos que adiaram as suas 

experiências sexuais são ainda adolescentes na sua sexualidade durante os seus 

vintes ou mais anos. Por outro lado, outros adultos nunca fizeram a transição para 

uma sexualidade adulta. Ainda estão a experimentar, a testar, e a tentar 

encontrar-se a si próprios. 

O implementar de estratégias preventivas neste grupo alvo implica 

conhecer as suas características e necessidades. Passa, por exemplo por 

perceber que a população jovem é heterogénea, sendo constituída por jovens de 

diversas culturas que não partilham necessariamente o mesmo sistema de 

normas e valores acerca da actividade sexual (Struning & Hingson,1993). Apostar 

na abstinência como estratégia de prevenção, por exemplo, pode resultar em 

jovens que ainda não iniciaram a sua actividade sexual, mas será uma estratégia 

irrealista quando os sujeitos já a iniciaram (DiClemente & Peterson, 1994). 

Desta forma o que pode ter resultado com um grupo de jovens, poderá 

não resultar com outro, pelo que se torna fundamental saber qual a comunidade 

em que se insere, como está estruturada e organizada (Bowser & Wingood, 

1992). Segundo Leech (1974, cit. por Bowser & Wingood, 1992), ignorar o 

contexto social é perder o significado do comportamento (quer seja no caso dos 

adolescentes, dos jovens ou dos adultos). Friedman, Des Jarlais e Ward (1994) 

referem que o comportamento humano é moldado por muitas forças - alguns dos 
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comportamentos ocorrem individualmente, outros em pequenos grupos, outros em 

comunidades ou subculturas. Os sujeitos modelam e são modelados pelos 

pequenos grupos, subculturas, comunidades e sociedades em que vivem. 

A prevenção do VIH é sobretudo um problema de mudança cultural, pelo 

que é fundamental uma compreensão do contexto cultural em que os jovens se 

movem. Em termos de sexualidade, cultura poderá ser entendida, tal como é 

referido por Parker, Herdt e Carballo (1991, cit. por Bowser & Wingood, 1992) 

como um "sistema de significados, conhecimentos, crenças e práticas que 

estruturam a sexualidade em diferentes contextos sociais". A utilização do 

preservativo, por exemplo ocorre no contexto de uma relação e de uma cultura, 

sendo então influenciada por variáveis como por exemplo a idade, o sexo e 

diferenças ligadas à sexualidade e ao papel sexual (DiClemente & Peterson, 

1994). 

Ou seja, tal como refere Montagnier (1994) se os meios de prevenção da 

SIDA são universais, as formas como são transmitidas, para serem eficazes terão 

que ser diferentes. Não se substituem ideias falsas, quando estão solidamente 

enraizadas, apenas pelo enunciado de ideias verdadeiras: Não basta derramar 

sobre o público uma razoável quantidade de informação científica para que estas 

substituam, como que por magia, preconceitos e fantasmas. 

Para Bowser e Wingood (1992), o trabalho preventivo será mais eficiente 

quando promove a mudança através da implementação de estratégias individuais 

e comunitárias, quando têm subjacente um conhecimento global do grupo alvo, e 

quando incorpora uma série de opções que permitem aos sujeitos transformar as 

suas vidas de forma a fomentar a seu bem estar físico, emocional e material. 

Pelo contrário, e segundo os mesmos autores, as intervenções 

preventivas falham quando revictimizam e estigmatizam os que não aceitam as 

mensagens que se revelam incompatíveis com os seus valores e necessidades, 

quando culpam aqueles que tem comportamentos de risco, quando são baseados 

em comunicação e quando tem subjacentes modelos moralísticos e autoritários 

baseados em princípios religiosos, políticos e médicos. 
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Para Flora e Thoresen (1988) as estratégias preventivas devem derivar da 

teoria (particularmente teorias que expliquem o comportamento humano como 

interacção entre as vertentes cognitiva, comportamental, psicológica e 

sociocultural), devem incluir diversos níveis de intervenção (individual, redes de 

apoio família, grupos), devem incluir organizações locais (escolas) e toda a 

comunidade (mass media, organizações políticas e governamentais), devem ser 

integradas de forma a que os ganhos nos e entre os diferentes níveis sejam 

capitalizados, devem seleccionar alvos específicos, e devem usar princípios do 

marketing de forma a adequarem-se ás necessidades específicas dos grupos. 

É assim necessário seleccionar as estratégias mais eficazes, que passam 

também pela escolha dos agentes envolvidos e de modelos teóricos adequados. 

Para que se possam seleccionar as estratégias mais adequadas é fundamental 

que as intervenções que vão sendo implementadas vão sendo avaliadas de forma 

a assegurar que resultam e levando assim à possibilidade de ser generalizado, 

construindo manuais, e utilizando formas de disseminação das estratégias que 

resultarem. Tal como refere Ouakinin (1993) é a avaliação posterior dos efeitos 

produzidos que permitirá determinar o grau de eficácia de uma campanha 

preventiva e corrigir as falhas detectadas. 

Os possíveis agentes e modelos de prevenção que poderão ser 

envolvidos na elaboração de estratégias preventivas que tem como objectivo o 

comportamento sexual dos jovens serão agora explicitados, bem como a 

necessidade de avaliação que a implementação de um projecto preventivo deve 

subentender. 

2.2 - Agentes de Prevenção 

Sendo o objectivo deste tipo de intervenções a adopção de 

comportamentos sexuais seguros e rejeição de comportamentos sexuais de risco, 

tal como refere Ouakinin (1993), isso implicará questionar a sexualidade de uma 
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forma muito mais ampla, do que aquela que se limita a fornecer um conjunto de 

normas de segurança. 

Segundo Moore e colaboradores (1996), à medida que a criança entra na 

puberdade e começa a integrar o seu eu sexuado emergente, no seu caminho 

desenvolvimental até ser adulto, começa progressivamente a ser mais sensível às 

mensagens que a sociedade lhe envia relativamente aos perigos da sexualidade. 

É importante que essa sociedade tenha consciência do papel que desempenha na 

educação sexual dos seus jovens, através dos seus diversos contextos, que, 

segundo Perry, Kelder e Komro (1993) criam oportunidades, barreiras, modelos e 

reforços. 

Moore e colaboradores (1996) referem que o debate quanto à educação 

sexual dos jovens vem de longe. Os seus objectivos começaram por ser 

predominantemente moralistas, em que o desafio consistia em fazer com que os 

jovens seguissem os concelhos dos pais, igreja ou governo, dando-lhes o mínimo 

possível de informação (considerada potencialmente perigosa). No centro da 

polémica esteve sempre a forma ambígua como os jovens eram encarados, entre 

o romantismo inocente e o hedonismo, que os poderia levar a utilizar toda a 

informação de que dispusessem de forma "errada". 

A oportunidade de justificar a necessidade de educação sexual através de 

imperativos relacionados com a saúde é uma abordagem relativamente nova, 

surgindo em finais do sec. XIX e inícios do séc. XX. O progressivo valor que as 

ciências médicas foram adquirindo perante a opinião pública permitiu que a saúde 

se desenvolvesse como posição moral. O "para teu bem" passou a ter mais a ver 

com o proteger o corpo do que com o proteger a alma (Foucault, 1973, cit. por 

Moore et ai., 1996). O surgimento do VIH/SIDA trouxe consigo o incentivo 

adicional de uma doença incurável e mortal, numa era em que a medicina já tinha 

dominado doenças como a sífilis e a gonorreia. Mensagens com preocupações de 

base centradas na saúde dominaram o discurso da educação sexual durante 

várias décadas, e com o evento do VIH/SIDA caiu por terra a última possibilidade 

de uma abordagem exclusivamente moral. 
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Com o declínio da influência da igreja, segundo Moore e colaboradores 

(1996), os principais agentes de mudança no comportamento sexual dos jovens 

são os pais, os pares, os meios de comunicação, a escola e, em alguns casos 

específicos, os técnicos de saúde, representando os contextos em que os jovens 

se movem. Agentes e contextos estes que competem e muitas vezes se 

contradizem nas explicações que promovem e na forma como aceitam o jovem, 

contribuindo para a forma, mais ou menos confusa, como os jovens tomam 

decisões na sua vida sexual. Todos eles tem limitações, mas acima de tudo, todos 

eles tem grandes potencialidades a serem exploradas. 

2.2.1 - Pais 

Quando se fala em prevenção no campo das DST, não é possível isolá-la 

de um plano mais global de educação sexual. Assim sendo não se pode esquecer 

o papel fundamental que os pais tiveram antes de os seus filhos chegaram à 

adolescência, já que se pode dizer que a Educação Sexual começa logo após o 

nascimento, ou seja, assim que começa a haver uma interacção directa entre a 

criança e as pessoas do seu meio (Pereira, 1998). 

O facto de a criança ser ou não acarinhada, a forma como é tocada, o tipo 

de relação mais ou menos segura que estabelece com o adulto que lhe está mais 

próximo são as bases do desenvolvimento afectivo da criança e, por 

consequência, factores fundamentais no desenvolvimento da sua sexualidade. 

Segundo Pereira, (1998) os pais reagem de forma mais ou menos 

negativa/positiva às curiosidades normais que a criança demonstra durante a 

descoberta do seu corpo. E a disponibilidade dos pais para conversar com as 

suas crianças baixa drasticamente quando o tema se aproxima da sexualidade. 

Mas mesmo quando se recusam a explicar algo, estão a transmitir uma 

imagem sobre esse algo - nem que seja que não se deve falar sobre isso, que há 

algo de muito errado em tudo o que se relaciona com isso. E as crianças, tal como 
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os adultos, captam mais depressa as formas de estar do que o que é dito, 

contrariando o conselho popular do "Olha para o que eu digo, não olhes para o 

que eu faço". 

E porque a criança é muito mais sensível ao que observa do que às 

explicações que ouve, aprende rapidamente regras de relacionamento ao 

observar a forma como os sujeitos à sua volta (e muito especificamente os seus 

pais) se relacionam: se são ou não carinhosos uns com os outros, se demonstram 

ou não os seus sentimentos, se respeitam os pontos de vista do outro e fazem 

respeitar os seus, de que forma o fazem, se evitam ou não falar de certos temas, 

se lidam bem ou mal com o seu corpo e com o corpo dos outros... (Pereira, 1998). 

A disponibilidade para responder às questões que as crianças vão 

fazendo em idades precoces pode manter em aberto canais de comunicação que 

se revelaram fundamentais aquando da entrada na adolescência. O construir 

esses canais apenas numa altura em que o adolescente, devido às suas 

transformações psicossexuais, sente uma maior necessidade de privacidade e de 

se afastar das figuras parentais, pode ser bem mais complicado (Moore et ai., 

1996). 

São sem dúvida os pais que maior apreensão demonstram relativamente 

às transformações que as suas crianças sofrem até se tornarem em jovens 

conscientes da sua sexualidade. Surgem os medos quanto à sua segurança física 

e emocional, que se combinam com o luto pela perda das crianças que os seus 

filhos eram e do controlo que sobre eles tinham. Estas preocupações agudizam-se 

ainda mais quando o adolescente se começa a afastar da célula familiar para se 

juntar ao seu grupo de pares, e quando o seu desenvolvimento cognitivo lhes 

permite considerarem uma série de pontos de vista para tomarem uma decisão (e 

deixam de se limitar a pura e simplesmente satisfazer os desejos dos pais, sem 

questionarem) (Moore et ai., 1996). 

Tudo isto pode dificultar a possibilidade de os pais terem um papel mais 

ou menos activo na educação sexual e de prevenção das DST, havendo ainda 

outras barreiras. Moore e colaboradores (1996) falam dessas barreiras: o 



91 

embaraço, o pensar que os filhos já sabem tudo, o medo de ao fazê-lo lhes estar 

a dar permissão para experimentarem e a possibilidade de confronto de valores. 

O embaraço sentido por pais e filhos é uma dos principais barreiras. A 

maior parte dos pais receberam mensagens dos seus próprios pais no sentido de 

considerarem a temática relacionada com a sexualidade como embaraçosa. Por 

outro lado, à medida que os filhos entram na adolescência começam a ter uma 

maior necessidade de privacidade, da qual a sua sexualidade faz parte, fazendo 

surgir ou outro tipo de embaraço, com origem diferente da dos pais. 

Por outro lado, os pais ao aperceberem-se da grande quantidade de 

informação de várias fontes a que os seus filhos estão expostos, podem pensar 

que os filhos já sabem tudo, diminuindo assim a confiança que tem na sua própria 

capacidade para transmitir informação actualizada. 

O medo comum que é o de, ao transmitir informação, estar implicitamente 

a dar-lhes permissão para terem experiências a nível sexual, é outro factor 

importante - mantê-los ignorantes talvez mantenha os seus desejos adormecidos. 

A possibilidade de confronto de valores que a abordagem deste tema 

pode implicar revela-se também uma barreira poderosa - o sentir os próprios 

valores serem postos em causa, e a recusa de eventuais concelhos que os pais 

tem tendência para dar aos seus filhos pode revelar-se demasiado doloroso. 

Por todas estas razões, muitos pais preferem que a educação sexual, e 

implicitamente a prevenção de DST, seja feita nas escolas e nos serviços de 

saúde. No entanto, em alguns estudos em que se perguntam aos jovens qual a 

sua fonte de informação preferida acerca de sexualidade, os pais aparecem em 

primeiro lugar (Rosenthal e Smith, 1994, cit. por Moore et al., 1996). Uma grande 

percentagem de jovens disseram que confiariam mais numa informação dada 

pelos pais do que se essa informação fosse dada pelos pares ou pelos meios de 

comunicação social. No entanto reconheciam que, apesar de ser uma fonte de 

informação preferida, é também uma fonte de difícil acesso. A maior parte dos 

jovens referiu que gostaria de receber mais informação por parte dos pais do que 

a que efectivamente recebia. 
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Em Portugal, num estudo com jovens do ensino secundário (média de 16 

anos) de Pereira, (1993), 48% dos rapazes e 66% das raparigas referem os pais 

como fonte de informação sexual, surgindo em 2o iugar, logo a seguir aos amigos. 

No estudo de Cruz e colaboradores (1997), com estudantes universitários (média 

de 23.6 anos) os pais aparecem em 5o lugar como fontes de informação e 

formação sexual, com uma pontuação média de 3.7 (num máximo de 7) sendo 

precedidos pela imprensa/televisão, colegas/amigos, companheiro(a) actual e 

professores. 

Um outro estudo de Rosenthal e Moore (1991, cit. por Moore et ai., 1996) 

foi efectuado com jovens entre os 17 e os 20 anos, para tentar saber como os 

pais aceitavam o seu comportamento sexual, se tinham ou não falado com eles 

sobre sexualidade, (incluindo as precauções a tomar), e até que ponto ajudavam 

os filhos a arranjar métodos preventivos. Os resultados demonstraram que os 

jovens percebiam um baixo nível de aprovação por parte dos pais relativamente à 

sua actividade sexual. O grupo de pares era mais facilmente percebido como 

aprovando o seu comportamento. Paralelamente referiram haver muito pouca 

discussão sobre estes assuntos com os pais, especialmente com o pai. O nível de 

apoio dos pais para arranjar métodos de prevenção é ainda mais baixo, 

confirmando que esta é, realmente uma área de difícil abordagem para a maioria 

dos pais. 

Segundo os mesmos autores e citando um estudo de Rosenthal e Collis 

(1996), quando as mesmas perguntas são feitas aos pais, verifica-se uma grande 

discrepância, relativamente ao ponto de vista dos jovens. A maioria dos pais 

sentia que estavam disponíveis para falar de sexualidade, um ponto de vista não 

partilhado pelos filhos. 

Enquanto a maioria dos pais confiar apenas em mensagens de precaução 

para protegerem os seus filhos de iniciarem a sua actividade sexual é muito 

provável que a sua capacidade de ajuda seja limitada. Enquanto os jovens foram 

convencidos de que as relações sexuais só devem existir em relações em que 

exista amor e comprometimento, eles poderão sentir que a sequência de curtas 
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relações de "amor e comprometimento" que frequentemente caracterizam o 

comportamento sexual nestas idades lhes confere protecção contra a SIDA e 

outras DST (Moore et ai., 1996). 

Apesar de tudo os pais permanecem uma fonte de influência fundamental 

no desenvolvimento, com a consequente possibilidade de os influenciarem como 

ser sexuados, que não deve ser menosprezada. Aceitar que o seu filho é um ser 

sexuado e não um "anjinho sem sexo" (Pereira, 1998) e que a sua influência 

sobre ele vai diminuindo à medida que este cresce, providenciará uma imagem 

muito mais realista da sua própria posição (Moore et ai., 1996). 

É importante ainda que os pais percebam que, pesar de terem o direito a 

terem os seus pontos de vista e valores e de os exprimirem, se os tentarem impor 

aos seus filhos "a todo o custo", estão a limitar as oportunidades de os seus filhos 

desenvolverem os seus próprios códigos morais. Expressar o seu ponto de vista 

ou dar concelhos poderá mais facilmente levar a uma posição de respeito mútuo 

(Moore et ai., 1996). 

2.2.2 - Pares 

A educação inter-pares tem-se revelado uma peça fundamental na 

perspectiva educativa da prevenção do VIH/SIDA. O desenvolvimento do "Ottawa 

Charter for Health Promotion (WHO, 1986, cit. por Moore et ai., 1996), levou a 

uma forte consciencialização do valor das acções a um nível comunitário e a uma 

compreensão do nível de dependência entre a saúde individual e o bem estar 

comunitário. A educação inter-pares constituía uma estratégia que promovia a 

mudança de comportamento no próprio grupo de pertença, e foi considerada 

como a mais útil abordagem em comunidades de baixos recursos. 

Porque as pessoas tem tendência a comunicar mais facilmente com quem 

se identificam, espera-se que a comunicação entre os membros de um grupo seja 

mais frequente e caracterizada por um maior grau de confiança. A comunicação 
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será mais rápida e eficiente. Dentro do grupo, os processos de inovação-decisão 

estão condensados, e o tempo necessário para adoptar uma inovação é reduzido 

(Dearing et ai., 1994). Stolier e Rutherford (1989, cit. por Moore et al., 1996), 

fizeram uma revisão da avaliação feita a diversos programas preventivos, 

chegando à conclusão que o envolvimento de pares no planeamento e 

implementação de tais programas era uma forma muito válida de assegurar 

resultados positivos. 

Um dos primeiros exemplos da eficácia deste tipo de estratégia foi dado 

pela comunidade homossexual, que se auto-organizou de forma a mudar a sua 

cultura de base e implementar comportamentos preventivos. O terem sido o 

primeiro grupo de risco a ser identificado teve um papel preponderante na rapidez 

com que se consciencializaram do risco que corriam e na necessidade de 

efectuarem mudanças nos seus comportamentos. Aqui as campanhas baseadas 

na educação inter-pares revelaram-se fundamentais para inverterem as taxas de 

infecção nos homossexuais (Moore et ai., 1996). 

Weinberg e colaboradores (1994), no seu estudo com bissexuais de S. 

Francisco (EUA) em que comparam as suas respostas em 1983 e 1988, referem 

uma diminuição na receptividade de penetração entre homens (o que indica um 

claro entendimento da mensagem relativamente ao comportamento sexual mais 

perigoso), uma diminuição da prática de sexo oral, e um aumento do n.° de 

sujeitos referem praticar sexo seguro. Roehrich, e colaboradores (1994) referem 

também a importância deste tipo de estratégias em grupos de toxicodependentes. 

Bowser e Wingood (1992) referem que uma das razões que poderá 

explicar o sucesso da mudança de comportamentos na comunidade homossexual 

se deve ao facto de o movimento preventivo ter partido da própria comunidade, 

que possuía os recursos, quer humanos, quer económicos que lhe permitiram 

mobilizar e suportar o movimento social geral. 

Os jovens são especialmente sensíveis às influências dos pares, normas 

partilhadas pelo grupo e "cultura" que lhe está subjacente, pelo que estes 

aspectos moldam as respostas individuais também em termos de sexualidade, 
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incluindo as formas como percebem a ameaça do VIH e a sua prevenção (Bowser 

ÃWingood, 1994) 

Tal como no caso de outros grupos, a influência dos pares pode ser 

positiva ou negativa (Perry et ai.,1993). A influência negativa tem sido associada a 

comportamentos como o abuso de drogas e violência. A influência positiva tem 

sido valorizada no campo da prevenção, por exemplo por Perry e colaboradores, 

(1993). Moore e colaboradores., (1996), e Svenson e Hanson (1996). 

Svenson e Hanson, por exemplo, defendem que o processo de 

comunicação normativa horizontal que está subjacente a uma intervenção inter-

pares terá uma significativa influência a nível da prática de sexo mais seguro, pois 

o preservativo é um potente símbolo sexual que normalmente implica não apenas 

significados sexuais, mas muitos significados negativos associados com a SIDA e 

as DST. Segundo estes autores, as influências sociais e de pares são 

componentes importantes a incluir numa campanha de promoção de saúde, pelo 

que há uma grande necessidade de desenvolver e avaliar as intervenções locais 

na comunidade. Para Perry e colaboradores (1993), os jovens a envolver neste 

tipo de estratégias não são necessariamente lideres académicos, mas colegas 

populares de quem os colegas gostem, respeitem e que vejam como modelos a 

seguir. 

Apesar de alguns destes programas terem sido avaliados, a maior parte 

não o foi, pelo que os resultados deste tipo de programas são por vezes 

desconhecidos. No entanto, a influência dos pares na educação sexual dos jovens 

está bem documentada. Tal como já foi referido, os jovens sentem-se mais à 

vontade a falar de sexualidade com os amigos, do que com os pais, sentindo-se 

mais apoiados no seu comportamento. Colegas do mesmo sexo ou irmãos mais 

velhos, especialmente no caso das raparigas, são consideradas fontes fiáveis de 

informação (Rosenthal & Smith, 1994, cit. por Moore et ai., 1996). 

Em Portugal, no estudo de Pereira, (1993), os amigos são a fonte de 

informação sobre sexualidade mais referenciada, sendo apontada por 88% dos 

rapazes e 84% das raparigas. No estudo de Cruz e colaboradores (1997), os 
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amigos aparecem em segundo lugar, com uma pontuação média de 4.9 (num 

máximo de 7), sendo precedidos apenas pela imprensa/televisão. 

Relativamente ao uso de preservativo, alguns estudos demonstram que 

as crenças que os jovens têm quanto ao que acreditam que os colegas pensam 

influencia a sua utilização. Fisher, Misovich e Fisher (1992) encontraram uma 

correlação positiva entre as normas percebidas no seu grupo de pertença e o 

utilização actual do preservativo: .48 para os rapazes (p<01) e .42 para as 

raparigas (p<.01), o que sugere que actuar sobre as normas percebidas poderá 

ser um factor importante a nível de estratégias de mudança de comportamento. 

Segundo Moore e colaboradores (1996), a utilização de pares em 

educação sexual para jovens, as chamadas intervenções inter-pares, são 

constituídas por "Programas de Educação que são, pelo menos em parte, 

inventados e implementados por jovens para jovens". Estes jovens tem que se 

identificar e ser parte do subgrupo em que se quer actuar. Por exemplo, membros 

de um clube de jovens, associações de estudantes, jovens delinquentes, jovens 

homossexuais, etc. No caso da prevenção de DST, é dado a estes jovens um 

treino específico, que inclui conhecimentos de prevenção de DST/SIDA e sobre a 

forma de os comunicar aos pares. 

Quando o projecto envolve influência social e de pares, existe 

comunicação horizontal (diferente de comunicação vertical, como a que se verifica 

entre pais-filhos, Técnicos-jovens, etc). Estas influências actuam segundo um 

consenso social que é mantido pelas normas do grupo e significados atribuídos, o 

que pode afectar o comportamento independentemente dos conhecimentos e 

competências que se têm (Romer & Hornick, 1988, cit. por Svenson & Hanson, 

1996). Os grupos podem induzir a internalização de valores promovendo a 

sensação de que determinado comportamento é apropriado e socialmente 

desejável (Turner, 1988, cit. por Svenson & Hanson, 1996). Existe uma relação 

entre as cognições individuais e a influência social, que se reflecte em significados 

sociais (Ortner & Whitehead, 1981, cit. por Svenson & Hanson, 1996). 
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O New South Wales Department of Health, (1994, cit. por Moore et al., 

1996) identificaram e definiram quatro tipos de intervenção inter-pares: Influência 

Inter-Pares, Ensino Inter-Pares, Aconselhamento/Facilitação Inter-Pares e 

Participação Inter-Pares. 

A Influência Inter-pares baseia-se no desenvolvimento da 

consciencialização dos comportamentos que promovem a saúde nos membros de 

um determinado grupo, na esperança que esses conhecimentos passem para a 

sua cultura e influenciem a mudança de comportamento ao longo do tempo. 

O Ensino Inter-pares implica o treino de um número limitado de jovens 

influentes no grupo, de forma a desempenharem um papel específico de 

"formadores", num ambiente mais ou menos formal, com o objectivo de promover 

a educação de uma forma personalizada e relevante para os jovens. Os 

programas podem não diferir muito dos que seriam dados por um adulto. O 

objectivo é que os jovens "formadores" sirvam de modelo e promovam 

comportamentos desejáveis. Normalmente as expectativas relativas a estes 

formadores dizem respeito apenas ao seu papel nas sessão de esclarecimento. 

O Aconselhamento/Facilitação Inter-Pares implica geralmente a selecção 

de um grupo de jovens mais competentes que possam aprender e exercitar 

competências de aconselhamento, mais no sentido de intervenção individual, do 

que no sentido de um aconselhamento mais alargado. Podem também servir de 

ponte entre os jovens e determinados serviços disponíveis na comunidade mas 

que os jovens nem sempre sabem que existem (como por exemplo, centros 

gratuitos de atendimento de jovens). 

Os programas de Participação Inter-pares envolvem os jovens na criação 

e planeamento dos projectos, desde o início. Podem também ser treinados como 

formadores, facilitadores, etc, tendo um papel activo na implementação do 

programa, ou o programa pode depois ser implementado por outros, mas 

seguindo as directrizes apontadas pelos jovens. As comunicações a nível da 

sexualidade são especialmente sensíveis porque tem subjacentes normas que 

frequentemente expressam julgamentos de valor poderosos. Estes significados e 
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estilos de comunicação podem ser estranhos ou irreconhecíveis para os técnicos 

e teóricos que implementam/desenham a intervenção preventiva. 

Não estar consciente destas dinâmicas horizontais podem resultar em 

projectos de prevenção desadaptados ao consenso social e necessidades do 

grupo alvo, fazendo com que os argumentos preventivos percam a sua validade e 

poder de persuasão (Svenson & Hanson, 1996). Quando jovens criam projectos 

preventivos para outros jovens que lhes são semelhantes, mais facilmente se 

aperceberão destas dinâmicas e das necessidades dos grupos, bem como 

poderão sugerir estilos de comunicação mais valorizados e que mais facilmente 

possam fazer captar a mensagem preventiva. 

O valor comparativo de cada uma destas estratégias é difícil de aferir, já 

que cada um se revela útil em determinadas circunstâncias. No entanto, os 

programas de educação inter-pares são, frequentemente limitados por uma falta 

de clareza acerca das expectativas dos jovens envolvidos e dos resultados a 

atingir. Alguns autores defendem que os únicos que acabam por beneficiar como 

este tipo de programas são os jovens que funcionam como formadores. Se bem 

que este benefício não deva ser descurado, esta falta de clareza nas expectativas 

pode levar a frustração e desapontamento que acabam por camuflar os resultados 

positivos que estes programas podem conseguir (Moore et ai., 1996). 

O apostar na Educação Sexual através dos pares, como sendo o mais 

adequado para os jovens baseia-se na tomada de consciência do potencial da 

pressão de pares e suas normas para implementar comportamentos de saúde. 

Alguns autores defendem que a informação que chega aos jovens através de 

outros jovens será menos fiável que as que lhes através, por exemplo, dos 

técnicos de saúde. No entanto, nos estudos de Svenson e Hanson (1996) 1/3 dos 

inquiridos não consideram fidedignos as autoridades de saúde e os mass media. 

Um número semelhante considera que as campanhas nacionais têm pouca 

relevância pessoal, o que segundo estes autores pode sugerir que estas fontes 

verticais de informação tem pouca credibilidade aos olhos da gente jovem e que 

as mensagens das campanhas não lhes estão suficientemente adaptadas. 
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Mesmo partindo do princípio que haverá fontes de informação mais fiáveis 

do que os próprios jovens, convém não esquecer que uma boa parte dessas 

fontes estão muito menos disponíveis que os pares (Moore et ai., 1996). A 

intervenção de pares pode ser tão limitada quanto outra qualquer estratégia, mas 

a sua conjugação com outras formas de Educação Sexual pode revelar os seu 

papel fundamental, podendo mesmo ser a única estratégia possível, 

especialmente com grupos de jovens de difícil acesso. 

Alguns aspectos deverão, no entanto, ser tidos em conta. Dearing e 

colaboradores (1994) chamam a atenção para o facto de os jovens envolvidos 

neste tipo de projectos deverem ter um elevado grau de identificação com o grupo 

alvo e que este deposite neles confiança e os considere credíveis, pois pode 

haver o risco de começarem a ser vistos negativamente, especialmente se o 

grupo for muito fechado. Bowser e Wingood (1992) lembram ainda que mesmo os 

líderes carismáticos não tem o poder de definir as regras como indivíduos. Eles 

tem que actuar segundo o seu papel de líderes dentro do grupo, pelo que é 

fundamental entender o contexto social do grupo de forma a prever a 

aceitabilidade da inovação proposta, ou inventar uma que seja aceite, bem como 

implementar estratégias de monitorização das reacções à inovação (pois pode ser 

necessário criar alterações) (Friedman et ai., 1994). 

Desta forma, Moore e colaboradores (1996) defendem que será 

importante que estes programas recebam uma maior atenção, quer a nível do seu 

planeamento (em que os jovens deverão ter um papel fundamental), 

implementação e avaliação, de forma a aproveitar todas as suas potencialidades. 

É importante ainda estabelecer objectivos realistas pelos quais os jovens sintam 

que vale a pena lutar. Os jovens treinados deverão sentir-se apoiados de forma a 

poderem pedir ajuda sempre que dela precisem. O reconhecimento do seu papel 

fundamental poderia também incluir alguma forma de pagamento. Segundo estes 

autores, se se tiverem em conta estes diversos aspectos, a utilização de pares 

pode ter uma contribuição muito válida para fazer prevenção das DST junto dos 

mais jovens. 
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2.2.3 - Meios de Comunicação 

Os meios de comunicação exercem um inegável poder sobre os jovens. 

Na área da educação sexual esse poder tento pode ser perverso como benéfico. 

Tal como os meios de comunicação exploram a sexualidade nos seus anúncios, 

na sua música, podem também providenciar informação de uma forma que 

permite ao jovens captá-la mantendo a sua privacidade. 

Perry e colaboradores (1993), referem que o modelo de sexualidade 

apresentado na televisão foca essencialmente relações heterossexuais entre 

indivíduos não casados, que não demonstram qualquer preocupação acerca de 

DST. Era importante a aposta em modelos que apresentassem um maior leque de 

opções e expressão sexuais. 

Mas informações importantes podem ser passadas num filme, numa 

música ou numa revista da moda. Dessa forma os jovens não tem que se expor e 

serem identificados como alguém que tem pouca informação ou que precisa de 

concelhos a nível de saúde sexual. Os jovens podem receber informações e 

sugestões sem sequer reconhecerem que delas necessitam (Moore et ai., 1996). 

Vários autores documentaram o recurso aos meios de comunicação para 

obter informação sobre sexualidade. O estudo Australiano feito por Rosenthal e 

Smith (1994, cit por Moore et ai., 1996), revelou que a televisão era o meio de 

comunicação mais utilizado pelos jovens, logo seguido do rádio. As revistas eram 

também populares, mas mais entre as raparigas do que entre os rapazes. 

No estudo de Pereira, (1993), a televisão e as leituras (livros e revistas) 

são referidos como fonte de informação sobre sexualidade por 44% dos rapazes e 

por 34% (televisão) e 59% (leituras) das raparigas, sendo a terceira fonte de 

informação mais referida (confirmando as diferenças entre rapazes e raparigas 

quanto à importância das leituras). Resultados diferentes são revelados pelo 

estudo de Cruz e colaboradores (1997), em que é precisamente a imprensa e a 

televisão que obtém uma pontuação mais elevada como fonte de informação e 

formação sexual, com uma média de 5.7 pontos (num máximo de 7). 



101 

Segundo Moore e colaboradores (1996), os meios de comunicação que 

tem como público alvo os jovens rapidamente perceberam que falar de 

sexualidade vende revistas e cria audiências. E nem sempre os efeitos são 

negativos. Muitas das revistas de jovens começaram a publicar artigos que 

fornecem informação acerca da Saúde Sexual e promovem uma cultura de Sexo 

mais Seguro. Muitas delas incluem uma "Coluna Médica" que promove conselhos 

relativamente ao comportamento sexual. Por outro lado, filmes, séries, músicas e 

programas de rádio começam já a adoptar um padrão de comportamentos de 

Sexo mais Seguro. Começam também, a ver-se mais frequentemente 

documentários, filmes (como por exemplo o filme "Filadélfia") e séries onde a 

problemática da SIDA é directamente abordada (Romer & Hornick, 1992) 

No entanto, estes autores chamam a atenção para que a crença popular 

de que os meios de comunicação criam e desenvolvem novas ideias e conceitos, 

alargando as fronteiras do conhecido, pode também actuar no sentido de 

mascarar uma realidade em que os meios de comunicação se revelam 

excessivamente conservadores, seguindo mais do que liderando, mantendo e 

promovendo o sólido status comercial e político. 

Os aspectos positivos e negativos desta fonte como interveniente na 

educação sexual foram explorados por Fahey e Mitchel (1995, cit. por Moore et 

ai., 1996), mais especificamente no que diz respeito a programas de radio sobre 

sexualidade. Num dos programa, dirigido a jovens e em que estes podiam fazer 

perguntas a um médico, os resultados em termos de prevenção das DST foram 

considerados positivos. 

Primeiro porque as sugestões do médico pareciam ser ouvidas e 

consideradas úteis. Segundo porque eram indicados serviços a que os jovens 

podiam recorrer, sugerindo mesmo o tipo de questões que deveriam pôr. Terceiro 

porque, com a participação de jovens ouvintes que falavam dos seus próprios 

problemas, era mais fácil a personalização da informação, e identificação com as 

situações problemáticas debatidas, tornando mais acessível o discurso muitas 

vezes demasiado impessoal e científico da Educação Sexual formal. Finalmente, 
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pela capacidade única de trazer para a discussão pública uma variedade de 

temas relacionados com a sexualidade, que normalmente só se discute em 

privado (quando se discute) oferecendo, no entanto, um elevado grau de 

protecção. Este tipo de programas foi avaliado como tendo resultados positivos na 

educação sexual dos jovens. 

Para Moore e colaboradores (1996) uma das limitações deste tipo de 

estratégia está, frequentemente, na contradição entre o que é dito explicita e 

implicitamente. Por vezes, apesar dos esforços dos apresentadores destes 

programas para parecerem liberais e com uma postura não condenatória, 

verificam-se várias formas implícitas de exercer controlo do tipo de conselhos que 

são dados e de salientar a sua posição heterossexual, conservadora e 

socialmente aceitável. 

E importante que os meios de comunicação, com toda a atracção que 

exercem nos jovens, não sejam desprezados na educação sexual. Um apoio 

profissional deste tipo de iniciativas para aumentar a qualidade das mensagens 

difundidas é aconselhável. No entanto é fundamental não ter uma visão 

demasiado positiva em relação ao papel que os meios de comunicação podem 

desempenhar. Não se pode esquecer que os meios de comunicação pretendem 

essencialmente entreter e os efeitos educativos que possam ter são mais um 

subproduto do que um objectivo em si (Moore et ai., 1996). 

Uma das formas de melhor potenciar esta fonte na educação em geral é 

promover nos jovens uma postura crítica que lhes permita serem activos e não 

passivos na recepção de mensagens por parte dos meios de comunicação. 

Mais recentemente a Internet surgiu também na vida dos jovens, 

oferecendo-lhes mais uma oportunidade de ter acesso a diversos tipos de 

informação e de comunicarem uns com os outros, quer através dos seus 

computadores pessoais, quer através dos computadores das suas escolas. As 

possibilidade que dá, usando e-mails, de busca e partilha de informação/pontos 

de vista, pode fazer da Internet um importante instrumento a usar em termos de 

prevenção, cuja única limitação será a sua limitada acessibilidade à comunidade 
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em geral. Poderá, talvez, vir a ser o meio de promoção de saúde do futuro (Moore 

et ai., 1996). 

2.2.4-Escola 

Grande parte dos nossos jovens recebem uma parte da sua educação 

sexual nas escolas. A discussão sobre quem deveria ter o direito exclusivo de 

fazer educação sexual, se a igreja, a escola ou a família perdeu o sentido com o 

advento da SIDA. 

Num estudo australiano, levado a cabo por Rosenthal e Smith (1994, cit. 

por Moore et ai., 1996) 85% dos alunos referiam os professores como fontes úteis 

sobre saúde sexual e 90% viam os programas escolares como a maior fonte de 

informação nesta área sentindo-os como legítimos e fiáveis. No estudo de Pereira, 

(1993), os professores são referidos por 10% dos rapazes e 12% das raparigas, 

sendo a fonte de informação menos referida (entre amigos, pais, televisão, 

leituras, irmãos, companheiro). No estudo de Cruz e colaboradores (1997), os 

professores surgem em 4o lugar (precedidos pela imprensa/televisão, colegas e 

amigos, e companheiro(a) habitual), com uma média de 3.8 pontos (num máximo 

de 7), uma pontuação muito semelhante à dos pais (3.7) 

A escolas são um contexto obvio para que se faça educação sexual, por 

um lado porque a grande maioria dos jovens a frequenta (pelo menos durante 

algum tempo), por outro porque a educação sexual faz parte de uma educação 

mais geral, e um dos principais objectivos da escola, segundo, é educar (Kirby, 

1992; Kirby & Diclemente, 1994). 

De uma perspectiva de prevenção primária, as crianças e adolescentes 

são alvos importantes em termos de infecção pelo VIH (Schneider, 1998), pelo 

que o contexto escolar dá uma oportunidade de educar, mesmo numa altura em 

que a pressão da necessidade ainda não se verifica. Técnicos que trabalham com 

jovens sem abrigo e enfrentam as dificuldades de encontrar momentos em que 
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possam fazer educação sexual, lamentam frequentemente que enquanto estes 

jovens estiveram na escola não tivessem sido aproveitadas as oportunidades que 

este contexto implica (Mitchel & Rosenthal, 1994, cit. por Moore et al., 1996). 

Por outro lado, quando os programas preventivos das DST surgem 

através da escola tem a possibilidade de chegar até à comunidade, quer através 

do envolvimento dos pais no planeamento e implementação dos programas, quer 

através do envolvimento de profissionais de saúde (Moore et ai., 1996). 

Apesar deste potencial educativo, a educação sexual nas escolas 

enfrenta, segundo Moore e colaboradores (1996), uma série de dificuldades. 

Primeiro porque, ao contrário da família, não é possível delimitar programas 

adequados às necessidades individuais de cada jovem, respeitando os seus 

níveis de consciência sexual e actividade. Os programas escolares são aplicados 

a jovens dos 12 aos 16 anos, por exemplo. E se isto pode ter impacto em toda a 

cultura juvenil da escola em que os jovens se movimentam, também tem as suas 

falhas. É difícil que estes programas tenham em conta todos os aspectos 

religiosos, culturais e morais que cada jovem da escola possui. 

Segundo os mesmo autores, a controvérsia que gira em volta do que é 

permitido e do que se pode ensinar aos jovens, em termos de educação sexual, 

está estreitamente ligada a uma segunda dificuldade: quem é capaz e está 

disponível para o fazer. O número de professores com treino em educação sexual 

é muito baixo, e o mais frequente é serem mobilizados professores para esse 

efeito. Nesta última categoria estão frequentemente incluídos os professores de 

Biologia e Educação Física. 

Consideram ainda que os pressuposto de que qualquer pessoa pode falar 

de sexualidade, e de que os adultos, por serem adultos, dominam bem o tema, 

são incorrectos. Por um lado, partem do princípio de que há uma corpo básico de 

conhecimentos acessível a todos os adultos; por outro, que todos os adultos têm 

o à vontade suficiente para ensinar, de forma credível, numa área tão complicada 

como esta. Também se parte do princípio que as estratégias pedagógicas 

utilizadas para abordar os demais temas escolares, são igualmente eficazes no 
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campo da sexualidade, onde o questionar de valores e a mudança de 

comportamentos são objectivos primordiais. 

Para falar sobre sexualidade, mais do que os conhecimentos teóricos é 

preciso "saber estar", saber enfrentar as provocações, saber explicar sem ficar 

embaraçado, aceitar os termos grosseiros dos jovens e saber ensinar-lhes termos 

mais científicos, saber fazer humor, rir e fazer rir... E isto não se aprende nos 

livros. É uma "maldade" grande encarregar um professor de falar sobre este tema 

só porque tem os conhecimentos teóricos, que a disciplina de Biologia ou de 

Educação Física lhes conferem (Pereira, 1998). 

Se algumas pessoas tem naturalmente mais à vontade para o fazer outras 

não, se uns lidam melhor com o tema sexualidade e a sua própria sexualidade, 

outros não. E os adolescentes apercebem-se da ansiedade do professor, testam 

os seus limites e podem dificultar bastante o desempenho da sua.tarefa. Ollis 

(1995, cit. Moore et al., 1996) refere que os professores mobilizados 

frequentemente referem fortes sentimentos de desadequação, ausência de 

preparação prévia e posterior, que faça frente ás dificuldades que vão sendo 

sentidas. 

Apesar destas limitações, a escola constitui uma oportunidade única de 

chegar á população mais jovem e trabalhar com eles estas áreas de forma a criar 

um ambiente de suporte onde o compromisso com a saúde sexual é visto como 

positivo. Oferece ainda a oportunidade de a comunidade envolvente da escola 

participar também nesses programas, estendendo os seus benefícios para fora 

das fronteiras da sala de aulas. Mas para que estas potencialidades sejam 

maximizadas é fundamental apostar na formação de professores (Moore et ai., 

1996). 

Em Portugal, o Programa de Promoção e Educação para a Saúde (PES) 

do Ministério da Educação (1996), que se desenvolveu em parceria com a 

CNLCS, pode ser considerado um exemplo desta estratégia. Este projecto 

pretende criar espaços de reflexão com os alunos acerca de comportamentos de 

risco (que não apenas os relacionados com a infecção pelo VIH), em que os 
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professores ao trabalharem em pequenos grupos, segundo as dúvidas e 

interesses dos jovens, e recorrendo a metodologias participativas, agem como 

moderadores (Gilman, 1999). 

Com uma preparação específica dos professores, um contexto propício à 

educação sexual (e consequentemente a possibilidade de fazer prevenção) 

poderá ser criado em qualquer disciplina, sempre que o tema se proporcionar -

pode ser em Matemática, em Português, em Química, em Geografia, em Inglês, 

em Educação Física... Se ninguém fugir ao assunto, ver-se-á que surgem mais 

oportunidades do que se julgaria (Pereira, 1998). Enquanto que alguns pais 

mantém discretamente os seus filhos afastados de programas de educação 

sexual formais, a sua tarefa complicar-se-á se a estratégia for incluí-la nos 

curriculuns das diversas disciplinas (Moore et ai., 1996). 

Kirby e DiClemente (1994) analisaram os resultados de 11 programas de 

prevenção implementados em escolas, verificando que apenas cerca de metade 

atingiram os seus objectivos. Ou seja, apenas cerca de metade deste programas 

reduziram o número de relações sexuais não protegidas, quer adiando o início da 

actividade sexual, quer através de uma maior taxa de utilização do preservativo ou 

da redução do número de parceiros. 

Segundo estes autores, os programas que se revelaram mais eficazes 

reuniam seis condições essenciais: 1 - tinham uma base teórica fundamentada 

num ou mais modelos de aprendizagem social; 2 - tinham como foco de acção a 

redução dos comportamentos de risco a nível sexual; 3 - usavam métodos 

pedagógicos activos na recolha de informação sobre comportamentos de risco e 

sobre a forma de evitar esse risco; 4 - incluíam actividades práticas sobre as 

influências e pressões sociais; 5 - reforçavam valores individuais e normas de 

grupo contra a prática de sexo desprotegido; 6 - providenciavam um mínimo de 

prática a nível das competências necessárias para evitar situações de sexo 

desprotegido. Estes aspectos são igualmente referidos como fundamentais por 

Flora eThoresen (1989). 
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Ehrhardt (1993, cit. por Moore et al., 1996) sugeriu a existência de três 

grandes objectivos da Educação Sexual nos últimos anos: planeamento familiar e 

prevenção de gravidezes não desejadas, prevenção de DST, e finalmente a 

preparação para uma vida sexual saudável e gratificante. Este último objectivo 

tem estado mais frequentemente no centros de discussões, já que os outros dois 

acabaram por cair no campo da saúde e do bem estar. A forma como as 

mensagens sobre sexualidade podem ser positivas e as consequências de 

encorajar os jovens a terem uma perspectiva positiva de si como seres sexuados 

são problemas que permanecem por resolver ou nem sequer são considerados. 

Neste contexto, tal como em todos os outros, a prevenção das DST só faz 

sentido se fizer parte de uma educação sexual mais abrangente, e esta implica 

exactamente isso - o aprender a vivenciar a sua sexualidade como algo de 

gratificante que como qualquer outra parte da nossa vida pode incluir opções que 

nos levem a ser mais ou menos saudáveis. 

2.2.5 - Técnicos de Saúde 

É difícil que jovens que se consideram a si próprios imunes e imortais 

procurem apoio personalizado junto dos técnicos de saúde. Desta forma, as 

oportunidades de efectuar prevenção das DST individualmente sempre que os 

jovens procuram os técnicos de saúde relativamente a alguma preocupação não 

devem ser desperdiçadas. Jovens que procuram os serviços de saúde pedindo a 

"pílula do dia seguinte", um teste de SIDA, um teste de gravidez, ou em busca de 

tratamento para alguma DST encontram-se particularmente receptivos a 

sugestões preventivas, já que se encontram numa situação de procura de 

informação e assistência. 

Apesar de a ansiedade que poderá rodear a situação poder ter efeitos 

negativos imediatos na capacidade de apreensão das sugestões dadas, existe um 

potencial de aconselhamento individual e de criação de relação "terapêutica" que 
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não deve ser descurado (Commonwealth Department of Health, Housing and 

Community Services, 1992, cit. por Moore et ai., 1996). 

Os médicos de família podem também desempenhar um papel 

fundamental, promovendo situações em que o adolescente passe a ir às suas 

consultas sem ser na companhia dos pais. Estes podem muitas vezes opor-se, e 

é importante inserir esta estratégia numa tentativa mais ampla de fomentar a 

autonomia e crescimento do adolescente. Quando este vai às consultas sozinho é 

mais fácil abordar temas relacionados com a sexualidade, desde que ele perceba 

que tudo que se passar na consulta será confidencial. Segundo Millstein (1993), a 

confidencialidade é um dos factores fundamentais no apoio aos adolescentes a 

nível da sexualidade. 

Segundo Moore e colaboradores (1996) a intervenção neste tipo de 

contextos só será útil se não implicar uma postura crítica por parte do técnico 

relativamente à ausência de utilização de métodos preventivos por parte dos 

jovens e providenciar um ambiente "confortável" para a discussão de 

comportamentos e experiências sexuais. Se nesta altura a informação for 

apresentada de uma forma positiva, em que o jovem se sinta apoiado, é provável 

que mais facilmente se vá de encontro às suas reais necessidades e tenha maior 

impacto do que outro tipo de programas preventivos a que o sujeito está exposto 

noutros momentos. Pode mesmo ampliar e dar sentido a esses mesmos 

programas preventivos. 

2.3 - Modelos Teóricos de Mudança de Comportamentos 

Um dos consensos da investigação na área da prevenção passa pelo 

reconhecimento de que dar informação só não basta (Kirby & Diclemente, 1994 

DiClemente & Peterson, 1994; Fishbein, Middlestadt & Hitchcock, 1994; Bandura, 

1989, 1992, 1994). 
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Segundo DiClemente e Peterson (1994), o mais difícil é desenvolver 

intervenções que influenciem outros factores que estão mais ligados à mudança 

de comportamentos. Para estes autores as intervenções terão provavelmente 

mais sucesso se forem baseadas em estudos cuidadosamente controlados que 

tenham subjacentes modelos ligados às ciências comportamentais, que serão 

ainda importantes para identificar que factores ou componentes produzem 

mudanças de comportamentos. 

A Psicologia, como Ciência do Comportamento, criou diversos modelos de 

Mudança de Comportamento, criados por vezes para contextos específicos, mas 

cujos princípios gerais podem ser adaptados a diversas temáticas. No entanto, e 

dada a especificidade dos comportamentos que estão por detrás da transmissão 

do vírus da SIDA, foi-se sentindo a necessidade de, ainda que buscando 

influências dos modelos gerais de mudança de comportamento, criar modelos 

específicos. 

Cada um desses modelos, quer os mais gerais, quer os criados 

especificamente para fazer frente ao desafio posto pelo VIH, recebe influencias de 

uma ou mais áreas da psicologia, como por exemplo da Psicologia Social, 

Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia Comunitária, etc. 

2.3.1 - Modelos Teóricos Gerais 

Dos modelos existentes, os que tem sido mais facilmente adaptados à 

prevenção do VIH são o da Acção Racional, o da Aprendizagem Social e 

Cognitiva e Auto-Eficácia, o das Crenças de Saúde, e o Transteórico. 

Modelo da Acção Racional 

A Teoria da Acção Racional (Fishbein & Middlestadt, 1989; Fishbein, et 

ai., 1994;) surgiu em 1967, como modelo geral do comportamento humano, 

considerando que este depende das relações que se estabelecem entre crenças, 
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atitudes, intenções e comportamentos. Ou seja, tal como se pode ver pela Figura 

9, a teoria baseia-se num conjunto de hipóteses que estabelecem ligações entre 

comportamentos e intenções, entre intenções e o resultado da interacção entre 

atitudes e normas subjectivas, e entre atitudes e normas subjectivas e crenças 

comportamentais e normativas (respectivamente). 

Este modelo tem sido aplicado à mudança de comportamentos 

associados à prevenção da infecção pelo VIH por diversos autores, como Fishbein 

e Middlestadt (1989) Fishbein e colaboradores (1994) e Cruz e Vilaça (1996). 

Figura 9 - Factores Determinantes do comportamento segundo a Teoria da Acção Racional. 

Crenças pessoais de que o 

comportamento leva a certas 

consequências + Avaliação dessas 

consequências 

Crenças pessoais de que 

determinados sujeitos ou grupos 

pensam que deve/não deve realizar o 

comportamento + Motivação para 

Atitude face ao 

comportamento 

Importância relativa das 

considerações atitudinais 

e normativas 
Intenções Comportamento 

Norma 

Subjectiva 

(Adaptado de Fishbein e Middlestadt (1989) e Fishbein e colaboradores (1994)). 

A premissa central desta teoria é que as pessoas, como animais racionais 

que são, tomam decisões processando racionalmente toda a informação 

disponível. Ou seja, "a mudança de comportamento é vista, em primeiro lugar, 

como uma mudança da estrutura cognitiva subjacente ao comportamento em 

questão" (Fishbein & Middlestadt, 1989, pp. 94). Segundo esta teoria, diferentes 

crenças podem explicar diferentes comportamentos e diferentes decisões 

comportamentais podem ter tido origem em diferentes crenças de partida. Mas 

apesar de haverem diferenças significativas de sujeito para sujeito, ou de 
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população para população, a maioria dos comportamentos tem em comum os 

mesmos constructos teóricos e processos psicológicos. 

Este modelo tem, assim, três componentes fundamentais: a selecção dos 

comportamentos a serem alterados, as intenções como determinantes dos 

comportamentos, e as atitudes e normas como determinantes das intenções. 

A primeira componente do modelo - a selecção do(s) comportamento(s) a 

ser(em) alterado(s) - constituirá o critério comportamental ou foco da tentativa de 

intervenção. No caso da prevenção da infecção pelo VIH é importante que esta 

escolha recaia sobre comportamentos de alto risco, cuja alteração diminua a 

probabilidade de o sujeito ser infectado. É fundamental que esta escolha recaia 

em comportamentos específicos e não em categorias de comportamentos; por 

outro lado é importante definir esses comportamentos em termos de 4 

características: acção, alvo, contexto e tempo (Fishbein & Middlestadt, 1989; 

Fishbein, et ai., 1994). 

Para escolher adequadamente o comportamento alvo é, assim, importante 

distinguir entre comportamentos, categorias comportamentais e 

consequências/objectivos. Os comportamentos serão acções específicas 

observáveis (por exemplo, usar preservativo, no caso do homem). As categorias 

comportamentais são inferências baseadas num ou mais actos (por exemplo, 

praticar sexo mais seguro) As consequências/objectivos resultam da adesão a um 

ou mais comportamentos (ser seronegativo/seropositivo). 

Esta distinção nem sempre é fácil. Por exemplo, o que para um grupo 

pode ser um comportamento, para outro pode ser um objectivo, como é o caso de 

"usar preservativo". No caso dos homens trata-se de um comportamento, no caso 

das mulheres trata-se de um objectivo (pelo menos no que diz respeito ao 

preservativo masculino, o mais frequentemente utilizado). No caso das mulheres 

seria mais adequado definir o comportamento como "pôr o preservativo no meu 

companheiro", por exemplo (Fishbein & Middlestadt, 1989; Fishbein, et ai., 1994). 

Ao escolher o comportamento alvo, é importante perceber que o atingir de 

determinados objectivos através desse determinado comportamento está 
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relacionado com o controle que o sujeito tem/não tem sobre esse comportamento 

ou sobre as circunstâncias que o rodeiam (pessoas, acontecimentos, 

circunstâncias). Apesar de os comportamentos variarem na forma como são 

controlados pelo sujeito, os socialmente relevantes são geralmente controláveis 

pelo sujeito. Uma intervenção que tenha como objectivo mudar um 

comportamento só terá êxito se, de alguma forma, escolher ter/não ter esse 

comportamento estiver dependente da vontade do sujeito. 

A utilização de categorias comportamentais em vez de comportamentos 

pode levar a ambiguidades na interpretação. Tal como refere Kalichman (1998 b) 

as mensagens preventivas que defendem o sexo mais seguro sem definirem 

exactamente a que se referem em termos comportamentais, permanecem 

dependentes das interpretações individuais e podem reforçar a prática de 

comportamentos de risco entendidos como seguros e que não o são (como por 

exemplo o coito interrompido). Segundo o modelo da Acção Racional esta 

ambiguidade será ultrapassada se se focalizar um único comportamento 

observável - em vez de perguntar se o sujeito praticou sexo seguro nos seus 

últimos relacionamentos é mais eficaz perguntar se usou preservativo da última 

vez que praticou sexo oral/anal/vaginal. 

Para além de escolher um comportamento específico que esteja sobre 

controlo do sujeito, é necessário identificar este comportamento tendo em conta 

os 4 parâmetros já referidos: acção, alvo, contexto e tempo. Diferenças em 

qualquer deste parâmetros implicam a definição de comportamentos diferentes. 

Por exemplo, comprar preservativos é diferente de ter sempre preservativos 

disponíveis, que por sua vez é diferente de usar preservativos (acções diferentes); 

usar preservativos de látex é diferente de usar outro tipo de preservativos 

eventualmente mais "divertidos" mas que não são de látex e que conferem menor 

protecção (alvos diferentes); usar preservativo com o parceiro habitual é diferente 

de usar preservativo com um parceiro ocasional (contextos diferentes); usar 

preservativo na próxima relação sexual vaginal que tiver com o parceiro, é 
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diferente de usar preservativo sempre que tiver relações sexuais vaginais com o 

parceiro (tempos diferentes) (Fishbein & Middlestadt, 1989; Fishbein, et ai., 1994). 

Por exemplo, os argumentos a utilizar para aumentar a utilização do 

preservativo com o parceiro habitual podem ter que ser bastante diferentes dos 

usado para aumentar a utilização do preservativo com um parceiro ocasional. 

Para serem efectivas as intervenções devem ter efeito sobre as crenças que estão 

subjacentes a determinados comportamentos específicos (Fishbein et ai., 1994). 

Tendo em conta considerações práticas é por vezes necessário fazer 

generalizações ao nível de um ou mais parâmetros, quando se faz o desenho de 

uma intervenção preventiva. Estas generalizações devem, no entanto, ser feitas 

com base numa pesquisa prévia que permita determinar que generalizações são 

aceitáveis e para determinar que tipos de especificações são fundamentais, o que 

pode variar com as características do grupo alvo. Este passo é crucial e implica a 

colaboração entre investigadores comportamentais, investigadores médicos e 

epidemiologistas familiarizados com a prevenção e tratamento das DST, de forma 

a identificarem comportamentos de risco apropriados, a conduzirem as pesquisas 

necessárias para identificar os determinantes desses comportamentos e a 

desenvolverem formas eficazes de comunicação e intervenção que possam 

influenciar es*es determinantes. (Fishbein, et ai., 1994). 

Os factores que determinam o início de um comportamento podem não 

ser os mesmos que determinam a eliminação de outro, podem não ser os 

mesmos que determinam o aumento/diminuição da sua frequência ou a sua 

manutenção. Desta forma os projectos preventivos que tem como objectivo 

aumentar o início de uma actividade terão que ser diferentes dos que tem como 

objectivo a sua manutenção ou a sua eliminação. Um bom programa de 

implementação de um comportamento pode ser um mau programa de 

manutenção desse mesmo comportamento e vice-versa, podendo mesmo levar a 

efeitos indesejados. 

Por exemplo, tentar implementar a abstinência em grupos de sujeitos que 

já iniciaram a sua actividade sexual ou reduzir o consumo de drogas em grupos 



114 

de sujeitos que não consomem drogas pode ter consequências negativas. Este 

tipo de situações ocorre frequentemente quando se faz a importação de 

programas sem adaptar as estratégias e objectivos às necessidades da 

população alvo (tendo em conta a faixa etária, a cultura, a zona de residência, 

etc). É, assim, fundamental identificar as necessidades do grupo alvo, de forma a 

identificar quais os comportamentos mais problemáticos para aquela população e 

de que forma se lhes pode ter acesso. 

A segunda componente do modelo - a predição dos comportamentos 

partindo das intenções - sugere que o determinante imediato do comportamento é 

a intenção que a pessoa tem de o realizar, desde que esse comportamento esteja 

sob controle do próprio sujeito (Cruz & Vilaça, 1996). Relativamente a esta 

componente é importante distinguir entre intenção de ter determinado 

comportamento, intenção de efectuar uma categoria de comportamentos, e 

intenção de atingir um determinado objectivo/consequência. 

Por outro lado, tal como acontece com os comportamentos, as intenções 

são também definidas pela acção, alvo, contexto e tempo. Para uma maior 

capacidade de previsão dos comportamentos através das atitudes deve haver 

uma correspondência entre ambos, relativamente aos 4 parâmetros (Fishbein & 

Middlestadt, 1989; Fishbein, et ai., 1994). 

Em contraste com as intenções comportamentais, a intenção individual de 

atingir determinado objectivo não é entendido como um determinante imediato do 

objectivo/consequência pretendidos. Nem sempre todos os comportamentos 

envolvidos no atingir de um objectivo estão sob controle do sujeito e nem sempre 

o sujeito poderá estar consciente dos comportamentos necessários para atingir 

esse objectivo. Neste caso, a correlação entre intenção e objectivo atingido 

poderá ser bastante mais baixa, sendo a intenção de atingir um determinado 

objectivo um fraco determinante de determinado comportamento específico. 

O fracasso de algumas intervenções preventivas poderá dever-se ao facto 

de tentarem mudar comportamentos através da acção sobre as intenções de as 

pessoas atingirem determinados objectivos ou de terem como alvo determinadas 
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categorias de comportamentos. Mudar a intenção para atingir um determinado 

objectivo (por exemplo, não ser infectado pelo VIH) ou para optar por uma 

categoria de comportamentos (praticar sexo mais seguro) pode ter pouco ou 

nenhum efeito na probabilidade de o sujeito desenvolver comportamentos 

específicos eficazes que lhe permitam atingir esses objectivos. Para se mudar ou 

manter um comportamento concreto tem que se fortalecer a intenção que 

corresponde (em termos de acção, alvo, contexto e tempo) a esse comportamento 

concreto, e cujo controle deverá estar primariamente dependente do sujeito 

(Fishbein & Middlestadt, 1989; Fishbein, et ai., 1994). 

A terceira componente do modelo é a capacidade de prever as intenções 

partindo das atitudes e das normas subjectivas que o sujeito tem relativamente a 

ter esse comportamento. Ou seja, os determinantes das intenções são o caracter 

favorável/desfavorável das suas atitudes face ao comportamento (o que tem a ver 

com crenças relativamente às consequências da realização do comportamento) e 

o nível percepcionado de pressão normativa das pessoas significativas para a 

realização do comportamento. A importância relativa destes dois componentes 

varia de sujeito para sujeito e de população para população, bem como de 

comportamento para comportamento (Fishbein & Middlestadt, 1989; Fishbein, et 

ai., 1994). 

Para mudar ou reforçar uma dada intenção num grupo, tem que se mudar 

ou reforçar a atitude para ter determinado comportamento e/ou a norma subjectiva 

que lhe está subjacente, dependendo da importância relativa que cada um destes 

componentes tem como determinantes desse comportamento no grupo. Por 

exemplo, o optar por não ter relações sexuais pode estar maioritariamente sob 

controlo atitudinal nas raparigas e maioritariamente sob controlo normativo no 

caso dos rapazes. 

Se um comportamento está primariamente sob controlo individual das 

atitudes, uma intervenção que tente mudar o comportamento através da pressão 

do grupo não terá muito sucesso, e vice versa. A maior parte das intervenções 

não tem estes aspectos teóricos em conta, pelo que a maioria das mensagens e 
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intervenções são construídas de uma forma arbitrária, na base de instuições e de 

falsas crenças acerca das variáveis envolvidas na mudança de comportamentos. 

Tal como já referido, segundo esta teoria, uma mudança de 

comportamento implica a mudança na estrutura cognitiva que lhe está subjacente. 

Desta forma, um dos aspectos fundamentais a ter em conta na elaboração de 

intervenções preventivas bem sucedidas é a estrutura cognitiva das crenças 

comportamentais e avaliações que estão subjacentes a atitude, bem como a 

estrutura cognitiva das crenças normativas e motivação para aceder a que estas 

determinem a norma subjectiva (Fishbein & Middlestadt, 1989; Fishbein, et ai., 

1994). 

A atitude de alguém relativamente a desempenhar um determinado 

comportamento é função das crenças pessoais salientes (mais importantes) que 

levam o sujeito a pensar que se tiver esse comportamento terá determinadas 

consequências, e a avaliação que o sujeito faz dessas consequências. Quanto 

mais essas crenças se relacionarem com consequências positivas, mais positiva 

será a sua atitude relativamente a esse comportamento; quanto mais se 

relacionarem com consequências negativas, mais negativa será a sua atitude. 

A norma subjectiva do indivíduo relativa a um determinado 

comportamento ("devo/não devo ter o comportamento x") é função das crenças 

normativas salientes, que levam o sujeito a pensar que pessoas que lhe são 

significativas pensam que ele deveria/não deveria ter esse comportamento 

(pressão percebida para desempenhar determinado comportamento - "os meus 

pais/amigos pensam que eu deveria ter o comportamento x") e da sua motivação 

pessoal para aceder a estas opiniões ("nesta área, costumo fazer os que os meus 

pais/amigos gostariam que eu fizesse"). 

Esta teoria sugere que para mudar ou reforçar um determinado 

comportamento num determinado grupo de sujeitos tem que se determinar se, 

nesse grupo, esse comportamento está sob controle atitudinal ou normativo, e 

identificar as crenças salientes subjacentes às atitudes e normas subjectivas. Ou 

seja, tem que se estar consciente dos membros desse grupo que já tem esse 
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comportamento e identificar as crenças que os permite distinguir dos que ainda 

não o tem, pelo que é fundamental uma pesquisa prévia à elaboração das 

mensagens e programas preventivos (Fishbein & Middlestadt, 1989; Fishbein, et 

ai., 1994). 

Para Fishbein e colaboradores (1994), raramente as mensagens 

preventivas tem como alvo as crenças comportamentais e normativas acerca de 

executar um determinado comportamento que se quer mudar. Em grande parte 

das vezes as mensagens preventivas fornecem às pessoas informações que elas 

já tem, ou tentam convence-las de algo em que elas já acreditam. Se a maior 

parte dos elementos de um grupo já acreditam que ter determinado 

comportamento levará a uma determinada consequência, pouco lhes será 

acrescentado por uma mensagem preventiva que insista neste ponto. Da mesma 

forma se num grupo a maioria já pensa que os seus pais acham que eles 

deveriam usar preservativo, de pouco servirá um projecto preventivo que aposte 

na pressão dos pais. 

Para ser eficaz, uma mensagem preventiva tem que ter impacto nas 

crenças do sujeito. A informação pode ser aceite ou rejeitada. Se for aceite pode 

mudar ou reforçar as crenças do sujeito - ou seja, a informação pode levar ou não 

á mudança das crenças. Ao mudar as crenças comportamentais e normativas 

podem mudar-se as atitudes correspondentes e/ou normas subjectivas, e 

mudando as atitudes e/ou normas subjectivas podem mudar-se as intenções 

correspondentes. Finalmente, se se mudam as intenções comportamentais, e 

sendo estas determinantes imediatas do comportamento, este também será 

alterado (Fishbein, et ai., 1994). 

Diversos autores tem confirmado a importância de algumas variáveis 

envolvidas neste modelo. Fisher (1988) apoia a predictibilidade das intenções a 

partir das crenças normativas, descrevendo a rede social como tendo normas 

consistentes ou inconsistentes com comportamentos preventivos relativamente à 

transmissão do VIH. Segundo este autor, se as normas são consistentes com 

comportamentos de protecção do VIH, as pessoas terão suporte social para mais 
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facilmente realizarem esses mesmos comportamentos, podendo mesmo ser 

"punidas" se o não fizerem. Sujeitos que estejam socialmente menos envolvidos 

(rede social pequena ou pouco coesa) e os que estão envolvidos em redes com 

atitudes pouco homogéneas relativamente à prevenção do VIH, serão menos 

influenciados pelo grupo nas suas intenções comportamentais. Os que estão 

inseridos em redes sociais em que os valores essenciais aos comportamentos de 

prevenção do VIH são relativamente estáveis e homogéneos serão mais 

facilmente afectados pela influência do seu grupo. 

Desta forma, se o comportamento de protecção é uma norma que entra 

em conflito com a que prevalece no grupo, as intenções de os indivíduos iniciarem 

a mudança de comportamento serão enfraquecidas, porque o grupo pode 

desenvolver punições nos que tentam mudar. Isto quer dizer que se os 

comportamentos preventivos não forem uma norma ou um valor ideal do grupo de 

pertença, a sua influência pode inibir em vez de facilitar os comportamentos de 

protecção do VIH. 

Fisher e colaboradores (1992) encontraram uma correlação positiva entre 

as normas percebidas no seu grupo de pertença e o utilização actual do 

preservativo: .48 para os rapazes (p<.01) e .42 para as raparigas (p<.01), o que 

sugere que actuar sobre as normas percebidas poderá ser um factor importante a 

nível de estratégias de mudança de comportamento. 

Svenson e Hanson (1996) consideram que as normas percebidas como 

contra o uso do preservativo e ambiguidades na comunicação entre parceiros 

envolvendo a representação de si e dos outros, são variáveis importantes a serem 

medidas. No seu estudo foi encontrada uma relação significativa entre as 

influências socio-normativas e o uso do preservativo. O uso inconsistente do 

preservativo poderia ser previsto quando eram percebidas normas sociais que se 

opunham às práticas de sexo seguro, quando havia grandes barreiras de 

comunicação entre parceiros e quando o locus de controle era externo. Foi ainda 

referido que os maiores obstáculos ao uso do preservativo eram problemas em 

lidar com situações de interacção interpessoal e disposição do momento. De 
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salientar que a percepção das normas dos parceiros sexuais actuais ou potenciais 

tem maior efeito na utilização actual do preservativo do que a percepção das 

normas dos amigos. 

Também a pesquisa de Kelly e col. (1990, cit. por Svenson & Hanson 

1996) em comunidades homossexuais revelou haver correlação entre as praticas 

de sexo seguro e as normas sociais percebidas. 

Alguns autores apresentam, no entanto, críticas a esta teoria, 

especialmente à sua componente social. Apesar de as normas sociais serem 

consideradas como bons preditores (Fisher, 1988; Fisher et al., 1992). Kashima, 

Gallois e McCamish (1992) consideram que deveriam também abranger as 

normas pessoal e comportamental. Segundo diversos autores, para atingir estas 

diferentes normas poderiam ser necessárias diferentes estratégias: as normas 

comportamentais e pessoais podem mudar como resultado da comunicação entre 

amigos e especialmente lideres de opinião (Vilaça, 1994), enquanto que as 

normas subjectivas teriam que subentender a existência de comunicação acerca 

do seu próprio comportamento especialmente como o seu parceiro sexual (já que 

se está perante um comportamento que implica um grande nível de cooperação 

entre parceiros). 

O processo altamente racional que esta teoria considera estar por detrás 

dos comportamentos é também criticada por Michal-Johnson e colaboradores 

(1992, cit. por Vilaça, 1994). Estes autores consideram que esta perspectiva 

poderá não ser muito útil em comportamentos que se ligam à prevenção do VIH, 

especialmente no caso dos adolescentes e jovens. Tanto o tipo de 

comportamento como a faixa etária a que se referem estão altamente ligados às 

emoções, que nem sempre são mediadas por processos racionais. 
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Modelo da Aprendizagem Social Cognitiva e Auto Eficácia 

A teoria Social-Cognitiva da Aprendizagem (Bandura, 1989, 1992 e 1994) 

baseia-se em dois princípios fundamentais: a modelagem e a auto-eficácia. 

Segundo este modelo o comportamento humano faz parte de uma estrutura 

triádica cujos elementos interagem entre si e que é constituída, tal como se pode 

ver pela Figura 10, por Comportamento, Determinantes Pessoais (factores 

cognitivos, afectivos e biológicos) e Influências Ambientais. 

Figura 10 - Estrutura triádica em que se insere o comportamento, segundo a teoria Social 

Cognitiva e Auto Eficácia 

Determinantes Pessoais 

Comportamento ^ ► Determiantes ambientais 

(Adaptado de Bandura, 1992) 

Desta forma, para que um comportamento seja alterado, para além de ter 

que se dar ao sujeito razões para o fazer, terá que se lhe dar também os meios, 

os recursos e o suporte social necessários. Para além do desejo de mudar o 

comportamento, o sujeito terá que ter também competências, motivação, 

capacidade auto-directiva (Determinantes Pessoais) e suporte social para o fazer 

(Influências Ambientais). É dada uma importância fundamental à aprendizagem de 

comportamentos por observação e imitação de modelos, tendo-se revelado 

especialmente importante a nível da implementação de programas destinados a 

adolescentes e jovens adultos. 

Segundo Bandura, existe uma diferença entre ter determinadas 

competências auto-reguladoras e ser capaz de as usar de forma efectiva e 

consistente em situações difíceis. Conseguir mudar/adoptar um comportamento 

implica ter não só determinadas competências, mas também acreditar firmemente 
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na sua capacidade de exercer um controlo eficaz sobre esse comportamento 

(auto-eficácia percebida). 

A auto-eficácia percebida tem a ver com as crenças que o sujeito tem 

acerca do controlo que tem (ou não tem) sobre a sua motivação, comportamento 

e ambiente social. Estas crenças acerca da sua capacidade afectam o que o 

sujeito escolhe fazer, o quanto se esforça para o fazer, a sua persistência no caso 

de surgirem dificuldades e se opta por padrões de pensamento de 

encorajamento/desencorajamento. Quando o sujeito percepciona uma baixa auto-

eficácia não lida de forma adequada com as situações, mesmo que saiba o que 

deve fazer e possua as competências necessárias, criando discrepâncias entre os 

conhecimentos e a implementação de comportamentos preventivos. 

Bandura aplica este modelo à prevenção da infecção pelo VIH, 

considerando que a mudança de comportamentos que lhe está subjacente requer 

competências de regulação pessoal e social, bem como a percepção de uma boa 

auto-eficácia relativamente ao controlo a exercer em contextos sexuais e de troca 

de materiais envolvidos na injecção e preparação de drogas injectáveis. Este 

controlo neste tipo de contextos envolve necessariamente comunicação 

interpessoal. Diminuir o risco de infecção pelo VIH passa assim, mais por 

aumentar a eficácia interpessoal, do que por mudar um determinado 

comportamento alvo. 

Segundo este autor, o maior desafio não será então ensinar às pessoas 

quais os comportamentos mais seguros, mas sim equipá-las com competências 

que lhes permitam adoptar esses comportamentos de forma efectiva e 

consistente, mesmo em situações mais complicadas. Uma das razões que pode 

levar o sujeito a ter comportamentos de risco está ligada ao facto de a 

necessidade de se proteger entrar por vezes em conflito com os sentimentos e as 

pressões interpessoais. Nestas relações interpessoais a existência de coerção, 

sedução, desejo de aceitação social, pressões sociais, constrangimento, medo de 

rejeição e embaraço podem pôr em causa a melhor das intenções de adoptar 

determinado comportamento preventivo. E quanto mais baixa for a auto-eficácia 
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percebida, mais estes factores sociais e afectivos aumentam a probabilidade de o 

sujeito ter comportamentos de risco. 

Para agir neste tipo de contextos os sujeitos tem que exercer influência 

sobre si e sobre os outros, o que requer competências auto-reguladoras que 

guiem e motivem as suas acções e capacidade para comunicar de forma franca 

acerca de assuntos relacionados com o sexo e comportamentos preventivos, bem 

como assegurar que são utilizados. Estas competências determinam, em parte, as 

situações sociais em que o sujeito se envolve, como o sujeito lida com elas e de 

que forma consegue resistir ás pressões sociais no sentido de ter 

comportamentos de risco. A mudança não será sequer tentada se os sujeitos 

pensarem não ter controlo sobre o seu comportamento e o dos outros, mesmo 

que essa mudança lhe traga benefícios a nível de saúde. 

A importância da auto-eficácia percebida foi demonstrada pelo estudo de 

McKusick, Wiley, Coates e Morin (1986, cit. por Bandura, 1992), que no seu 

estudo com homossexuais tentaram identificar alguns factores que influenciavam 

a existência de comportamentos de risco. Os factores identificados incluíam o 

risco percebido de exposição ao vírus, o grau de apoio dos pares para ter 

comportamentos seguros, as competências sociais necessárias para negociar 

sexo protegido, o nível de auto estima, e a auto-eficácia percebida para levar a 

cabo comportamentos de prevenção. Este último revelou-se o melhor preditor da 

existência de comportamentos de risco (quanto menor é a auto-eficácia percebida, 

maior é a probabilidade de o sujeito ter comportamentos de alto risco), logo 

seguido das competências sociais de negociação. 

Num outro estudo efectuado em 1990, por McKusick, Coates, Morin, 

Pollack e Hoff (cit. por Bandura, 1992), também com homossexuais, a percepção 

de uma boa eficácia para exercer controlo sobre os comportamentos de 

protecção, a adopção de sexo mais seguro como uma norma do grupo, e o 

conhecimento do seu seroestatuto eram fortes preditores da redução de práticas 

sexuais de risco. Segundo estes autores, poderá dever-se a estas variáveis o 

forte decréscimo da taxa de incidência na população homossexual. 
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De acordo com o modelo da Aprendizagem Social Cognitiva e Auto-

Eficácia, qualquer programa que tenha como objectivo provocar mudanças no 

comportamento deverá, então, ter 4 componentes fundamentais, de forma a 

actuarem sobre os três elementos que fazem parte da estrutura triádica em que o 

comportamento humano está envolvido: informação; competências auto-

reguladoras e auto-protectoras; treino das competências sociais e aumento da 

resistência da auto-eficácia; criação de apoio social e de um ambiente reforçante 

das mudanças desejáveis (Bandura, 1992). 

A primeira componente, a informação, deve ser planificada e 

desenvolvida de forma a permitir um aumento da consciência e do conhecimento 

relativamente ao risco de contrair o VIH, constituindo uma pré condição para a 

mudança. É assim fundamental fornecer uma grande quantidade de informação 

acerca da natureza da SIDA, modos de transmissão subjacentes, 

comportamentos de risco e comportamentos de prevenção, não de forma a 

assustar o sujeito, mas de forma a aumentar os seus sentimentos de auto-eficácia 

permitindo assim transformar uma preocupação em acções preventivas. E isto 

passa também por dar-lhe estratégias que lhe permita exercer controlo pessoal 

sobre os seus comportamentos, pois dar só informação não chega. 

A segunda componente passa por equipar os sujeitos com competências 

que lhes permitam pôr essas instruções em prática em situações mais ou menos 

difíceis. Quanto menor for a auto-eficácia percebida, maior se torna o peso de 

factores sociais e afectivos que aumentam a probabilidade de ocorrência de 

comportamentos de risco. Para além do comportamento há que ter em conta os 

determinantes pessoais do comportamento (factores cognitivos, afectivos e 

biológicos) e as influências ambientais, que em interacção reciproca determinam o 

funcionamento humano. 

Segundo Bandura, uma das estratégias privilegiadas por este modelo é a 

aprendizagem por modelagem social, de forma a aumentar os conhecimentos e 

as competências de um grande número de pessoas, através, por exemplo de um 
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vídeo ou de "role playing". É assim possível aprender como lidar com situações 

interpessoais e consigo próprio de forma a proteger-se da infecção pelo VIH. 

Tal como já referido, a capacidade para desempenhar um comportamento 

depende não só da competência necessária, mas da percepção que o sujeito tem 

da sua eficácia. Quanto mais se conseguir fortalecer a auto-eficácia percebida, 

mais provável é que as pessoas se esforcem por mudar determinados hábitos 

nocivos para a saúde. As estratégias de modelagem deve ser utilizadas de forma 

a construírem a autoconfiança e a ensinarem ao sujeito formas de lidar de forma 

efectiva com a coerção para praticar comportamentos de risco. 

Uma das formas que os sujeitos usam para julgarem a sua capacidade 

de controlo é, em parte, através do controle que percepcionam nas pessoas com 

quem se identificam. As pessoas desenvolvem uma percepção de maior auto-

eficácia e aderem mais rapidamente a determinados comportamentos se virem 

sujeitos com quem se identificam (em termos de idade, sexo, estatuto social, tipo 

de problemas envolvidos, situações em que as competências são aplicadas) a 

resolver situações problemáticas com sucesso (Bandura, 1989, 1992). 

A terceira componente, o treino das competências sociais e o aumento da 

resistência da auto-eficácia, é também fundamental. Como qualquer capacidade, 

as competências no âmbito do relacionamento sexual implicam treino. Depois de 

os sujeitos identificarem determinadas estratégias e competências, precisam de 

as exercitar. Inicialmente essa prática poderá ser por simulação, num contexto em 

que os sujeitos não tenham medo de cometer erros ou de parecer 

desadequados, por exemplo através de role play. Esta situação será tanto mais 

proveitosa quanto mais o tipo de situações vividas em "role playing" se 

aproximarem das situações reais com que os sujeito se vão confrontar. A 

existência de feed-back é fundamental, de forma a o sujeito ter consciência da 

forma como actuou e das correcções que poderiam ser feitas. A simulação deverá 

continuar até que as competências sejam utilizadas de forma adequada e 

expontânea. 
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Apesar de alguns dos ganhos destas estratégias passarem pelo aumento 

de competências, passam essencialmente pelo aumento das crenças que as 

pessoas tem nas suas capacidades, servindo como estruturadoras da auto-

eficácia. E isto é importante porque, tal como já foi referido, se os sujeitos não 

estiverem convencidos da sua eficácia, não se irão esforçar o suficiente em 

situações que ponha à prova as suas capacidades e rapidamente abandonarão as 

estratégias que aprenderam se não tiverem resultados rápidos ou encontrarem 

obstáculos. E se é esperado que as dificuldades tragam dúvidas, espera-se que o 

sujeito consiga ultrapassá-las rapidamente - é a capacidade de resistência da 

auto-eficácia percebida que se revela fundamental na manutenção de hábitos de 

saúde. Quanto maior for a auto-eficácia percebida, maior o sucesso em manter a 

mudança de comportamentos. 

Combinar informação acerca dos riscos de saúde com o desenvolvimento 

da eficácia de redução de risco produz resultados, mesmo a nível do follow-up, tal 

como referem os estudos (cit. por Bandura, 1992) de Kelly e colaboradores 

(1989) com homossexuais e de Gilchrist e Schinke (1983) com adolescentes. 

A quarta componente diz respeito à criação de suporte social e tem a ver 

com a criação de um ambiente reforçante das mudanças desejáveis. Os sujeitos 

tendem a mudar o seu comportamento quando percebem que o seu actual 

comportamento constitui uma ameaça para a sua saúde, quando lhe são 

ensinadas estratégias para efectuar essa mudança e quando acreditam nas suas 

capacidades para terem controlo sobre a situação. No entanto estas mudanças 

ocorrem em interacção com outros sujeitos, numa rede de influências sociais. 

Dependendo da sua natureza, as influências sociais podem ajudar, retardar ou 

impedir os esforços para mudar, e isto é especialmente verdade no caso dos 

comportamentos de risco da infecção pelo VIH associados ao comportamento 

sexual e ao consumo de drogas. 

Essa influência regula o comportamento através do estabelecimento de 

auto-sanções e de sanções sociais. As normas influenciam previamente o 

comportamento devido às consequências que os sujeito adivinha para os seus 
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actos. Os comportamentos que entram em choque com as regras instituídas 

(mesmo que implicitamente) implicam censura ou outras consequências punitivas, 

enquanto que os comportamentos que estejam de acordo com essas regras são 

aprovados e reforçados. 

Bandura considera que, apesar de os sujeitos não reagirem tendo apenas 

em conta estas regras, adoptam certos padrões de comportamentos e regulam o 

seu comportamento de forma antecipada através da avaliação das 

consequências. As normas sociais convergem em padrões de conduta que estão 

em parte ligados à interiorização das normas e sanções percepcionadas. Os 

sujeitos agem, assim, de forma a sentirem-se satisfeitos com o seu 

comportamento, evitando comportamentos que contrariem os seus padrões, pois 

isso levará a uma auto-censura. 

Para Bandura, o consenso social tem efeitos punitivos e de modelagem. 

As influências normativas que promovem as medidas preventivas centram-se nos 

comportamentos através dos quais o vírus é transmitido e no padrão cultural 

relacional. Devido à sua proximidade e prevalência as relações interpessoais da 

rede social mais próxima tem uma função reguladora mais importante do que as 

sanções normativas gerais, mais distantes e menos frequentemente aplicáveis 

porque os estranhos geralmente não estão por perto para se manifestarem. 

Mesmo quando estão presentes, se as normas do grupo em que o sujeito está 

inserido forem contra as da comunidade mais abrangente, as reacções de 

estranhos terão pouco peso e serão mesmo desconsiderados. 

Considerando especialmente os jovens, não se pode esquecer que a 

influência social é um dos factores responsáveis por uma série de 

comportamentos de risco, não só, mas também na área da prevenção do VIH 

(fumar, beber, conduzir depressa, ter relações sexuais sem preservativo, etc). 

Especificamente no campo da prevenção da infecção pelo VIH, grande parte dos 

jovens consideram mais fácil ter relações sexuais sem protecção do que discutir 

prevenção de DST com os seus parceiros (Fisher et ai., 1992). Para além de uma 

maior permeabilidade à influência do grupo, existe também o factor maturidade e 
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experiência, que no jovem é ainda escassa especialmente a nível da sexualidade, 

o que o impede frequentemente de ter capacidades de negociação para ter 

comportamentos de sexo seguro (Moore et ai., 1996). 

As pessoas informadas sobre os modos de transmissão e sobre as 

competências necessárias para implementar as mudanças de comportamento são 

infectadas pelo vírus apenas se o quiserem. Frequentemente deixam que isso 

aconteça por razões interpessoais, socioculturais, religiosas e económicas que 

impedem a adopção de medidas de auto-protecção. Alguns dos sujeitos que 

estão em maior risco lidam com obstáculos socioculturais à implementação de 

comportamentos preventivos, tal como já se viu, por exemplo, em relação às 

mulheres heterossexuais. Estas tem que exercer controlo sobre o comportamento 

dos seus companheiros, esbarrando em obstáculos como a resistência coerciva 

dos seus parceiros que consideram que a utilização do preservativo reduz o seu 

prazer sexual, põe em causa a sua masculinidade e autoridade, ou trás 

desconfiança quanto à sua fidelidade ou estado de saúde (Bandura, 1992). 

Os jovens tem também medo de perder os seus companheiros sexuais se 

insistirem na prática de comportamentos preventivos, e contrariarem as normas 

implícitas do grupo, podendo ser sancionados por isso. Essas sanções passam 

muitas vezes pelas atribuições que o grupo faz à necessidade que o jovem 

demonstra em ter comportamentos preventivos, que podem passar por sugerir 

que o jovem está em risco de ter ou já tem uma DST, ou que acredita que o seu 

parceiro está em risco de ter uma DST (o que é, frequentemente interpretado 

como desconfiança do parceiro). Outras atribuições negativas são por exemplo, 

considerar o sexo seguro como desavergonhado, neurótico e falso, ou sinal de 

que não se é suficientemente corajosos para correr riscos (Moore et ai., 1996). 

É, assim, necessário alterar regras e realidades culturais que impõe 

constrangimentos ao exercício de medidas de auto-protecção. Esses aspectos 

culturais que podem reforçar comportamentos de risco não são mudados por 

estratégias individuais. O que é bom sexo, mau sexo, sexo arriscado ou seguro é 

definido socialmente ou pelo grupo, reforçado ou punido (Bowser, 1992), o que se 
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revela particularmente importante para combater a epidemia junto das mulheres, 

toxicodependentes e dos adolescentes e jovens em geral, cujas regras culturais 

favorecem a disseminação do vírus. 

Para actuar a este nível é importante saber que a influência social através 

de elementos do grupo tem mais impacto do que a que é feita através de 

elementos exteriores (Bandura, 1989,1992). Uma combinação da teoria da 

aprendizagem social cognitiva com os princípios de marketing social, dirigido para 

um aumento da aceitabilidade de novas ideias, práticas ou comportamentos num 

grupo pode ser especialmente eficaz em adolescentes, vistos como consumidores 

valorizados que devem perceber o "produto" como algo de valioso e socialmente 

desejável (Flora & Thoresen, 1988). 

No que diz respeito aos toxicodependentes é importante adicionar outros 

componentes, como por exemplo dar novos significados cognitivos e emocionais 

associados à partilha de material implicado na injecção e preparação de drogas 

injectáveis, o aumento dos meios disponíveis para a mudança de comportamento 

(fornecimento de seringas esterilizadas, por exemplo) e o reforço dos novos 

padrões de comportamento (Cruz & Vilaça, 1996). 

A maior vantagens dos programas baseados na comunidade a que se 

destinam é mobilizarem o poder de redes formais e informais de influência para 

transmitir conhecimentos e promover padrões adequados de comportamento. Os 

programas baseados na comunidade são um veículo com grandes 

potencialidades na promoção da mudança social e individual. Tem os meios para 

criar a motivação como pré-requisito fundamental para a mudança, para modelar 

as competências necessárias e para estabelecer incentivos sociais para adquirir e 

manter comportamentos benéficos e para estabelecer hábitos saudáveis como 

padrão normativo de conduta. Esses programas deverão ser adaptados às 

características de cada grupo (Bandura, 1994). 

De uma forma mais concreta, e segundo Flora & Thoresen, (1988) os 

programas deverão incluir informação, desenvolvimento e prática de 

competências na resistência a pressões para o envolvimento em situações de 
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risco; treino e prática que permita identificar contextos de alto risco; discussão e 

prática de argumentos de neutralização de pressões para o envolvimento em 

comportamentos de risco; participação comportamental activa (colegas lideres 

como formadores, role-playing, etc). 

Alguns estudos tem adicionado a Teoria da Acção Racional à Teoria da 

Aprendizagem Social, especialmente ao conceito de auto-eficácia. Basen 

Engquist e Parcel (1992), por exemplo, avaliaram dois domínios do 

comportamento sexual - decisão de ter ou não relações sexuais e frequência do 

uso do preservativo. As variáveis envolvidas eram a avaliação subjectiva do 

sujeito em relação ao comportamento (atitude), a percepção da avaliação que os 

amigos fazem de determinados comportamentos (normas), e as expectativas 

acerca das competências e capacidades relevantes para o comportamento (auto-

eficácia). 

Estas variáveis foram testadas para determinar a sua associação com os 

comportamentos. Concluíram que: 1 - a auto-eficácia constitui uma boa 

contribuição para explicar as intenções sexuais e comportamentos, 

particularmente no domínio do uso do preservativo; 2 - as atitudes, normas e auto-

eficácia estão relacionadas com as intenções de comportamentos quanto à 

decisão de ter ou não relações sexuais; 3 - as atitudes e a auto-eficácia estão 

relacionados com a intenção de usar preservativo; 4 - as atitudes, normas e 

intenções estão relacionadas com o número de parceiros; 5 - a auto-eficácia e 

intenção comportamental estão relacionadas com o uso frequente do 

preservativo; 6 - a auto-eficácia e intenção comportamental estão ambas 

directamente relacionadas com o comportamento, mas atitudes e normas afectam 

o comportamento apenas indirectamente, através da sua relação com a intenção; 

7 - as normas sociais parecem prever pouco a intenção e o comportamento 

(apesar de as normas dos amigos serem consideradas importantes, neste caso 

refere-se a um comportamento que não se tem na presença dos amigos, mas sim 

com o seu parceiro, pelo que as normas do parceiro tem mais influência). 
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As implicações práticas deste estudo apontam para a necessidade de os 

esforços de educação, que deverão incluir educação nas escolas, aumentarem a 

disponibilidade de preservativos, a possibilidade de aconselhamento e investir em 

campanhas dos mass-media. É importante não esquecer que mais importante do 

que dar informação é fundamental abranger as atitudes, os valores pessoais e 

aumentar os sentimentos de auto-eficácia (modelagem de papeis e obtenção de 

sucesso na implementação de comportamentos). Aumentar a auto-eficácia passa, 

assim, por encorajar para ter experiências bem sucedidas em relação a cada um 

dos comportamentos necessários: comprar preservativos, andar com eles, 

negociar o seu uso e colocá-lo (Basen Engquist & Parcel, 1992). 

Modelo de Crenças de Saúde 

Este modelo foi desenvolvido por profissionais de Saúde Pública, após os 

anos 50, numa tentativa de explicar a participação dos sujeitos nos programas de 

rasteio e vacinação. Posteriormente o modelo estendeu-se de forma a explicar a 

resposta dos sujeitos aos sintomas e os seus comportamentos em resposta ao 

diagnóstico de uma doença, especialmente no que diz respeito à adesão às 

prescrições médicas. Ao longo das últimas décadas tem sido um dos modelos 

mais utilizados para explicar os comportamentos do sujeito relacionados com a 

saúde, tendo sido analisada a sua capacidade de aplicação à infecção pelo VIH 

por diversos autores, entre eles Kirscht e Joseph (1989), Hingson e Struning 

(1992), Struning e Hingson (1993) e Rosenstock, Strecher e Becker (1994). 

Segundo este modelo, os sujeitos terão um determinado 

comportamento que lhes permita investigar, prevenir, controlar ou eliminar uma 

situação de doença se: 1 - se sentirem susceptíveis a essa doença; 2 -

acreditarem que essa condição de doença possa ter consequências negativas; 3 -

acreditarem que se tiverem esse comportamento irão reduzir a sua 

susceptibilidade ou a severidade da doença; 4 - acreditarem que os custos de tais 

comportamentos serão ultrapassados pelos benefícios. 
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Ou seja, tal como referem Rosenstock e colaboradores (1994), as 

crenças são assumidas como causa do comportamento e modificáveis. A ameaça 

estimula a tendência que o sujeito tem para lidar com a as situações de forma 

adaptativa ou não. 

Trata-se, então, de um modelo racional cognitivo que, segundo Kirscht e 

Joseph (1989) e Rosenstock e colaboradores (1994), apresenta quatro 

componentes fundamentais que explicariam as potencialidades do sujeito para 

mudar um determinado comportamento: susceptibilidade pessoal percebida, 

percepção da gravidade da situação, valor do comportamento (benefícios e 

eficácia do comportamento a implementar), e obstáculos à sua implementação 

(custos). As reformulações recentes deste modelo (Rosenstock et ai., 1994) 

incluem os conceitos de "pistas para a acção", auto-eficácia e Factores de 

Modificação. 

A susceptibilidade pessoal percebida tem a ver com a probabilidade 

percebida de se contrair uma determinada condição de saúde negativa, na 

ausência de acções específicas. No caso de doenças já diagnosticadas este 

conceito abrange também a aceitação do diagnóstico, e a sua susceptibilidade, 

quer em relação á doença já diagnosticada (recaídas/reinfestação, por exemplo), 

quer em relação às doenças em geral. A severidade ou gravidade percebida da 

situação tem a ver com as consequências negativas para a saúde, considerando 

aspectos médicos, psicológicos e sociais. 

Da conciliação destas duas variáveis surge a percepção da ameaça 

pessoal - ou seja até que ponto o sujeito está susceptível a uma determinada 

doença que trás consigo determinados aspectos negativos. 

Os benefícios percebidos tem a ver com a eficácia percebida dos 

comportamentos recomendados, constituindo as vantagens que o sujeito retirará 

do facto de ter determinado comportamento. As barreiras percebidas, relacionam-

se com os aspectos negativos ou custos relacionados com um determinado 

comportamento saudável que se quer implementar, e que podem comprometer a 

sua aceitação (ser caro, perigoso, ter efeitos secundários, ser desagradável, 
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inconveniente, demorado). Estes dois factores serão ponderados, e a mudança de 

comportamento será mais provável quando os benefícios ultrapassam os custos. 

Da combinação destes factores surge a predisposição para agir voluntariamente, 

levando a que a mudança de comportamento ocorra. 

Nas primeiras formulações deste modelo, devido ao tipo de situações que 

pretendia explicar, não valorizava os conceitos de pistas para actuar, factores 

modificadores, e auto-eficácia. 

O conceito de "pistas para actuar", refere-se a "deixas" que ajudariam a 

desencadear a acção, mas que não foram muito valorizadas e estudadas de 

forma sistemática. Essas pistas incluiriam, por exemplo, as campanhas 

preventivas dos órgãos de comunicação social, as conversas com técnicos de 

saúde, o contacto com um amigo doente, ter preservativos disponíveis, etc. 

Actualmente parecem ganhar nova importância, especialmente no que diz 

respeito ao estudo da mudança de comportamentos para prevenção da infecção 

pelo VIH (Rosenstock et ai., 1994). 

Segundo Kirscht e Joseph (1989) os factores de modificação incluem 

variáveis demográficas, sociopsicológicas e estruturais que podem afectar a 

percepção e desta forma afectar indirectamente os comportamentos, 

especialmente factores sociodemográficos (o nível de escolaridade, por exemplo, 

parece ter um efeito indirecto no comportamento por influenciar a percepção da 

susceptibilidade, severidade, benefícios e custos) 

O conceito de auto-eficácia incluído neste modelo por diversos autores 

(como por exemplo, Rosenstock et ai., 1994) correspondendo ao conceito de 

auto-eficácia definido por Bandura (1989, 1992, 1994) (e abordado no modelo 

teórico anterior) tem como objectivo aumentar a capacidade preditiva deste 

modelo. O objectivo das primeiras formulações deste modelo era circunscrito a 

acções preventivas que se limitavam a um comportamento relativamente simples 

(participar num rasteio, tomar uma vacina, etc). A situação é no entanto diferente 

quando o objectivo é a mudança de comportamentos mais complexos e a longo 

prazo, tal como acontece no caso da infecção pelo VIH e em que a auto-eficácia 
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percebida tem um importante papel na decisão de efectuar uma mudança no 

comportamento. 

Segundo Kirscht e Joseph (1989), o sucesso percebido (auto-eficácia) da 

mudança permite reduzir os comportamentos de risco, o que por sua vez, facilita a 

mudança de comportamento futura. A falta de sucesso (percebida ou efectiva) 

poder ter um efeito negativo na futura mudança. 

A forma como todos estes factores interagem está esquematizado na 

Figura 11. Desta forma, para que uma mudança de comportamento ocorra, o 

sujeito (com as suas características demográficas, sociopsicológicas e estruturais) 

tem que se percepcionar ameaçado pelo seu comportamento actual (fruto da 

susceptibilidade e severidade percebidas), tem que acreditar que a mudança de 

comportamento será benéfica e os seus custos aceitáveis, mas terá também que 

acreditar ser competente para implementar essa mudança (auto-eficácia). 

Figura 11 - Componentes do Modelo das Crenças de Saúde 

Background Percepções Acção 

Ameaça 
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(Adaptado de Rosenstock, Strecher e Becker (1994)) 
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A ligação intenção-comportamento pode ser facilitada pelo contacto com 

pistas para a acção. Diversos estudos tem sido feitos com o objectivo de testar a 

capacidade deste modelo para fazer prevenção de mudança de comportamentos, 

mas os resultados nem sempre permitem perceber a dinâmica de cada uma das 

variáveis e de que forma se relacionam (Kirscht & Joseph, 1989; Rosenstock et 

ai., 1994). 

A percepção da ameaça pessoal foi abordada por Weinstein (1989), 

levantando diversas questões que permitem uma melhor compreensão desta 

variável. Uma das questões prende-se com a forma como o sujeito combina a 

severidade e susceptibilidade percebidas de forma a criar uma medida da ameaça 

percebida. Tal como referem também Rosenstock e colaboradores (1994) estas 

duas variáveis podem ser combinadas de forma sequencial ou multiplicativa. 

Suponha-se que o sujeito terá que classificar numa escala de 1 a 10 a 

susceptibilidade que sente ter perante uma determinada doença e respectiva 

severidade (em que 1 corresponde ao valor mais baixo, e 10 ao valor mais alto). 

No caso da SIDA, por exemplo, o sujeito pode atribuir um valor de 4 para a 

susceptibilidade e 10 para a severidade. No caso gripe, por exemplo, o sujeito 

pode atribuir um valor de 8 para a susceptibilidade e 5 para a severidade. 

Se a percepção da ameaça for feita de forma sequencial, o sujeito poderá 

considerar primeiro a severidade e só depois a susceptibilidade que sente ter para 

determinada doença; se a severidade percebida for baixa, poderá não haver a 

consideração da susceptibilidade. Se a severidade implica uma certa ameaça, se 

chegar a um determinado limiar, o sujeito decide então se é ou não necessário 

optar por determinado comportamento protector, e é aí que a percepção da 

susceptibilidade é considerada - ou seja o sujeito ficará primeiro alarmado com a 

severidade da doença e só depois considerará a sua susceptibilidade pessoal 

(Rosenstock et ai., 1989). 

Se a percepção da susceptibilidade pessoal à doença for baixa (nesta 

caso 4/10) a percepção da ameaça pessoal poderá também ser baixa (4/10). 

Segundo Kruglanski e Lar (1985, cit. por Weinstein, 1989), como a gravidade da 
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SIDA é largamente conhecida, esta regra sugere que as diferentes percepções de 

ameaça pessoal são moldadas apenas pela percepção pessoal da 

susceptibilidade, o que é coerente com a ideia de Janz e Becker (1984, cit. por 

Weinstein, 1989) de que a severidade percebida não é um bom preditor de 

comportamentos preventivos no caso das doenças mais graves. Mesmo tratando-

se de uma doença considerada grave, o sujeito não tomará precauções se não 

acreditar estar em risco. 

No caso da gripe, o processo sequencial poderá começar pela severidade 

mas ultrapassá-lo para passara a considerar a susceptibilidade, e a percepção 

final de ameaça pessoal será alta. Ou seja, se o processo for sequencial e o 

comportamento depender da ameaça percebida, é mais provável que o sujeito 

tome medidas preventivas em relação à gripe (cuja percepção da ameaça é 

globalmente alta) do que em relação á SIDA (cuja percepção da ameaça é 

moderada). 

Se o processo for multiplicativo, o resultado da percepção da ameaça será 

muito diferente do resultado de um processo sequencial. Neste caso o risco 

percebido será em ambos os casos 40/100 (4/10x10/10, no caso da SIDA; 

8/10x5/10), pelo que a probabilidade de o sujeito desenvolver um comportamento 

preventivo será semelhante à calculada para a SIDA partindo de um processo 

sequencial. 

Tal como referem Rosenstock e colaboradores (1989), a clarificação deste 

aspecto é importante a nível da elaboração de projectos preventivos. Será que 

para aumentar a percepção da ameaça pessoal, as campanhas tem que salientar 

a severidade da SIDA e infecção pelo VIH nos sujeitos que acreditam correr 

pouco risco ou tem apenas que aumentar a percepção da susceptibilidade, já que 

a severidade da doença é já um dado adquirido? A pesquisa entretanto existente 

não permite ainda responder a esta questão. 

Ainda relativamente à percepção da ameaça pessoal, Johnson & Covelo 

(1987, cit. por Weinstein, 1989) referem que a noção de risco não é apenas um 

julgamento individual, em que são ponderados aspectos ligados com a severidade 
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e susceptibilidades percebidas, mas inclui constructos sociais e culturais que 

reflectem valores, símbolos história e ideologia. Segundo Weinstein, outros 

factores, como por exemplo ter ideias mentais claras e ser exposto a "pistas de 

acção", podem fazer aumentar a saliência da situação e aumentar a percepção de 

ameaça pessoal. A SIDA pode parecer especialmente ameaçadora porque as 

formas de transmissão são bem conhecidas, fazendo a possibilidade de infecção 

ser mais real. 

Analisando a variável percepção da susceptibilidade, ou vulnerabilidade 

percebida, Weinstein (1989) considera que, para as doenças em geral, os sujeitos 

tendem a demonstrar uma visão optimista, pensando que a sua vulnerabilidade é 

menor do que é na realidade, e esta tendência verifica-se independentemente da 

idade, sexo, escolaridade, ocupação, etc. A percepção da vulnerabilidade para a 

infecção pelo VIH /SIDA parece seguir este padrão. Segundo este autor, esta 

tendência optimista pode dever-se a dois aspectos que podem agir independente 

ou simultaneamente: subestimar os riscos (exagerando a capacidade de 

prevenção dos seus comportamentos e negando o significado de factores 

pessoais que aumentam o risco) ou exageram o risco que a maior parte das 

pessoas corre. 

Segundo o mesmo autor, quando comparam a sua vulnerabilidade com a 

dos outros, os sujeitos tendem a escolher pessoas que são especialmente 

vulneráveis para o risco. Por outro lado, as campanhas preventivas ajudam por 

vezes a criar caricaturas dos sujeitos em risco, atribuindo-lhes uma colecção de 

comportamentos de risco pelo que, ao serem utilizados como referência, 

contribuem para aumentar a tendência optimista. Os sujeitos vão-se comparar 

com esta caricatura e concluir que o seu risco é muito mais baixo, em vez de 

considerarem que não estando a correr o risco mais elevado, estão, mesmo assim 

a correr riscos significativos. No caso da SIDA, a definição inicial de grupos de 

risco teve exactamente este efeito - levar os sujeitos a pensar que se não eram 

toxicodependentes e homossexuais não corriam risco. 
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Por outro lado, os sujeitos tem alguma dificuldade em reconhecerem a 

relação entre as suas acções e a sua vulnerabilidade - sabem que determinados 

comportamentos correspondem a uma maior tomada de risco para os outros, mas 

não o aplicam a si próprios - havendo assim uma baixa relação entre factores de 

risco e a susceptibilidade percebida. O mesmo se passa em relação às brochuras 

de divulgação das vias de transmissão - como geralmente o sujeito não tem todos 

os comportamentos pode julgar o seu risco menor do que na realidade é, pelo que 

seria importante adicionar a prevalência desses comportamentos na população 

alvo, de forma a dar uma melhor ideia ao sujeito de como se situa o seu 

comportamento em relação aos seus pares. Parece importante desenvolver 

estratégias para que os sujeitos que se encontram em maior risco se vejam em 

risco, pois tem tendência a resistir a isso. 

Se a este factor se adicionar a subjectividade associada à interpretação 

do que são determinados comportamentos de risco (por exemplo o que é ter 

muitos parceiros). Esta ambiguidade parece, no entanto ser usada apenas num 

sentido - no sentido de diminuir a susceptibilidade percebida. Varias hipóteses 

tem sido adiantadas para explicar este optimismo irrealista, mas segundo 

Weinstein (1989), aquelas que tem reunido maior confirmação científica prendem-

se com a necessidade de preservar auto-estima e com erros cognitivos. A 

necessidade de preservar a auto-estima é mais evidente quando a doença é 

passível de ser prevenida por comportamentos voluntários ou quando os sujeitos 

com essa doença são estigmatizados, como é o caso da SIDA. 

Os erros cognitivos podem também ocorrer, por oposição a distorções 

motivadas. O egocentrismo é um dos aspectos que pode contribuir para esses 

erros cognitivos, ao fazer pensar que o risco que se corre é menor; outro aspecto 

é o confiar na experiência passada como preditora de resultados futuros - se o 

sujeito teve comportamentos de risco no passado e não foi infectado, é mais 

provável que se perceba menos susceptível, pensando que os comportamentos 

que teve até ali lhe conferem protecção suficiente. 
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No que diz respeito à importância desta variável para prever mudança de 

comportamentos Rosenstock e colaboradores (1994) fizeram uma pesquisa a 

nível dos estudos que testavam as variáveis deste modelo. No que diz respeito à 

susceptibilidade percebida os resultados encontrados foram diversos e pouco 

conclusivos. Por exemplo, num estudo longitudinal com homossexuais em que se 

analisava os seus comportamentos de protecção da infecção pelo VIH , Aspinwall, 

Kemeney, Taylor, Schneider e Dudley (1991) encontraram um decréscimo no 

número de parceiros nos homens seronegativos que tiveram a percepção de uma 

susceptibilidade elevada relativamente à infecção pelo VIH. Outros estudos de 

outros investigadores confirmaram estes resultados. 

Na sua análise dos diversos estudos Rosenstock e colaboradores (1994) 

encontraram poucas evidências de que houvessem diferenças a nível da 

susceptibilidade percebida entre os grupos de tem/não tem comportamentos de 

alto risco (adolescentes, homossexuais, adultos em geral). Encontraram, no 

entanto diferenças no que diz respeito à forma como as questões relacionadas 

com a susceptibilidade percebida são feitas: perguntar "se não praticar sexo 

protegido, qual é a probabilidade de ficar infectado com o VIH ?" é diferente de 

perguntar "Qual é a probabilidade de ser infectado pelo VIH?", já que esta leva a 

uma maior interpretação pessoal e menor objectividade. 

Hingson e Struning (1992) e Struning e Hingson (1993) fazem referência a 

um estudo efectuado em Massachusetts, 1988, com jovens dos 16 aos 19 anos, 

que permitiu testar diversas variáveis do Modelo Crenças de Saúde. Verificaram 

que uma maior percepção de vulnerabilidade está directamente associado com o 

uso do preservativo, com os jovens mais preocupados a utilizarem 1.8 vezes mais 

o preservativo que os menos preocupados. 

Os estudos de Svenson e Hanson, (1996) revelaram que um risco 

percebido moderado, é um preditor de uso consistente do preservativo. A 

abordagem desta variável deve, no entanto, ser cuidadosa. Elevados níveis de 

medo e percepção do risco podem ter efeitos não desejados. 
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Stall, Coats e Hoff (1988, cit. por Vilaça, 1994) referiram que uma grande 

percepção de risco estava correlacionada, nos seus estudos, com o aumento do 

número de parceiros sexuais anónimos ao longo do tempo, e com uma ampla 

variedade de disfunções psicológicas, como por exemplo comportamentos 

obsessivo compulsivos, enfraquecimento do papel social, preocupações com a 

SIDA e enfraquecimento cognitivo. 

Kirscht & Joseph (1989), fazendo referência a um estudo com 

homossexuais de Chicago, referem que a preocupação e a mudança para 

comportamentos mais seguros estavam positivamente relacionados, 

especialmente no que diz respeito à diminuição do número de parceiros 

anónimos, mas o mesmo não se verificou para o sexo anal receptivo e com o 

número de parceiros geral. Segundo estes autores parece que as decisões 

pessoais tem pesos diferentes consoante os comportamentos, podendo estar 

sobre maior/menor controlo do sujeito ou maior/menor controlo de factores 

situacionais. 

Fishbein e Middlestadt (1989) referem que a susceptibilidade percebida 

deve ser considerada uma variável externa, que pode ou não influenciar o 

comportamento. Segundo estes autores a susceptibilidade percebida vai 

influenciar o comportamento apenas se influenciar as atitudes e considerações 

normativas e se a componente influenciada é um determinante importante da 

intenção em questão. Daí os diferentes resultados nos diferentes estudos. 

Relativamente à variável benefícios percebidos em mudar o 

comportamento, tal como referido tem a ver com a crença na eficácia desse 

comportamento. No estudo de Massachusetts referido por Hingson e Struning 

(1992) e Struning e Hingson (1993), os sujeitos que acreditavam no preservativo 

como método efectivo de prevenção apresentavam uma probabilidade de 3.1 

vezes mais elevada de usar preservativo que os que não acreditavam. 

A ponderar juntamente com os benefícios estão os custos, que tem a ver 

com expectativas negativas relativamente a ter determinado comportamento. No 

que diz respeito à utilização do preservativo, duas das consequências negativas 
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atribuídas são por exemplo a redução de prazer sexual e o embaraço sentido em 

os utilizar. No estudo referido por Hingson e Struning (1992) e Struning e Hingson 

(1993), os jovens que consideram que o preservativo não reduz o prazer sexual 

apresentam uma taxa de utilização do preservativo 3.1 vezes mais elevada do 

que os que consideram que reduz; os jovens que não se sentem embaraçados 

em os utilizar referem uma taxa de utilização 2.4 vezes superior do que os que se 

sentem embaraçados. 

Outro tipo de custos foram analisados por Joseph e colaborabores (1989). 

Segundo estes autores, parece haver vantagens psicológicas associadas à 

manutenção de comportamentos de risco e custos associados com a mudança de 

comportamento. Os homossexuais desta amostra que não mudaram o seu 

comportamento e continuam a ter comportamentos de alto risco parecem gozar de 

um maior bem estar psicológico do que os que efectuaram mudanças no seu 

comportamento. 

Duas explicações possíveis são apontadas, por estes autores, para este 

bem estar psicológico identificado nos sujeitos que não mudaram: estão mais 

afastados da comunidade e da epidemia (e consequentemente menos 

conscientes da consequências de se ser infectado pelo VIH e consequente 

conflito e hostilidade que daí resulta) ou participam na comunidade mas tem 

mecanismos de coping que minimizam o seu stress e a percepção da 

necessidade para mudar o seu comportamento. 

Nos sujeitos que mudaram o seu comportamento verificam-se alguns 

níveis de angústia, que poderão ser associados a dificuldades em alterar as 

atitudes pessoais e da comunidade face à sexualidade, a dissonâncias cognitivas, 

o teste à infecção e respectivos resultados, e;a diferença entre as mudanças de 

comportamentos voluntários e as mudanças de comportamento sugeridas pelos' 

técnicos de saúde, etc. 

Para estes autores, apesar de, no caso dos homossexuais, se ter 

assistido a uma mobilização de recursos pessoais e comunitários, levando a uma 

das mais rápidas mudanças de comportamento humano, independentemente da 
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depressão, ansiedade, e stress concomitante, é importante confirmar se a 

mudança traz consigo níveis elevados de stress, de modo a que as mensagens 

preventivas possam alertar os sujeitos desta possibilidade, e promover 

acompanhamento adequado que permita aos sujeitos lidar melhor com estes 

efeitos. 

Fishbein e Middlestadt, (1989) confirmam a importância das crenças 

acerca dos benefícios/obstáculos, mas sublinham que isso é verdade apenas para 

as crenças salientes para determinado, pelo que é preciso aferir previamente a 

relevância a nível da alteração do comportamento, no grupo alvo, de cada crença 

que se pretende alterar. 

No que diz respeito às "pistas para a acção", segundo este modelo, se a 

ameaça percebida é elevada e os benefícios ultrapassam os custos, a existência 

de pistas para optar por determinado comportamentos pode levar o sujeito a 

adoptar e manter esse comportamento de prevenção para o VIH, estimulando a 

ligação crença-acção. Uma das questões importantes que se põe relativamente a 

esta variável é que tipos de pistas existem e quais as que podem funcionar em 

termos de comportamentos preventivos. 

No estudo referido por Hingson e Struning, 1992; Struning e Hingson 

(1993), os jovens que andavam com preservativos tinham uma taxa de utilização 

2.7 vezes superior aos que não os tinham disponíveis; os que tinham falado sobre 

preservativos com o seu médico apresentavam uma taxa de utilização do 

preservativo 1.7 vezes superior aos que não tinham falado. Edgar (1992) refere no 

seu estudo que a maioria dos sujeitos que não utilizou preservativo porque não o 

tinha disponível. 

A aplicação deste modelo à prevenção da infecção pelo VIH tem sido alvo 

de algumas críticas. Para Kashima e colaboradores (1992) uma das principais 

limitações deste modelo, na sua aplicação à transmissão do VIH, é basear-se 

numa tomada de decisão racional. Especialmente no que diz respeito aos 

comportamentos de transmissão sexual, estes intimamente ligados aos afectos e 

a maior parte dos adolescentes, jovens e mesmo adultos não parecem abordar 
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este tipo de comportamentos de uma forma lógica (Hingson 6 Struning, 1992; 

Struning & Hingson, 1993). 

Tal como já referido os sujeitos minimizam os riscos de serem infectados, 

percepcionando-se como invulneráveis, tendendo a ser irrealisticamente 

optimistas em relação à sua susceptibilidade para o perigo, o que será ainda mais 

evidente nos adolescentes e jovens, que quase por definição da sua fase de 

maturação se sentem imunes e imortais (Flora e Thoresen, 1998). 

Brown, DiClemente e Reynolds (cit por Freimuth, 1992) acrescentam 

ainda outras limitações importantes deste modelo, especialmente na sua 

aplicabilidade aos adolescentes e jovens: a dificuldade em avaliar as mudanças 

ocorridas nos comportamentos habituais; não considerar a influência do grupo de 

pares; e a falta de desenvolvimento de constructos. 

Destas, e no caso dos adolescentes e jovens, o não considerar a 

importância do grupo de pares pode ser a maior limitação, uma vez que nestas 

idades, e segundo Fisher (1988) e Svenson e Hanson (1996), as normas do grupo 

tem uma influência grande no comportamento do sujeito e o medo de ser rejeitado 

pelo grupo ou pelo parceiro é grande. Desta forma, o sujeito poderá evitar os 

comportamentos preventivos se estes forem inconsistentes com as normas do 

grupo. Para Rosenstock, Strecher & Becker (1994) este modelo não é um 

conjunto de variáveis de igual peso que operam simultaneamente na mudança de 

comportamento, pelo que poder ser importante seleccionar os que demonstrem 

maior peso. 

Para além das limitações apontadas ao modelo, dos resultados pouco 

conclusivos quanto à importância das variáveis que identifica e de algum 

desapontamento na sua aplicabilidade à prevenção da infecção pelo VIH 

(Freimuth, 1992), são-lhe apontados alguns aspectos e contribuições positivas. 

Segundo Kirscht e Joseph (1989), um dos contributos importantes desta 

teoria foi a valorização da variável percepção do risco ou susceptibilidade na 

tomada de decisão quanto à adopção de comportamentos de saúde, bem como 

salientar que há custos pessoais, sociais e ambientais relacionados com a 
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mudança de comportamento. Segundo estes autores, este modelo poder-se-á 

revelar útil, mas deverá ser sintetizado com outros modelos de mudança de 

comportamentos. Assim a utilização prática deste modelo poderá sair valorizada 

se for efectuada uma síntese com outros constructos que envolvam por exemplo 

as normas do grupo de pertença e as crenças subjacentes às atitudes e normas. 

Modelo Transteórico 

O Modelo Transteórico foi desenvolvido numa tentativa de descrever os 

processos de mudança que ocorrem em diversos domínios do comportamento 

(Prochaska & Marcus, 1994). 

Este modelo considera 3 níveis hierárquicos para produzir mudanças nos 

comportamentos. O primeiro nível refere-se ao conceito de estádio, o segundo 

integra os conceitos de processo de mudança e de decisão equilibrada, e o 

terceiro refere-se ao conceito de auto-eficácia (Marcus & Simkin, 1994; Mota, 

1997). 

Ao primeiro nível, relacionado com o conceito de estádio, está subjacente 

uma dimensão temporal na qual ocorrem as mudanças - de forma progressiva, 

atravessando estádios à medida que o sujeito luta para adquirir comportamentos 

mais adequados. Constructos como a auto-eficácia, locus de controle, decisão 

equilibrada, obstáculos e facilitadores, reforços e punições, pistas e 

consequências, cognições e normas necessitam de uma dimensão temporal ou 

sentido de direccionalidade (Prochaska & Marcus, 1994). Os estádios podem 

representar um nível de abstracção apropriado para o entendimento de diversos 

comportamentos de risco, como no caso dos comportamentos de risco para a 

infecção pelo VIH. 

O conceito de estádio tem uma definição intermédia entre as definições de 

traço e de estado. Se o conceito de traço implica estabilidade e baixa 

susceptibilidade para a mudança, e o conceito de estado implica instabilidade e 

capacidade de mudança, o conceito de estádio apresenta características comuns 

a um e outro: tem uma natureza estável e dinâmica, pois pode durar um período 
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relativamente longo, mas permanece passível de mudança (Prochaska & Marcus, 

1994). E será exactamente essa a natureza dos comportamentos de risco: 

relativamente estáveis mas passíveis de serem alterados. 

A modificação de comportamentos, no sentido de abandonar 

comportamentos de risco em favor de comportamentos seguros ocorre de forma 

cíclica, implicando progressos mas, por vezes, também retrocessos (Prochaska & 

DiClemente, 1986, cit. por Mota, 1997) 

Neste modelo os estádios representam um continuum desde a 

inexistência de mudança até à mudança implementada (Kalichman, 1998 b). O 

modelo propõe que para mudarem o seu comportamento os sujeitos passam por 

uma sequência de processos de mudança ou estádios ordenados por graus de 

motivação e comportamentos: Pré-Contemplação, Contemplação, Preparação, 

Acção, Manutenção e Finalização. Segundo Prochaska e Marcus (1994), cada 

uma destas fases apresenta característica específicas. Para Kalichman (1998 b) a 

progressão através destes estádios varia de sujeito para sujeito e com o tipo de 

comportamento a mudar. 

Os sujeitos que se encontram no estádio de Pré-Contemplação não tem 

intenções de mudar o seu comportamento, pelo menos nos próximos 6 meses. As 

razões que podem levar os sujeitos a estarem neste estádio podem passar por 

uma falta de informação quanto às consequências a longo prazo de manter o 

actual comportamento, por uma baixa percepção de auto-eficácia relativamente à 

sua capacidade para mudar, ou por se encontrarem numa postura defensiva 

(possivelmente devido a pressões sociais para mudar). 

O estádio de contemplação ocorre quando os sujeitos reconhecem a 

necessidade de mudança do comportamento e pretendem fazê-lo nos próximos 6 

meses, mas o comprometimento com essa mudança não é, ainda, grande. 

Independentemente desta intenção, os sujeitos podem permanecer nesta fase 

durante muito mais tempo, substituindo a acção pelo pensamento e dizendo 

continuamente a si próprios que tem que mudar, mas não o fazendo. Quando os 

sujeitos estão nesta fase, há um equilíbrio entre as perdas e os ganhos 



145 

percebidos, pelo que a ambivalência para mudar é grande. Tanto neste, como no 

estádio anterior, o sujeito fica-se apenas pelas intenções. 

No estádio de Preparação existe intenção de mudar num futuro próximo, 

por exemplo no próximo mês. Há planeamento da mudança e poderá já a ter 

iniciado, mas sem caracter regular, como por exemplo utilizar o preservativo de 

vez em quando. Neste estádio os prós para efectuar a mudança são percebidos 

como tendo mais peso que os contras. Não sendo um estádio muito estável, há 

uma maior disponibilidade para progredir para a mudança do que nos estádios 

anteriores e é mais provável que a mudança ocorra nos próximos 6 meses. 

O estádio de Acção é caracterizado por comportamentos de mudança, 

mas que são ainda recentes, ou seja que começaram a ocorrer nos últimos 6 

meses. É um estádio de mudança pouco estável, em que as recidivas são 

comuns. No entanto é neste estádio que ocorrem mais processos de mudança. 

Neste estádio é definido um critério comportamental, que tem a ver com os 

comportamentos que os profissionais de saúde consideram reduzir o risco ao 

mínimo, o que no caso da infecção pelo VIH poderá usar sempre preservativo nas 

relações sexuais ou nunca partilhar materiais de injecção ou preparação de 

drogas injectáveis (ou seja, não basta, por exemplo, o sujeito usar o preservativo 

em 75% das suas relações sexuais). 

O estádio de Manutenção é um estádio que continua a mudança, e em 

que o critério comportamental é cumprido há pelo menos 6 meses e onde são 

considerados alguns processos de prevenir a reincidência. O estádio de 

Finalização corresponde a uma implementação da mudança, sem perigo de voltar 

ao comportamento anterior, ou seja quando a mudança se efectuou a 100%. 

O segundo nível do modelo inclui, segundo Mota (1997) 2 conceitos que 

eventualmente influenciam a modificação de comportamento: os processos de 

mudança e a decisão equilibrada. 

Os processos de mudança são actividades que os sujeitos usam para 

modificar as suas experiências e meio para alterar o seu comportamento e variam 

de estádio para estádio. Prochaska e Marcus (1994), tendo em conta diversas 
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correntes psicoterapêuticas, sugerem dez processos para modificar o 

comportamento: aumento da percepção interna, compensação dramática, auto-

reavaliação, reavaliação social, liberalização social, reavaliação do meio 

envolvente, relações de ajuda, contracondicionamento, gestão de contingências e 

controlo do estímulo. 

Segundo estes autores, os processos podem estar organizados de forma 

hierárquica, representando dois constructos principais: experiênciais e 

comportamentais. Os processos experiênciais (aumento da percepção interna, 

compensação dramática, auto-reavaliação, reavaliação social, liberalização social) 

revelam-se mais importantes para o entendimento e previsão do progresso nos 

primeiros estádios de mudança, enquanto que os comportamentais (reavaliação 

do meio envolvente, relações de ajuda, contracondicionamento, gestão de 

contingências e controlo do estímulo) são mais importantes para a compreensão e 

previsão das transições da Preparação para a Acção e desta para a Manutenção. 

A integração dos estádios e processos de mudança pode servir de guia no 

desenho das intervenções. Os processos a realçar para ajudar o sujeito a transitar 

para o estádio seguinte poderão ser mais facilmente identificados quando se 

determina o estádio em que o sujeito se encontra (Prochaska & Marcus 1994; 

Kalichman, 1998 b). 

O segundo conceito do segundo nível do Modelo Transteórico, é a 

decisão equilibrada, baseando-se no modelo de Conflito na Tomada de Decisão 

de Janis e Mann (1968 cit. por Prochaska & Marcus 1994). Neste modelo, a 

tomada de decisão implica um equilíbrio entre oito variáveis centrais: benefícios 

instrumentais para o self, benefícios instrumentais para os outros, custos 

instrumentais para o self, custos instrumentais para os outros, aprovação do self, 

aprovação dos outros, reprovação do self e reprovação dos outros que, de uma 

forma mais simples, se podem agrupar em prós e contras. 

A componente central deste modelo de tomada de decisão é o equilíbrio 

encontrado na decisão, no qual terão que ser considerados os potenciais prós e 

contras, subjacentes a qualquer decisão. Os prós e os contras são relevantes 



147 

para o entendimento e previsão das transições entre os primeiros 3 estádios de 

mudança (DiClemente, et ai., 1991; Prochaska et ai., 1985; Velicer et ai. 1985; 

todos cit. por Prochaska & Marcus 1994). No estádio de précontemplação há uma 

tendência para os contras serem superiores aos prós, enquanto que o oposto se 

verifica no estádio de acção e manutenção. 

O terceiro nível deste modelo é a auto-eficácia. Este conceito é definido 

por Bandura (1989, 1992,1994) como a crença nas capacidades individuais para 

atingir um determinado objectivo e irá influenciar a escolha, o esforço despendido, 

os pensamentos, reacções emocionais e o comportamento. 

Este modelo considera que a auto-eficácia está relacionada com o estádio 

de mudança - a auto-eficácia parece aumentar de forma mais ou menos linear ao 

longo dos estádios, enquanto que a possibilidade de desistir diminui, também de 

forma mais ou menos linear, desde a pré-contemplação até à manutenção. Ou 

seja, durante o estádio de pré-contemplação a auto-eficácia é muito baixa, e as 

possibilidades de desistir são elevadas. O equilíbrio entre os dois extremos situa-

se algures entre o estádio de contemplação e o de preparação. Os indivíduos no 

estádio de acção apresentam um equilíbrio precário entre a eficácia e a 

possibilidade de desistir, o que se traduz por um elevado índice de desistências 

neste estádio. O estádio de finalização caracteriza-se por uma auto-eficácia 

máxima e uma desistência mínima (Prochaska & Marcus, 1994). 

A auto-eficácia poderá assim funcionar como um bom preditor do 

progresso na mudança, mas apenas nos estádios de acção e manutenção. 

Apesar de nos estádios iniciais se verificar que quanto maior é a eficácia 

percebida maior é a probabilidade de o sujeito aplicar os processos de mudança, 

o mesmo não se verifica nos últimos estádios. Nos últimos estádios, quanto mais 

elevada é a percepção de auto-eficácia menor é a probabilidade de os sujeito usar 

os processos de mudança. 

O modelo Transteórico oferece uma visão heurística da mudança de 

comportamento. Tal como outros modelos já descritos, enfatiza a primazia dos 

processos cognitivos. Quando se fala, por exemplo, em Contemplação fala-se de 



148 

intenções de mudar (Prochaska et al., 1994, cit. por Kalichman, 1998 b). A 

progressão através dos estádios é determinada por processos cognitivo-

comportamentais típicos de cada um. A consciencialização progressiva é o 

processo que move uma pessoa da Pré-contemplação para a Contemplação; uma 

auto-reavaliação permite a mudança para a Preparação; a gestão de reforço e o 

controlo de estímulos permite que o sujeito passe da Acção para a Manutenção. 

Este modelo oferece um leque variado de comportamentos alvo e sugere 

que o estádio actual do sujeito no processo de mudança deve ser tido em conta 

quando se desenham intervenções, para que a passagem para o estádio seguinte 

possa ser incrementada. Projectos desenhados para sujeitos que se encontram 

na fase de Pré-Contemplação devem permitir aos sujeitos passar para a fase de 

contemplação, e terão expectativas completamente diferentes dos projectos 

desenhados para sujeitos que se encontrem na fase de Preparação (Kalichman, 

1998 b). 

Este modelo influenciou alguns projectos preventivos no campo do VIH-

SIDA, mas também lhe foram apresentadas algumas críticas por falta de 

especificidade teórica e clareza conceptual (Kalichman, 1998 b). 

2.3.2 - Modelos Específicos de Redução de Risco para o VIH 

Considerando tanto as contribuições com as limitações das teorias gerais 

de mudança de comportamento para a redução de risco para o VIH, verifica-se 

uma grande necessidade de criar modelos específicos que tenham em conta a 

complexidade que envolve os comportamentos de risco para o VIH, como por 

exemplo o comportamento sexual e o consumo de drogas (Kalichman, 1998 b). 

Alguns autores propuseram modelos especialmente adaptados ao risco de 

infecção pelo VIH e respectivos comportamentos preventivos. 

Estes modelos incluem muitos dos constructos já delineados nas teorias 

gerais de mudança de comportamentos. No entanto, os modelos de redução de 
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risco de infecção pelo VIH apresentam uma maior especificidade para a adesão 

aos correspondentes comportamentos preventivos, indo buscar contributos às 

mais diferentes áreas da Psicologia, como por exemplo a Psicologia Social, 

Psicologia do Desenvolvimento e Psicologia Comunitária (Cruz e Vilaça, 1996). 

Da Psicologia Social chegam-nos os princípios da persuasão, da 

influência social, dos processos de dissonância cognitiva e de comparação social, 

já identificados por diversos autores como tendo um papel fundamental na 

prevenção da infecção pelo VIH. A Psicologia do Desenvolvimento é importante, 

sobretudo no que diz respeito ao planeamento, adaptação e desenvolvimento de 

programas de prevenção adaptados às diferentes fases do desenvolvimentos 

humano. A Psicologia Comunitária pode também ajudar a dirigir o 

desenvolvimento e adaptação de modelos de prevenção a determinadas culturas 

e subgrupos. 

Entre os modelos criados especificamente para responder às 

necessidades preventivas criadas pela infecção pelo VIH, dois surgem 

frequentemente na literatura: o Modelo de Redução de Risco de SIDA (ou AIDS 

Risk Reduction Model - ARRM) de Catania, Coates, Kegeles, Ekstrand, Guydish 

& Bye, (1989) e o Modelo de Informação, Motivação e Comportamento (ou 

Information, Motivation, Behavioral Skills - IBM) de Fisher e colaboradores (1992). 

Modelo de Redução de Risco de SIDA (ARRM) 

O modelo de redução de Risco de SIDA (Catania et ai., 1989) integra 

diversos elementos dos modelos atrás referidos, incluindo ainda elementos da 

Teoria da Difusão, Modelos de Procura de Ajuda e Modelos de Tomada de 

Decisão. Os seus autores desenvolveram uma rede conceptual de factores que 

podem ter influência na capacidade de mudar comportamentos sexuais de alto 

risco, integrando preditores de comportamentos saudáveis em geral (como por 

exemplo a susceptibilidade percebida), específicos do comportamento sexual 

(como por exemplo o prazer sexual) e outros ainda mais específicos da infecção 

pelo VIH (como por exemplo, o contacto com alguém infectado). 
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Este modelo acentua a natureza social do contexto em que o 

comportamento sexual ocorre e onde as intervenções preventivas têm que actuar 

e que não é passível de ser apreendido apenas através da análise de um conjunto 

de crenças e atitudes. 

As competências necessárias para negociar sexo mais seguro dependem 

de factores fundamentais como o timing, a eficácia das estratégias de 

comunicação, tom de voz, assertividade, etc. É ainda salientada a necessidade de 

considerar a mudança ao nível da comunidade, já que poucos sujeitos tem 

contacto directo com os projectos preventivos, pelo que é importante que as 

outras pessoas possam beneficiar de forma indirecta desses projectos preventivos 

através de processos sociais (Catania et ai., 1989). 

Este modelo, tal como se pode ver a Figura 12, identifica 3 etapas no 

processo de mudança: Reconhecer e classificar determinado comportamento 

sexual como sendo de alto de risco em termos de infecção pelo VIH; 

Comprometer-se e empenhar-se em reduzir o contacto sexual de alto risco e em 

aumentar comportamentos de baixo risco; Procurar e usar estratégias para atingir 

esses objectivos. 

Ou seja, este modelo postula que para evitar a infecção pelo VIH o sujeito 

tem que, em primeiro lugar, reconhecer que o seu comportamento o coloca em 

risco de se infectar. Nesta primeira etapa vários factores se revelam importantes, 

como a percepção da doença como problemática, percepção dos 

comportamentos associados como problemáticos, o conhecimento dos 

comportamentos envolvidos na transmissão da doença, percepção da 

susceptibilidade, percepção das normas e os estados emocionais aversivos 

associados à doença e ao comportamento a implementar. 

Segundo Catania e col. (1989), nesta fase a informação é importante, mas 

não suficiente só por si. Aumentar os níveis de conhecimentos e corrigir 

concepções erradas poderá ser uma estratégia inicial. Será depois necessário que 

o sujeito se reveja nessa informação e percepcione a ameaça pessoal que a 

infecção constitui para si próprio, de modo a motivar-se para a mudança. 
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Figura 12  Estádios do processo de mudança segundo o Modelo de Redução de Risco de 

SIDA 

Não há acção Não 

Resignação Não 

Resignação Não 

CLASSIFICAÇÃO 

Sim 

I 
COMPROMISSO 

Sim 

Ï 
DESEMPENHO Auto-ajuda 

Procura de ajuda 
—► Procura de ajuda 
—► Implementar Soluções —► Implementar Soluções 

(Adaptado de Catania, Coates, Kegeles, Ekstrand, Guy dish & Bye, 1989) 

Na segunda etapa, o sujeito terá que se comprometer e empenhar em 

efectuar a mudança. Segundo os mesmo autores, os factores envolvidos nesta 

fase serão a percepção dos custos/benefícios dos comportamentos de alto/baixo 

risco, que estarão altamente ligados à percepção de auto-eficácia, percepção das 

normas, emoções aversivas e atitudes perante o comportamento a implementar. 

Na terceira etapa será importante que o sujeito faça esforços no sentido 

de procurar ajuda na busca de soluções (auto-ajuda, apoio social informal, apoio 

profissional). A mudança (implementar das soluções encontradas) pode ainda 

implicar a aquisição de competências complexas de negociação com o parceiro, 

que poderá não ter a mesma intenção de mudança. Ou seja, a capacidade de ter 

com o companheiro comportamentos de sexo mais seguro depende em grande 

parte das capacidades de comunicar verbalmente e negociar as suas intenções. 

Uma ênfase nas competências de comunicação verbal e resolução de problemas 

é, assim, fundamental (Catania et ai., 1989). 
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Segundo este modelo, o processo constituído por estas 3 etapas não é 

unidireccional ou irreversível. Por exemplo, alguns sujeitos podem ter grande 

dificuldade em mudar o seu comportamento e reclassificarem os seus 

comportamentos como sendo seguros ou reduzir o seu comprometimento com a 

mudança. Por outro lado, é possível que a mudança ocorra sem o sujeito passar 

por estas etapas, como é o caso dos sujeitos que mudam o seu comportamento 

sem sequer se aperceberam do risco que esse comportamento lhes trás, mas 

porque são influenciados pelos seus parceiros. 

Para Catania e colaboradores, (1989), alguns factores revestem-se de 

particular importância neste processo de mudança, pelo que devem merecer uma 

atenção especial na elaboração de projectos preventivos, como por exemplo as 

emoções (positivas e aversivas) as normas sociais, e os comportamentos de 

procura de ajuda. 

As emoções positivas e aversivas desempenham um papel fundamental 

na mudança de qualquer comportamento, mas ainda mais no que diz respeito ao 

comportamento sexual. Alguns sujeitos poderão ser influenciados pelo amor, 

outras pelo medo e outros pelas suas percepções de prazer sexual. 

As emoções aversivas relativamente à doença, no caso da infecção pelo 

VIH/SIDA, adquirem uma especial relevância, já que se trata de uma doença 

incurável e mortal. Estas emoções aversivas podem, em determinados níveis e tal 

como comprovado por diversos estudos citados por Catania e colaboradores 

(1989), contribuir para a percepção do comportamento como problemático e 

consequentemente contribuir para a mudança. No entanto, será de questionar se 

as intervenções preventivas se devem basear nas mensagens aversivas, uma vez 

que por exemplo no que diz respeito aos adolescentes pode contribuir para a 

construção da ideia de sexo associada a morte, o que não levará, de certo, a uma 

construção e vivência saudável da sua sexualidade. 

As emoções positivas desempenham igualmente um papel importante 

papel quando se fala em comportamentos sexuais. Tal como é referido pelos 

mesmos autores (1989), no caso da prevenção da SIDA pede-se aos sujeitos que 
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abdiquem de comportamentos percebidos como agradáveis e que implementem 

comportamentos que trazem consigo algum grau de desconforto percebido. Um 

dos pontos chave do processo poderá passar pela capacidade que o sujeito tenha 

de ter uma vida sexual satisfatória num contexto de sexo mais seguro, o que 

poderá depender da capacidade que os projectos preventivos possam ter de 

erotizar os comportamentos ligados ao sexo mais seguro. 

No que diz respeito à influencia das normas, estas tem um papel 

importante na difusão de novas ideias numa comunidade, dificultando ou 

facilitando a sua divulgação. O que o grupo em que o sujeito está inserido (mas 

mais ainda o que o parceiro do sujeito) pensam acerca dos comportamentos de 

sexo mais seguro tem um papel decisivo na sua implementação, ainda mais no 

caso dos adolescentes, que sobrevalorizam a sua aceitação pelo grupo/parceiro 

(Bowser & Wingood, 1994). 

Mas as normas podem ainda influenciar a primeira fase do processo, ou 

seja a avaliação do comportamento como problemático - o medo de ser 

estigmatizado, por exemplo, pode diminuir a facilidade com que o sujeito 

percepciona o seu comportamento como problemático, pesando na análise de 

custos e benefícios, e impedindo o sujeito de alterar os seus comportamentos. O 

inverso é também verdade - ou seja, a pressão do grupo pode ser tão eficaz para 

levar o sujeito a ter comportamentos de risco, como a ter comportamentos 

seguros (Perry et ai., 1993). 

Neste modelo, segundo Catania e colaboradores(1989), a importância dos 

comportamentos de procura de ajuda está relacionado com o facto de os 

comportamentos sexuais de risco ocorreram num contexto relacional e com o 

facto de haver alguma resistência em procurar ajuda (institucional ou informal) 

quando surgem problemas ligados com a sexualidade. Desta forma é fundamental 

que o sujeito tenha a capacidade de solicitar a ajuda do seu parceiro para efectuar 

a mudança de comportamento. 

A comunicação verbal e competências de resolução de problemas são 

necessárias para levar o parceiro a participar nas mudanças planeadas. Edgar 
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(1992) na sua pesquisa sobre a ligação entre competências de comunicação e a 

utilização de preservativo refere que os sujeitos que usam preservativo tem 

tendência para ter maiores competências de comunicação: são mais assertivos, 

mais abertos, gerem melhor os conflitos e são mais empáticos. No entanto refere 

que estes mesmos sujeitos, em situações reais negociaram pouco a utilização do 

preservativo. Segundo este autor, a importância da comunicação poderá não 

estar propriamente nas competências que o sujeito tem, mas na percepção que 

tem na sua eficácia de comunicação para influenciar o outro com sucesso. 

É também importante que o sujeito saiba pedir ajuda institucional (dos 

programas preventivos existentes, por exemplo). Aumentar a capacidade de o 

sujeito pedir ajuda pode ainda facilitar os mecanismos de difusão numa 

comunidade já que os que procuram ajuda e são atendidos poderão depois ser 

importantes fontes de prevenção informal aos que não procuram ajuda 

institucional, mas que procuram os colegas e amigos. Quanto mais sujeitos 

procurarem ajuda, mais sujeitos beneficiarão potencialmente, de forma indirecta, 

desse comportamento, pelos processos de difusão e inovação relacionados com a 

redução de comportamentos de risco para a infecção pelo VIH. 

A nível do desenho de projectos preventivos comunitários, este modelo 

chama a atenção para: 1 - a importância da abordagem das emoções 

positivas/aversivas, com especial ênfase nas positivas, erotizando os 

comportamentos de sexo mais seguro de forma a sujeito ter uma vida sexual 

satisfatória num contexto de sexo seguro; 2 - a necessidade de perceber quais as 

características de cada comunidade que inibem ou facilitam a difusão das 

mensagens preventivas (como por exemplo valores religiosos anti-sexo, ou a 

tendência para ver o sexo como um assunto privado que não dever ser discutido 

com os outros); 3 - a necessidade de as intervenções baseadas na comunidade 

identificarem e treinarem as fontes de ajuda mais frequentemente procuradas 

pelos sujeitos (e que possam funcionar como agentes de prevenção) e 

eventualmente criar novas, o que implica a existência de estudos que 

caracterizem os padrões de ajuda existentes e que determinem que novos 
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padrões poderão ser aceites nessa comunidade em particular (Catania et ai., 

1989). 

Uma das críticas a este modelo, quanto à sua aplicabilidade aos 

adolescentes e jovens é feita por Rotheram-Borus, Koopman e Rosário (1992). 

Tal como referem, este é um modelo de fases desenvolvido para comportamentos 

de risco relacionados com a SIDA baseado no trabalho com homossexuais, pelo 

que, sendo um modelo útil na abordagem de comportamentos de risco em geral, 

não foi especificamente criado para ser aplicado a jovens e adolescentes, pelo 

que a sua aplicação a este grupo deve ser feita com algumas reservas e o 

reconhecimento de algumas limitações. 

Segundo estes autores, a percepção do HIV como um problema implica o 

desenvolvimento prévio da consciência do risco de ser infectado, o que não é 

contemplado na primeira fase. Ou seja, antes que os jovens possam perceber o 

VIH como um problema terão que ter consciência das suas reacções em 

situações que envolvem, por exemplo, droga e sexo, ou seja terão que se 

conhecer a si próprios melhor. 

Para estes autores, uma parte substancial dos adolescentes e jovens 

lidam com este tipo de experiências pela primeira vez, não se conhecendo por 

isso suficientemente bem, de forma a preverem cuidadosamente as suas 

reacções prováveis para as situações em que os comportamentos de alto risco 

poderão mais facilmente surgir. Há portanto uma dificuldade grande em antecipar 

cuidadosamente as suas emoções, pensamentos, ou comportamentos. 

Uma outra dificuldade dos adolescentes, apontada por estes autores, tem 

a ver com a capacidade de ponderar as consequências negativas futuras que 

podem seguir-se a situações de alto risco. No caso específico da SIDA, isto é 

ainda mais flagrante, já que o período de tempo que vai desde a infecção até à 

manifestação de sintomas desagradáveis é, normalmente, de vários anos. Se ao 

longo prazo das consequências negativas se acrescentar as recompensas 

emocionais e prazer imediatos resultante de determinados comportamentos de 

risco, bem como as características específicas desta faixa etária (em que a sua 
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existência é essencialmente centrada no presente), o resultado é uma dificuldade 

acrescida relativamente a este grupo específico. Se a um jovem falta a 

consciência para, antecipadamente, identificar o seu próprio risco de ser 

infectado, não terá a percepção do VIH como um problema para si. No trabalho 

com os adolescentes e jovens é, assim, fundamental o desenvolvimento de uma 

tomada de consciência que antecipe o risco de infecção. 

Modelo da Informação/Competências Comportamentais/Motivação 

Fisher, Fisher, Misovich, Kimble e Malloy (1996) consideram que 

relativamente poucas intervenções tiveram um impacto significativo no 

comportamento de risco relacionado com a infecção pelo VIH/SIDA. A análise da 

literatura sugere-lhes que as múltiplas concepções e metodologias tem limitado a 

eficácia das intervenções. 

O modelo IBM (Information, Behavior Skills, Motivation) sugerido por 

Fisher e colaboradores (1992), Fisher e colaboradores (1996) Fisher (1988) e 

Fisher e Fisher (1996), propõem 3 factores na conceptualização do 

comportamento preventivo para o VIH: Informação, Motivação e Competências 

Comportamentais, e tenta ultrapassar as limitações de outros modelos 

preventivos. 

Este modelo, tal como se pode ver na Figura 13, defende que estes três 

factores são percursores da redução dos comportamentos de risco . Déficits em 

qualquer um destes três pré-requisitos implicam um déficit a nível dos 

comportamentos preventivos. Para promover a implementação e manutenção de 

comportamentos preventivos, o nível de cada um destes factores terá que ser 

aumentado. 

A informação tem um papel fundamental na mudança de 

comportamentos, especialmente se for informação que seja directamente 

relevante para a transmissão/prevenção da infecção pelo VIH, o que foi 

confirmado por diversos estudos efectuados: os indivíduos com maior 

conhecimento sobre SIDA tem uma atitude mais favorável em relação ao Sexo 
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Seguro. A informação tem um papel fundamental, na medida em que permite que 

cada pessoa possa decidir, mediante a informação disponível, assumir ou não o 

risco inerente a determinados comportamentos (Costa, 1996). 

Figura 13 - Componentes do Modelo da Informação/Competências Comportamentais 

/Motivação 

Informação 

Sobre redução de risco 

de infecção pelo VIH 

Competências Comportamentais 

para redução do risco de infecção 

peloVIH 

Comportamentos de 

Prevenção 

da infecção pelo VIH 

Motivação 

para reduzir o risco de 

infecção pelo VIH 

(Adaptado de Fisher & Fisher, 1996) 

Não sendo a única variável responsável pela adopção de comportamentos 

seguros, é no entanto uma componente fundamental - para que os esforços 

preventivos possam ser bem sucedidos é necessário que a pessoa que está em 

risco consiga perceber que aspectos do seu comportamento contribuem para esse 

risco (Kelly, Lawrence, Hood & Brasfield, 1989). Ter uma informação incorrecta, 

pode levar os sujeitos a fazerem mudanças no seu comportamento que se 

revelam ineficazes a nível da prevenção do VIH. 

Não saber, por exemplo, que o sexo oral pode transmitir o vírus - como 

acontece, segundo Lucas (1993) com 18% de mulheres e com 45% dos homens 

da sua amostra, ou segundo Goodman e colaboradores (1989, cit. por Vilaça, 

1994), com 41% dos sujeitos do seu estudo - pode levar ao não uso de 

preservativo durante esta prática, por desconhecimento do seu potencial risco. 

Outros autores referem que não foi encontrada grande diferença de 

conhecimentos entre os sujeitos que usam preservativo e os que não usam 
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(Hingson & Struning, 1992; Struning & Hingson (1993)). Mas o que parece ser 

consensual entre os diversos autores é que, apesar da importância da 

informação, os projectos de prevenção não se podem basear apenas em 

informação difundida (Svenson & Hanson, 1996). Tal como referido por Tones 

(1988, cit. por Svenson & Hanson, 1996) a pratica de sexo seguro e o processo 

de decisão individual que leva ao uso do preservativo implica mais do que uma 

precaução desconfortável baseada em informações recebidas. 

A motivação para mudar também afecta directamente a actuação tendo 

por base a informação. A motivação para aderir a comportamentos preventivos, 

inclui a motivação pessoal (atitudes quanto a esses comportamentos preventivos), 

a motivação social (suporte social percebido relativamente a esses 

comportamentos), e percepções de vulnerabilidade pessoal ao VIH (Fisher et ai. 

1996). 

A definição do factor motivação, especialmente a motivação social, é 

altamente influenciado por constructos da Psicologia Social. Segundo Fisher 

(1988), a influência social - formas directa e indirectas como as pessoas 

influenciam a comportamento de cada um - tem tido efeitos significativos na 

mudança de determinados comportamentos, podendo ser responsável por altos 

níveis de comportamentos de risco e baixos níveis de prevenção. 

Este autor aponta alguns processos psicológicos através dos quais a 

influência social, afecta o nível de conhecimentos da pessoas relativamente á 

SIDA, bem como os seus comportamentos preventivos. Estes processos incluem 

os associados com as normas de grupo, a afiliação a determinadas redes sociais, 

pressão de conformidade das redes sociais das quais o sujeito é membro, 

comparação social e modelagem através do comportamento de outros 

significativos com quem se identificam. 

As normas, valores e crenças do grupo de referência constituem uma 

potente fonte de influência social, podendo no entanto funcionar como uma faca 

de dois gumes: se é consistente com os comportamentos preventivos pode ajudar 

a implementa-los; se é inconsistente com os comportamentos preventivos que se 
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querem implementar pode funcionar como um importante obstáculo. Em termos 

de SIDA, algumas regras fundamentais do grupo podem rejeitar o uso do 

preservativo durante as relações sexuais, a troca de seringas, etc. É importante 

substituir estas normas por outras que diminuam os comportamentos de risco e 

aumentem os comportamentos de prevenção. 

Os sujeitos frequentemente conformam-se com a atitude e as normas 

comportamentais do seu grupo de referência ou rede social. Estas normas 

constituem uma fonte poderosa de influência social, afectando as escolhas 

comportamentais no que tem a ver com a prevenção (Fishbein & Ajzen, 1975, cit. 

por Fisher, 1988) - os comportamentos dos outros são um determinante 

importante do comportamento de cada um. Os sujeitos aderem às regras por 

medo das represálias que acompanham a não conformidade e por medo de 

rejeição. 

Em alguns grupos minoritários com taxas relativamente altas de VIH as 

normas culturais tornam difícil a discussão de assuntos como o sexo, e muito mais 

sobre a prevenção da SIDA. A existência de comportamentos preventivos pode 

ser contraditória com determinadas regras de funcionamento dos grupos. Há por 

exemplo um baixo nível de prevenção nos mais jovens que não gostam de ser 

vistos como medrosos. 

O grupo tende a manter a sua organização e as suas regras. O grupo 

comunica informação porque contém modelos salientes e socialmente 

significativos e pode servir como fonte de comparação social para o sujeito. Os 

grupos pequenos são menos afectados pela conformidade, bem como os grupos 

menos coesos e os grupos em que a opinião não é unânime. Quando um membro 

inicia um comportamento diferente pode defrontar-se com algumas dificuldades. 

Para tornar os novos valores consistentes é importante vender a imagem, é 

importante usar a influência social do próprio grupo, e reformular os novos 

comportamentos a implementar de forma a que seja consistente com as normas 

do grupo (Fisher,1988.) 
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Finalmente o modelo defende que as competências comportamentais 

para ter comportamentos preventivos e os sentimentos de auto-eficácia que lhe 

estão subjacentes são meio caminho andado para que informação e a motivação 

tenham como consequência a adopção de comportamentos preventivos ( Fisher e 

col. 1996). Ou seja, o modelo IBM assume que a informação e a motivação 

activam competências comportamentais que em ultima estância permitem que o 

sujeito tenha comportamentos de redução de risco comportamento. 

O modelo mostra ainda que a informação e motivação, por si só, podem 

ter efeitos directos no comportamento preventivo, (como quando a informação 

sobre VIH incita o ter preservativos sempre disponíveis; ou quando, ao encontrar-

se com alguém seropositivo, o sujeito se motiva para fazer um teste de SIDA). As 

competências comportamentais tomam-se progressivamente mais importantes à 

medida que as acções preventivas implicam competências complexas, como 

comprar preservativos, começar a usa-los ou discutir com o parceiro a 

possibilidade de fazer um teste de SIDA. Informação e motivação são, no entanto, 

constructos independentes. Os sujeitos bem informados poderão estar ou não 

motivados, e indivíduos motivados poderão estar ou não bem informados (Fisher 

ecol. 1996). 

Este modelo propõe 3 fases a serem consideradas para construir e 

implementar intervenções de prevenção do VIH em determinados grupos alvo: 

pesquisa, construção da intervenção, e avaliação (Fisher & Fisher, 1996). 

Na primeira fase, a fase de pesquisa dever-se-á analisar uma sub amostra 

do grupo alvo de forma a identificar as necessidades específicas desse grupo no 

que diz respeito a informação, motivação e competências comportamentais que 

estão associadas a comportamentos de risco e que deverão ser alterados com a 

intervenção preventiva. O desenho de um projecto preventivo deverá ter em conta 

os diversos comportamentos preventivos pretendidos e as características do 

grupo alvo. Tipos específicos de informação, de motivação, e de competências 

comportamentais podem diferir de comportamento preventivo para 

comportamento preventivo e de grupo alvo para grupo alvo. 
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Por exemplo, para um grupo de jovens heterossexuais a informação 

relevante em termos preventivos, os factores motivacionais associados e as 

competências comportamentais requeridas para adoptar comportamentos 

preventivos poderão ser diferentes para conseguir comprar preservativos e para 

fazer um teste de SIDA. Da mesma forma, estes factores podem ser 

consideravelmente diferentes da informação, motivação e competências 

comportamentais necessárias aos jovens homossexuais para adoptarem os 

mesmos comportamentos. 

A segunda fase, a fase da Construção da Intervenção Preventiva deve ser 

baseada nos dados da fase anterior, de forma a serem modificadas as 

informações, motivações e competências comportamentais identificadas como 

desadequadas e mais relevantes em termos de prevenção do VIH. 

Na terceira fase, a fase de Avaliação, deverá ser feita uma avaliação 

rigorosa de forma a determinar se a intervenção provocou alterações a nível dos 

conhecimentos, motivação, competências comportamentais e comportamentos. 

Este modelo foi frequentemente usado para desenhar, implementar e 

avaliar intervenções de sucesso junto de jovens adultos. Um dos estudos que 

implementou este modelo foi feito por Fisher e colaboradores (1996), com 

estudantes da Universidade de Connecticut residentes em dormitórios 

seleccionados aleatoriamente para a condução experimental e controlo. 

Nesta pesquisa, a aplicação do modelo 1MB à redução dos 

comportamentos de risco na transmissão do VIH produziu um aumento em 

múltiplos indicadores de baixo nível de informação, motivação e competências 

comportamentais, verificando-se ainda um aumento a nível dos comportamentos 

preventivos. Verificaram-se apenas duas excepções a este padrão. 

Primeiro a intervenção teve um impacto significativo na existência de 

discussões sobre sexo seguro no pós teste mas não no follow up. Isto poderá 

reflectir que os intervenientes discutiram a questão com os seus parceiros 

relativamente cedo no processo de alteração do comportamento (na altura do pós 
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teste) não o tendo voltado a discutir, pois já não era necessário, visto que a 

mudança comportamental já tinha sido decidida. 

Em segundo lugar, a intervenção não mudou a percepção dos 

participantes relativamente ao suporte social para efectuarem sexo mais seguro -

mesmo usando pares como formadores, isso parece não ter resultado, 

provavelmente porque a sua próprias experiência com os outros colegas lhes diz 

o contrário. Uma outra hipótese é ter realmente havido alteração, mas o 

instrumento usado não ter sido sensível a essa mudança. 

O maior desafio considerado pelos intervenientes foi influenciar os seus 

parceiros que não estivavam na intervenção. Independentemente das 

dificuldades, os participantes foram bem sucedidos em iniciar e manter a mudança 

comportamental em consequência da intervenção. 

Os maiores obstáculos relativamente à implementação e manutenção de 

comportamentos preventivos prendia-se com a preocupação relativamente a 

possíveis conflitos que os jovens acreditavam poderem ser provocados pela 

discussão ou instituição de práticas de sexo mais seguro com os seus parceiros 

(Misovich et ai. 1996; Hamer et ai. 1996, cit. por Fisher et ai. 1996), e com a 

dissonância que experienciavam ao ver o/a seu/sua parceiro/a como uma 

potencial ameaça para a sua saúde. Misovich e colaboradores, 1996 (cit. por 

Fisher et ai. 1996) confirmaram que as relações estáveis são uma maior fonte de 

comportamentos de risco do que os encontros casuais, o que se poderá dever a 

esta dissonância cognitiva. 

Fisher e colaboradores (1996) acreditam que uma intervenção em que 

estejam presentes os dois elementos do casal possa ser mais efectiva. Quando a 

intervenção tem como o alvo apenas um dos elementos, o outro pode boicotar as 

mudanças, sendo menos provável que a intervenção tenha sucesso. De qualquer 

forma, a intervenção provou que produzia mudanças consistentes em quase todos 

os indicadores de cada elemento do modelo 1MB, provocando ainda uma 

significativa mudança do comportamento de risco. 
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Com base nestes resultados, este modelo deveria ser aplicado de uma 

forma mais geral para determinar se estas intervenções empíricas dirigidas podem 

efectivamente modificar informação, motivação, competências comportamentais e 

comportamentos na população em risco de contrair o VIH que diferem na forma 

como estão expostos a este risco, na orientação sexual, género, raça, estrato 

socio-económico, etc. 

Segundo Kalichman (1998 b) este modelo apresenta diversos pontos 

fortes: um deles é a sua capacidade de redução de vários constructos citados em 

outras teorias de mudança de comportamento a três factores primários. Por outro 

lado, este modelo foi construído com base em análises conceptuais de diversas 

intervenções de prevenção que demonstraram ter sucesso, tendo sido um dos 

mais testados a nível da investigação sobre prevenção do VIH. Permite assim 

uma ligação directa entre o modelo teórico e o desenvolvimento de intervenções 

permitindo uma das poucas demonstrações da eficácia de uma intervenção, com 

base conceptual, rigorosamente avaliada em qualquer população de risco (Fisher 

et ai., 1996; Kelly et ai., 1993; Kalichman, 1998 b; Fisher & Fisher, 1996). 

Através de diversas análises, Fisher e Fisher (1992, cit. por Kalichman, 

1998 b) ilustraram que a informação, a motivação e as competências 

comportamentais são bons preditores da posterior adopção de comportamentos 

de redução de risco. 

Como último ponto forte, este modelo permite-nos uma visão heurística 

para descrever componentes de intervenções que são comuns a intervenções 

com o objectivo de provocarem mudança de comportamentos baseadas em 

teorias de mudança de comportamento mais gerais. 
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2.4 - Avaliação dos Programas de Prevenção 

A progressão da epidemia da SIDA faz com que a identificação das 

intervenções eficazes na mudança de comportamentos de risco se torne 

extraordinariamente importante (Fisher & Fisher, 1996; Cruz & Vilaça, 1996). 

Kalichman (1998 b) refere que é também importante identificar outros 

aspectos que dificultam as mudanças, como um vasto leque de outros problemas 

sociais, (tão ou mais salientes que o problema da SIDA, como limitados recursos 

de saúde, elevada taxa de desemprego e utilização de drogas ou precariedade da 

habitação), diferenças culturais e de género. 

Para este autor é fundamental verificar quais as estratégias que permitem 

modificar comportamentos e quais as que permitem manter essas mudanças, uma 

vez que é fundamental para o controlo da epidemia que essas mudanças se 

mantenham. É importante distinguir os factores relacionados com a mudança 

inicial e com a manutenção dessa mudança. E esta avaliação é ainda mais 

importante porque é urgente que as intervenções que efectivamente contribuem 

para uma mudança comportamental sejam rapidamente desenvolvidas de forma a 

controlar a epidemia. A prevenção está dependente não só do desenvolvimento e 

avaliação de novas estratégias de mudança de comportamento, mas acima de 

tudo da sua transposição para programas comunitários credíveis. 

A grande maioria das intervenções preventivas, segundo Fisher e Fisher 

(1996) tem sido caracterizadas por limitações que comprometem a sua eficácia. 

Primeiro porque, apesar de diversos modelos conceptuais terem sido propostos 

(como os já referidos), a maioria das intervenções implementadas até hoje tem 

tido um cariz intuitivo, não tendo uma base teórica consistente. 

Consequentemente desperdiçaram conhecimentos na área da mudança de 

comportamento que se poderiam ter revelado fundamentais. 

Em segundo lugar porque relativamente poucas intervenções 

estabeleceram uma linha basal pré intervenção relativamente às variáveis que se 

pretendiam alterar. Desta forma perde-se o acesso ás necessidades reais que 
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permitiria uma maior adaptação da intervenção ao grupo alvo. Em terceiro lugar 

porque as intervenções frequentemente tem como objectivo uma mudança no 

padrão geral de comportamentos (por exemplo, encorajar as pessoas a fazerem 

sexo mais seguro) em vez de terem como alvo comportamentos de prevenção 

mais específicos, ignorando assim as sugestões de diversos investigadores (Ajzen 

& Fishbein, 1980; Fishbein et ai., 1994, cit. por Fisher e Fisher, 1996). 

Em quarto lugar, as intervenções existentes limitam-se, grande parte das 

vezes a fornecer informação sobre o VIH. Mesmo sendo um foco de intervenção 

reduzido, por vezes a informação fornecida não é relevante para a adesão a 

comportamentos preventivos (por exemplo, informação sobre as células T). Em 

quinto lugar, geralmente as intervenções falham na sua capacidade de motivar a 

mudança de comportamentos no sujeito e na possibilidade de permitirem o treino 

de competências comportamentais que ajudem o sujeito a adoptar 

comportamentos preventivos. Em sexto lugar, a maioria das intervenções 

implementadas não tem sido alvo de avaliações suficientemente rigorosas de 

forma a determinar se as alterações pretendidas ocorreram ou não, a curto ou 

longo prazo. 

Vários investigadores tentaram definir os comportamentos na área da 

sexualidade e identificar variáveis envolvidas nas alterações de comportamentos. 

Mas poucos se dedicaram à avaliação de algumas intervenções preventivas, num 

esforço de identificar os melhores métodos preventivos e as varáveis envolvidas 

nas mudanças de comportamento (Svenson & Hanson, 1996). Para fazer essa 

avaliação, uma das estratégias é constatar mudanças efectivas a nível dos 

comportamentos, ou então determinar alterações em variáveis, que possam ser 

consideradas preditores de mudança de comportamento. 

Tendo em conta os diversos modelos teóricos já descritos, verifica-se que 

vários são os constructos considerados. Algumas variáveis atravessam grande 

parte dos modelos, pelo que podem ser consideradas como preditores de 

mudança de comportamento (Vilaça, 1994) e variáveis obrigatórias na avaliação 

da eficácia de programas preventivos: conhecimentos acerca da infecção 
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VIH/SIDA, crença nos métodos de redução de risco e percepção pessoal da 

ameaça para esta doença. A avaliação destas variáveis poderá, assim, dar uma 

ideia da possibilidade de mudanças de comportamento dos sujeitos. 

Mas medir comportamentos ou outras variáveis na área da sexualidade 

trás consigo a possibilidade de existirem diversos erros de medida. Se estes se 

verificam sempre em qualquer avaliação, mais ainda numa temática tão sensível 

como a da sexualidade, e se nem sempre é possível eliminá-los deve-se, pelo 

menos, ter consciência de que eles podem estar presentes. 

Porque, tal como já foi referido, a mudança de comportamento constitui a 

única forma de limitar a difusão da infecção, os esforços preventivos apoiaram-se 

essencialmente em intervenções que pretendiam desenvolver nos sujeitos formas 

de reduzir o risco e promover alterações de comportamentos e corrigir 

preconceitos acerca da infecção por VIH (Kelly & Lawrence, 1988). Igualmente 

importante foi saber como se encontravam distribuídos os comportamentos de 

riscos nas diferentes populações, tendo em conta diferentes varáveis, e de que 

forma se alteram sob acção das diversas intervenções preventivas. 

Segundo Svenson e Hanson (1996), a epidemia da SIDA gerou uma 

situação de crise que acentua a existência de fragilidades nos dados que se 

baseiam no comportamento sexual humano - não existe uma bateria de métodos 

bem articulados para avaliar as actividades sexuais em diversas populações. É 

importante caracterizar a natureza dos erros de medida e tendências de 

participação nas pesquisas para entender os limites dos esforços e definir o curso 

da epidemia da SIDA. 

Tal como já foi dito, apesar de não ser claro que o conhecimento por si só 

seja suficiente para produzir mudanças de comportamento, os esforços 

preventivos não podem ser bem sucedidos a não ser que a pessoa que está em 

risco consiga perceber que aspectos do seu comportamento contribuem para o 

risco. A ausência de instrumentos sujeitos a análise psicométrica dificulta a 

avaliação do impacto de programas de prevenção, de forma a determinar a 

eficácia de diferentes formas de prevenção ou para identificar áreas de 
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desconhecimento acerca do risco (Kelly & Lawrence, 1989). Uma medida 

objectiva do conhecimento dos comportamentos de risco da SIDA permitiria uma 

avaliação mais correcta dos esforços de prevenção em estudos aplicados e 

experimentais. 

Tal como referem Kelly e Lawrence (1988) muitos programas de 

prevenção estão a ser conduzidos a nível europeu, nacional, ou local. Dada a 

urgência da crise de saúde provocada pela SIDA, é compreensível que as 

campanhas de prevenção se implantem muitas vezes sem preocupações de 

avaliação. No entanto, prestar atenção aos resultados permitirá planear, avaliar e 

redefinir programas educacionais. 

Para estes autores, o uso de um instrumento estandardizado de 

conhecimentos sobre os comportamentos de risco com propriedades 

psicométricas estabelecidas pode facilitar a avaliação e reformulação dos esforços 

preventivos e permitir a comparação entre programas. Há, no entanto, aspectos 

importantes a ter em conta na descrição de comportamentos sexuais e, 

consequentemente na avaliação das alterações provocadas pelas intervenções de 

cariz preventivo. 

Para Catania, Chitwood, Gibson e Coates (1990), apesar de as 

estatísticas e do facto de o comportamento sexual continuar a ser a 1a fonte de 

transmissão, continua sem haver dados fiáveis acerca da distribuição de 

comportamentos sexuais de alto risco. É importante descrever como é que o 

comportamento sexual está distribuído e chegar a uma compreensão das 

condições que levam à prevalência de comportamentos de alto risco. Para que 

isto seja possível é importante investir em técnicas que diminuam o erro de 

medida e maximizem a participação entre os diferentes grupos e sub-culturas. 

Ainda segundo estes autores, a SIDA provocou uma crise a nível das 

ciências biológicas e sociais, o que levou a movimentos rápidos com objectivos 

preventivos críticos: descobrir a prevalência dos comportamentos que inibem ou 

facilitam a transmissão do vírus, esquematizar antecedentes desses 

comportamentos, identificar sub-populações que possam ser alvo de intervenção 
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e avaliar programas de prevenção. Mas conduzir pesquisas no meio da crise traz 

consigo uma série de riscos, principalmente devido à exiguidade da pesquisa 

sobre técnicas usadas para recolher informação sobre o comportamento sexual. A 

investigação sexual tem sido subvalorizada e com poucos fundamentos 

Há alguns problemas por resolver que afectaram a pesquisa na área da 

sexualidade e que continuam a afectar as investigações como a tendência de 

participação e os erros de medida. A investigação nesta área ainda não possui 

precisão metodológica necessária para lidar com as exigências da informação que 

circunda os esforços para combater a SIDA e outras DST (Catania et ai. 1990). 

Catania e colaboradores (1990) consideram que os estudos realizados 

tiveram como foco inicial os bissexuais e homossexuais adolescentes e jovens, 

com posterior alargamento a heterossexuais, mulheres, adultos e idosos, 

toxicodependentes e respectivos companheiros. É importante abranger também 

minorias étnicas em risco. 

Estes autores identificam ainda 4 índices que implicam erro na abordagem 

do comportamento sexual: recusa, exagero, não contar tudo, e a concordância 

entre teste-reteste. A existência deste tipo de erros pode ser influenciada pelo 

sujeito que responde, pelo instrumento, pelo entrevistador, pela forma de recolha 

de informação, etc . 

O sexo é uma actividade altamente privada pelo que os sujeitos se 

sentem embaraçados quando lhes é pedido para revelarem o que fazem, pensam 

ou sentem durante as suas relações sexuais. Há também tabus culturais muito 

fortes que estão ligados à observação directa da actividade sexual dos outros. Os 

investigadores baseiam-se essencialmente nos auto-discursos de comportamento 

sexual, o que pode ser uma limitação (Catania et ai., 1990; Peterson & 

DiClemente, 1994). Para diminuir a margem de erro os investigadores tem que 

desenvolver a validade dos índices de auto-discurso sobre práticas sexuais que 

indiquem se a pessoa teve determinado comportamento e quantas vezes (Catania 

et al., 1990) 
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Encontram-se por vezes inconsistências entre os que as pessoas fazem e 

o que dizem, minimizando ou exagerando os seus comportamentos (Catania et ai. 

1990; Jemmott & Jemmott, 1994). A minimização pode ter a ver com a 

necessidade de manutenção da sua privacidade, com vergonha e com medo de 

represálias, levando os sujeitos a esconder as suas verdadeiras práticas sexuais. 

O exagero pode ser gratificante, permitindo colorir a sua performance e 

experiência, levando o sujeito a revelar mais do que faz. Para além disso o sujeito 

pode ter dificuldade em relembrar quantas vezes e com quantas pessoas teve 

determinado comportamento. Todos estes aspectos fazem com que a veracidade 

das respostas dos sujeitos seja difícil de verificar. 

Segundo Catania e colaboradores (1990), nem sempre é fácil (ou ético) 

validar através de marcadores biológicos. A prevalência de DST, por exemplo não 

tem uma relação directa com a frequência dos comportamentos de risco, podendo 

levar a pensar que existe um menor número de comportamentos de risco do que o 

que realmente existe: uma DST prova a existência de comportamentos sexuais de 

risco, mas a não existência não prova que o sujeito não teve comportamentos 

sexuais de risco, podendo apenas querer dizer que o sujeito teve comportamentos 

de risco com uma pessoa que não tinha nenhuma DST (Jemmott & Jemmott, 

1994). A transmissão da doença é função de taxa de infecção na população, 

infectividade do sujeito, características do hospedeiro e tipo e frequência das 

relações sexuais. 

Por outro lado, a correlação entre discursos de parceiros é uma fraco 

índice de validade, já que depende das condições emocionais que circundam a 

relação sexual - a percepção individual tem um papel fundamental na descrição 

das situações. 

Tal como referem Catania e colaboradores (1990), os erros de medida 

podem levar a um défice na identificação das populações de risco e dificultar os 

esforços preventivos. Quando os sujeitos contam mais do que o que fazem, pode 

levar a uma estimativa exagerada da prevalência de comportamentos de risco. O 

não contar tudo é, no entanto, mais comum. As pessoas vêem a actividade sexual 
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como uma actividade privada e de alguma forma má, algo que cada um não devia 

fazer ou não devia fazê-lo muito. Em culturas de valores machistas é mais comum 

o exagero, pelo menos entre os homens. 

Os aspectos desenvolvimentais podem também ser importantes. Há uma 

tendência para os adolescentes masculinos reportarem um maior números de 

parceiros que os reais. Há diferenças culturais, de idade e sexo na tendência a 

exagerar quanto ao comportamento sexual que é necessário analisar. Os adultos 

tem mais tendência para contarem menos do que o que fazem. A recusa em 

responder é também um factor importante. Os sujeitos que mais se recusam a 

responder aos questionários são os mais velhos, com menor nível de instrução, 

com menor capacidade de leitura, com menor experiência sexual, e os que se 

sentem mais inibidos a responderem a este tipo de questões (Catania et ai., 

1990). 
O sujeito influência o erro de medida, mesmo de forma não intencional: 

elementos relacionados com o recordar (complexidade das situações, vivenciadas 

ou não com emoção, etc.), auto apresentação, motivação para responder, 

capacidade de perceber o que é perguntado. Estes factores podem levar a que 

importantes formas de determinar prevalência de comportamentos de risco sejam 

subvalorizados devido a dificuldades no evocar, reduzindo a significância 

estatística nos modelos preditivos de transmissão de VIH. Para aumentar a 

evocação, o período de tempo a ser evocado deve ser bem delimitado, com início 

e fim (Catania et ai., 1990), e poderá ter que ser adaptado aos sujeitos alvo. 

No caso dos adolescentes, por exemplo, em que a frequência de relações 

sexuais é menor, o espaço duas semanas poderá ser demasiado curto para se 

conseguir ter uma ideia da prevalência de determinado tipo de comportamento de 

risco (Jemmott & Jemmott, 1994), pelo que poderá ser mais adequado um período 

de evocação à frequência dos comportamentos: mais curto quando a frequência é 

maior, mais longos quando a frequência é menor. Esta evocação toma-se mais 

fácil quando o sujeito teve poucos parceiros (Catania et ai., 1990). 
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A auto-apresentação, ou tendência para responder de acordo com a 

desejabilidade social está relacionada com valores subentendidos de uma cultura 

ou subcultura e tem subjacente uma necessidade de se apresentar de uma forma 

positiva. Isto faz com que valorize a frequência de determinados comportamentos 

e desvalorize outros, dependendo de esse comportamento ter ou não uma carga 

positiva - a percepção dos sujeitos quanto ao grau de desejabilidade negativa 

pode dificultar o comportamento, mas pode também levar a que os sujeitos 

tenham dificuldade em falar dele. Para evitar tendência a respostas de 

desejabilidade social deve criar-se um contexto de avaliação da actividade sexual 

sem que o sujeito se sinta julgado, usar perguntas abertas, ter em conta a 

terminologia que o sujeito conhece e maximizar a privacidade dos sujeitos 

(Catania et ai., 1990). 

Estas variáveis referidas afectam directamente a capacidade dos 

investigadores para chegar a uma claro entendimento das condições que facilitam 

mudanças no comportamento sexual, e consequentemente, implicam dificuldades 

na evolução de intervenções comportamentais. 

Quanto às variáveis ligadas com o instrumento, estas têm geralmente a 

ver com efeitos da ordem das questões, terminologia e estrutura das questões, e 

forma como recordam a informação (credibilidade e privacidade). 

Os questionários autoadministrados diminuem o erro de medida que se 

relaciona com a privacidade, mas poderá haver problemas a nível da 

compreensão da linguagem. 

Nem todas os sujeitos estão dispostas a participar em pesquisas acerca 

da sua actividade sexual. Os rapazes voluntarizam-se mais facilmente para este 

tipo de estudos do que as raparigas (Kenrick et ai., 1980; Siegman, 1956; Wolchik 

et ai., 1985, cit. por Catania e col., 1990) 

Segundo alguns estudos, os participantes têm tendência para serem mais 

liberais e permissivos, evidenciando poucos sentimentos de culpa, menos inibidos 

a nível sexual, tem uma visão mais positiva dos materiais eróticos, são 

sexualmente mais curiosos, valorizando a pesquisa a nível da sexualidade, são 
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menos erotofóbicos (Farkas et ai., 1978; Kaats et ai., 1971; Morokoff, 1986; 

Saunders et ai., 1985, Wolchik et ai,1983, Wolchik et ai. 1985; cit. por Catania et 

ai., 1990). Diferentes atitudes reflectem-se depois em diferentes comportamentos. 

Os participantes reportam índices mais elevados de relações vaginais, 

masturbação e experiências sexuais menos usuais. 

No entanto Smith (1988, cit. por Svenson & Hanson, 1996), nas suas 

entrevistas com os não respondentes de uma pesquisa americana concluiu que 

parecia não haver diferenças de comportamento a nível sexual entre os 

respondentes e os não respondentes (com algumas excepções), tendo ainda 

verificado a existência de poucas diferenças entre os dados dos respondentes e 

os dados dos censos. 

Há vários motivos que podem levar os sujeitos a participar neste tipo de 

pesquisa. Em alguns casos os sujeitos podem estar a procurar soluções para os 

seus problemas de ordem sexual, porque reconhecem que correm riscos. Alguns 

sujeitos não participam por medo de represálias, de serem identificados como 

tendo determinados comportamento de risco e serem socialmente estigmatizados. 

Por este motivo a garantia do anonimato é fundamental (Catania et ai., 1990). 
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Il PARTE - ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO 
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INTRODUÇÃO 

Na parte prática deste trabalho começar-se-á, através de um primeiro 

estudo, por avaliar a eficácia de um projecto preventivo recentemente 

implementado em Portugal, o "Projecto 18-25", que tentou agir ao nível de 

diversas das variáveis identificadas pelos diversos modelos teóricos já referidos. O 

primeiro estudo permite analisar as respostas dos sujeitos a dois questionários 

que abrangem os comportamentos sexuais, bem como os conhecimentos e 

atitudes dos sujeitos face à infecção pelo VIH/SIDA em dois momentos distintos 

do projecto. 

Ao analisar este projecto preventivo foram identificadas algumas das 

limitações referidas por Fisher e Fisher (1996) entre elas o caracter intuitivo (a 

ausência de base conceptual) e a ausência de uma pesquisa rigorosa prévia que 

permitisse identificar as características de base da população alvo (de forma a 

identificar o seu nível de base, quer a nível de comportamentos, conhecimentos e 

atitudes). 

Se a primeira limitação é importante, a segunda não o é menos. Conhecer 

a população sobre a qual se quer intervir, permite que não se dê "tiros no escuro" 

(Fisher e Fisher, 1996), permite centrar a acção preventiva nos aspectos que 

necessitam realmente de ser mudados, optimizando recursos humanos e 

financeiros. Com o objectivo de servir de ponto de partida para estruturar projectos 

preventivos futuros que tenham como base a mesma população alvo (jovens 

universitários) tentou-se, através de um segundo estudo, contribuir para 

caracterizar uma amostra da população universitária (comportamentos, 

conhecimentos e atitudes), e identificar as variáveis mais relacionadas com os 

comportamentos de sexo seguro. 
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CAPÍTULO 3 

ESTUDO 1 - AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE UM PROJECTO DE 
PREVENÇÃO 

3.1 - Introdução 

O projecto "Preservativo, Sim Obrigado - Programa 18-25 anos -

Promoção de Sexo mais Seguro e dos Factores Protectores do Contagio de VIH", 

ou mais abreviadamente, "Projecto 18-25", é um dos projectos recentes de 

Prevenção levado a cabo pela Associação para o Planeamento da Família (APF), 

em parceria com a Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA (CNLCS). Este 

programa, foi implementado a nível Nacional pelas diversas delegações da APF, 

mais especificamente no Porto, Lisboa, Coimbra, Beja, Évora, Faro, Portimão, e 

Angra do Heroísmo. 

A existência deste projecto encontrou a sua justificação em vários estudos 

que identificaram a faixa etária dos 18 aos 25 anos como uma das faixas em que 

ocorrem mais comportamentos de risco, relativamente à transmissão de doenças 

sexualmente transmissíveis (e.g., Basen-Engquist et ai., 1992) 

Em Portugal, tal como no resto do mundo, e tal como já foi referido, um 

grande número de casos de SIDA foram identificados em sujeitos entre os 25 e os 

34 anos (CNLCS/CVEDT, 1999b). Se se observarem os dados cumulativos desde 

o início da epidemia (até Junho de 1999), verifica-se que são a faixa etária mais 

atingida, com um total de 1 384 casos em sujeitos dos 25-29 anos e 1 323 casos 

em sujeitos dos 30-34 anos, perfazendo um total de 43.3% de todos os casos 

notificados (ver Quadro 6, pag.71-72) 

Tendo em conta o período de tempo que vai desde o contacto com o VIH 

até à manifestação de sintomas suficientemente graves que impliquem o 

diagnóstico de SIDA, é possível que muitos destes sujeitos tenham sido infectados 

durante a adolescência e primeiros anos da juventude, uma faixa etária em que os 
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comportamentos sexuais de risco são frequentes. Numa amostra da população 

portuguesa, Lucas (1993) concluiu que 41% das raparigas e 79% dos rapazes de 

17/18 anos já teve relações sexuais, e que apenas cerca de 20% dos rapazes 

entre os 18 e os 24 anos refere que usa sempre o preservativo, enquanto cerca de 

45% refere nunca usar. Ou seja, apesar de os jovens e adolescentes possuírem, 

normalmente um bom nível de conhecimentos, continuam a ter comportamentos 

sexuais que os colocam em risco. 

No entanto, e apesar de este grupo alvo revelar necessidades específicas 

ao nível da saúde sexual e reprodutiva, numa perspectiva global de promoção da 

saúde, depara-se com a inexistência de programas estruturados para este grupo, 

quer do ponto de vista da educação sexual, quer do ponto de vista da promoção 

da educação para a saúde, tal como acontece noutros níveis de ensino. Os 

programas de prevenção de VIH junto dos adolescentes e jovens são, assim, uma 

prioridade (Basen-Engquist et ai., 1992) 

Uma breve caracterização deste grupo remete para alguns factores de 

risco, ao qual não serão alheios a "cultura de invulnerabilidade" e os falsos 

sentimentos de segurança e protecção que o "ser-se" jovem pressupõe. Outras 

características que este grupo implica, e que justificam ainda a especial atenção 

que este programa lhe dá, incluem a variedade de comportamentos necessários 

para fazer face à pressão afectiva e social do grupo em que o jovem se insere. 

Os sentimentos e atitudes de reacção ao distanciamento/desenraizamento 

face ao grupo familiar e de pertença que por vezes o ir para uma faculdade 

distante implica; a plasticidade de expectativas e a entrada num registo de vida 

(considerado) adulto; a entrada no ensino superior, que poderá trazer consigo, em 

alguns casos, uma maior facilitação a nível de comportamentos de risco e de 

consumo aditivo. Por outro lado, é uma faixa juvenil sexualmente mais activa, com 

maior número de parceiros e com maior probabilidade de menor protecção nas 

relações e comportamentos sexuais (APF, 1996). 

A actividade central deste projecto passa pela organização de um curso 

de formação para jovens ligados às Associações de Estudantes e outras 

Associações Juvenis interessados em funcionar como "núcleos duros" de 
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prevenção no seu estabelecimento de ensino. É esperado que este curso lhes 

permita, como agentes dinamizadores de actividades, valorizar a comunicação 

inter-pares, a vertente informativa e o encaminhamento adequado. 

O projecto inclui ainda a disponibilização de materiais de 

informação/sensibilização a estruturas associativas e académicas do Ensino 

Superior, bem como a organizações e projectos que envolvam jovens dos 18 aos 

25 anos. Esses materiais incluíram auto-colantes, capas de cartolina, 

desdobráveis, emblemas de pano, lápis, postais, agendas e posters. Pretendia-se, 

desta forma, desenvolver estratégias conjuntas que mais se adequassem ao 

grupo alvo, de acordo com as suas expectativas, disponibilidades e interesses 

(APF, 1996). 

Relativamente à formação, a parte mais importante do projecto, pretende-

se através dela actuar ao nível das competências pessoais, teórico-científicas e 

pedagógicas: actuar ao nível das competências sociais do grupo numa 

perspectiva de desenvolvimento pessoal, procurando interferir em diversas 

variáveis consideradas importantes na mudança de comportamentos (informação, 

percepção de risco e vulnerabilidade, atitudes, crenças, valores, etc). 

Esta formação dirigiu-se a jovens inseridos ou com ligações a 

Associações de Estudantes ou outras Associações Juvenis que pretendam ter um 

papel activo na sua instituição a nível desta temática. Teve a duração aproximada 

de 23 horas e dos seus conteúdos fizeram parte os seguintes temas gerais, que 

procuraram actuar ao nível da informação, motivação e competências 

comportamentais e de comunicação (APF, 1996): 

1) Valores, atitudes e comportamentos associados à sexualidade, DST, SIDA e 

relações interpessoais; 

2) Comunicação interpessoal; 

3) Desenvolvimento psico-sexual; 

4) Sexualidade e educação sexual; 

5) Aspectos anatomo-fisiológicos associados à sexualidade; 

6) Noções básicas sobre virologia e Epidemiologia do VIH/SIDA; 

7) Prevenção do VIH/SIDA e outras DST; 



178 

8) Contracepção e planeamento familiar; 

9) Prevenção da violência e abusos sexuais; 

10) Técnicas de dinâmica de grupos; 

11) Desenho do projecto de prevenção a implementar no seu estabelecimento 

de ensino. 

Os métodos pedagógicos utilizados passaram pela exposição, discussão, 

discussão de casos, "role-playing", utilização de vídeos e projecção de slides. A 

componente da discussão entre jovens foi especialmente valorizada. Os objectivos 

gerais destas acções de formação, segundo o desenho do projecto (APF, 1996) 

passaram por: 

1) Contribuir para a resposta a necessidades não resolvidas, do grupo 18-25 

anos/estudantes do ensino superior, ao nível da prevenção do VIH/SIDA e 

outras DST, numa óptica de promoção da saúde; 

2) Potencializar a criatividade, a comunicação interpares e a predisposição para 

a aprendizagem e mudança de atitudes/comportamentos deste grupo, em 

grupo; 

3) Contribuir para a reflexão, o estudo, a intervenção e o entendimento das 

estratégias a seguir com e sobre este grupo; e 

4) Actuar sobre o comportamento e atitudes de vulnerabilidade e risco, como 

estratégia de desenvolvimento de factores protectores e aumento da 

resiliência destes jovens. 

Dentro destes objectivos mais gerais foram considerados outros mais 

específicos: 

a) Desenvolver e apoiar iniciativas de educação/prevenção que ocorram nos 

estabelecimentos de ensino superior e estruturas associativas, no âmbito do 

VIH/SIDA e sexo mais seguro; 

b) Disponibilizar materiais para iniciativas de informação, sensibilização, 

formação e atendimento, nas Universidades, Institutos Politécnicos, Escolas 

Superiores de Enfermagem, Educação e outros; 
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c) Promover a organização e participação em debates e estudos sobre o tema; 

d) Garantir a existência de informação nos locais de lazer e outros que estes 

jovens frequentam em tempo de aulas; 

e) Divulgar e proporcionar atendimento telefónico e face a face existentes na 

APF, noutras organizações de luta contra a SIDA e serviços públicos de 

saúde sexual e reprodutiva; 

f) Desenvolver actividades de informação/sensibilização em período de aulas; e 

g) Contribuir para a existência de programas estruturados de formação e 

informação, inter-pares, sobre VI H/SI DA, sexo mais seguro, no contexto 

global da promoção da saúde. 

Tendo em conta estes objectivos, após a implementação deste projecto a 

APF esperava que fossem atingidos como resultados práticos: 

a) Aumento dos comportamentos preventivos e de protecção em matéria de 

saúde sexual; 

b) Aumento da qualidade de utilização do preservativo; 

c) Maior conhecimento das estruturas de saúde e apoio, não governamentais e 

governamentais; 

d) Surgimento de programas de informação/formação inter-pares 

e) Aumento da qualidade e eficácia de resposta às necessidades deste grupo 

em termos de VIH/SIDA e promoção da saúde. 

f) Reforço do envolvimento destes jovens no estudo, planeamento e resposta a 

problemas sociais, mais concretamente na área da saúde sexual e 

promoção da saúde. 

g) Programação de acções futuras em parceria com a APF e outras 

Organizações. 

O início da implementação do projecto variou de delegação para 

delegação, desde Lisboa que começou em finais de Setembro e terminou em 

Outubro de 1997, até Beja, que começou em finais de 1997 e, devido a várias 
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dificuldades encontradas, em Agosto de 1999 não tinha ainda terminado o 

projecto. 

A implementação do projecto passou por diversas grandes fases: a) a 

divulgação e recrutamento de jovens; b) a formação; e c) a disponibilização de 

materiais, e a organização de actividades por parte dos jovens (APF, 1998). A 

divulgação do projecto foi feita, de uma forma geral, através de cartas de 

divulgação do projecto enviadas às Associações de Estudantes ou outras 

Associações Juvenis. Em alguns casos, os jovens foram contactados 

pessoalmente por técnicos da APF que com eles mantinham contactos. As cartas 

enviadas apresentavam o projecto de forma sumária e convidavam os jovens a 

participar numa reunião. Das cartas enviadas, poucas respostas foram recebidas. 

Por exemplo, no Porto foram enviadas cerca de 40 cartas, e apenas 6 Instituições 

responderam ao convite. Nessa reunião inicial foi apresentado o projecto de uma 

forma mais ampla e as Associações foram convidadas a apresentarem inscrições 

para o projecto. Ao todo, foram inscritos 172 jovens: 24 no Porto, 25 em Coimbra, 

10 em Lisboa, 67 no Alentejo (24 em Beja, 43 em Évora), 38 no Algarve (25 em 

Faro, 13 em Portimão) e 8 em Angra do Heroísmo (Terceira -Açores). Destes 172 

jovens, 38 eram do sexo masculino (22.1%) e 134 eram do feminino (77.9%), com 

idades compreendidas entre os 16 e os 37 anos (com média de 21 anos) 

Na segunda fase, a fase da formação, os jovens inscritos participaram em 

diversas acções de formação, num total de 23 horas. Essa formação não foi 

rigorosamente igual em todas as delegações, mas de uma forma geral os temas 

abordados foram semelhantes e obedecendo ao programa já descrito. O horário 

da formação e a forma como as 23 horas forma distribuídas variou de Delegação 

para Delegação, de forma a conciliar as disponibilidades de formandos e 

formadores. No Porto, por exemplo, a formação decorreu em dois dias por 

semana, durante duas horas, ao longo de 6 semanas. 

Na formação foram usadas diversas técnicas pedagógicas entre as quais 

a exposição, discussão de grupo, discussão de casos, "role playing", slides, vídeos 

(por exemplo, no Porto foi passado o vídeo "Tens o quê?", da CNLCS), dinâmica 

de grupos, e alguns materiais auxiliares, como por exemplo preservativos e um 
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modelo de pénis em esferovite (que serviu para demonstrações de utilização do 

preservativo). Acima de tudo tentou privilegiar-se a discussão e diálogo com os 

formadores e entre formandos, de forma a possibilitar a exposição de dúvidas e a 

partilha de pontos de vista. 

Durante a formação os jovens foram incentivados a pensar num projecto 

de prevenção para a sua instituição, em que eles tivessem um papel activo. A APF 

estaria disponível para fornecer os materiais do projecto, e para toda a 

colaboração de que os jovens necessitassem. No final da formação foi-lhes pedido 

que fizessem o desenho desse projecto. 

Os materiais foram sendo distribuídos aos jovens e disponibilizados para 

as actividades que implementavam. Foram distribuídos lápis, capas, autocolantes, 

posters, emblemas de pano, agendas e postais. Algumas delegações criaram 

alguns materiais próprios. A título ilustrativo, a delegação do Algarve criou uma T-

Shirt, a Delegação do Alentejo (Beja) criou um saco de pano. Algumas 

Delegações conseguiram apoios a nível de empresas de preservativos (por 

exemplo, Delegação dos Açores) ou da CNLCS (por exemplo a Delegação do 

Porto), e distribuíram também preservativos. Foram também distribuídos materiais 

de outros projectos preventivos que ainda se encontravam em "stock", como por 

exemplo, pins, folhetos informativos, bases para copos, T- Shirts, etc. 

Na fase de organização de actividades por parte dos jovens, os jovens 

passaram para o terreno as suas ideias. No Porto, foram organizadas exposições 

(no Instituto Superior da Maia e Escola Superior de Educação da Universidade do 

Porto), festas (Universidade Lusíada), uma tertúlia (na Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade do Porto), distribuição de materiais na 

Recepção ao Caloiro e outras actividades académicas (como por exemplo a 

Semana Desportiva da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física e a 

recepção ao caloiro no Instituto Superior da Maia). 

Assim pode considerar-se que o projecto "18-25", foi constituído por duas 

grandes partes: a) por um lado a acção sobre os jovens que estão directamente 

ligados ao projecto e que frequentam a formação; e b) por outro lado a criação e 
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implementação de projectos preventivos por parte dos jovens, e que tem como 

alvo o resto dos jovens. 

Na primeira parte, apostando em técnicos como agentes de prevenção e 

através de uma comunicação vertical (formador (técnico) - formando (jovem)) 

procura-se, por um lado, transmitir conhecimentos e favorecer o vivência de uma 

sexualidade saudável, através do evitar de comportamentos de risco; por outro 

abordam-se algumas estratégias que permitam depois a actuação sobre os 

colegas. 

Para isso desenvolveram-se estratégias que permitam trabalhar a 

percepção da gravidade da situação em termos de DST, a susceptibilidade 

pessoal percebida (por exemplo através do vídeo "Tens o quê?", que retracta o 

caso de um jovem universitário que foi infectado pelo VIH) , as crenças pessoais e 

atitudes relativamente à sexualidade em geral e em relação aos comportamentos 

seguros/de risco (através das discussões de grupo), ganhos/custos da opção por 

comportamentos seguros, eficácia sentida para efectuar esses comportamentos 

(dificuldades/fracassos/alternativas de resposta - trabalhados por exemplo através 

de rolle-playing, da utilização do modelo de pénis, e de discussão de grupo), 

efeitos da pressão social, competências de negociação de comportamentos 

seguros com o parceiro (trabalhados através de rolle-playing e discussão de 

grupo). Esta fase decorre em grupo, onde é possível a comunicação horizontal, 

com troca de dúvidas, opiniões e experiências que promove apoio social e um 

ambiente reforçante. 

No que diz respeito à segunda grande fase, considerando os tipos de 

intervenção definidos pelo New South Wales Department of Health (1994, cit. por 

Moore et ai., 1996), este projecto pretendia que os jovens implementassem os 

quatro tipo de intervenções. 

Em 1o lugar, a influência inter-pares, que será a mais fácil e que poderá 

ser feita mesmo de forma não intencional. Se a formação a que os jovens foram 

sujeitos provocar alterações a nível de conhecimentos, comportamentos, atitudes 

e todos os outros constructos já referidos, é natural que estas alterações passem, 
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através das interacções com os outros jovens, para a cultura dos grupos em que 

se movem, influenciando a mudança de comportamentos ao longo do tempo. 

Em 2o lugar, o ensino Inter-pares, que já depende mais de projectos de 

prevenção mais estruturados a implementar pelos jovens em que eles venham a 

ser formadores, tal como aconteceu, por exemplo no caso da formação de 

Coimbra, em que os jovens do projecto "18-25" foram posteriormente formadores 

numa formação semelhante. 

Em 3o lugar, o Aconselhamento/Facilitação Inter-Pares, que depende 

igualmente de projectos de prevenção complexos que passem pelo atendimento 

individual e acompanhamento de outros jovens num ambiente mais formal. Não 

estando de todo fora das actividades que os jovens poderão organizar, será 

eventualmente mais fácil para jovens que estão ligados a cursos que já fornecem 

algumas competências na área do atendimento, como é o caso dos cursos de 

Psicologia, Medicina, Enfermagem, Assistentes Sociais, etc. No Porto, por 

exemplo, alguns jovens do curso de Psicologia tinham previsto criar um gabinete 

de apoio aos colegas, mas tal acabou por não ser possível por não haver na 

faculdade um espaço disponível. 

Por último, o surgimento de Programas de Participação Inter-Pares que é 

um dos maiores objectivos deste projecto. Ou seja, fazer surgir programas 

preventivos nas Instituições a que os jovens se encontram ligados, programas 

esses em que os jovens estejam envolvidos, desde o seu planeamento e 

concepção até à sua implementação. Pode dizer-se que este foi o caso das 

diversas actividades que os jovens implementaram nas suas Instituições. 

O "Projecto 18-25" pode, assim, enquadrar-se no conjunto de programas 

de intervenção implementados a nível comunitário que, segundo Kalichman (1998) 

reflectem frequentemente intervenções com base teórica pouco definida, em que 

não existem ligações específicas aos constructos formais, nem a linguagem 

específica subjacente a cada modelo para definir actividades e objectivos, o que 

constitui obviamente uma limitação. 
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O objectivo geral deste estudo consistiu na avaliação da eficácia/impacto 

do projecto "18-25" aplicado na Delegação do Porto. Pretende-se, mais 

especificamente, avaliar as alterações ocorridas no primeiro grupo alvo do 

projecto, ao nível dos seus conhecimentos, atitudes e comportamentos. 

3.2 - Metodologia 

Para avaliar a eficácia do projecto, foram criados 2 grupos: um grupo de 

controlo e um grupo experimental. Apenas os jovens do grupo experimental 

participaram directamente no "Projecto 18-25", frequentando a formação. Ao grupo 

experimental foram efectuadas medidas pré-formação (antes da primeira acção de 

formação, em Novembro de 1997), e medidas pós formação (depois da última 

acção de formação, ou seja cerca de 6 semanas depois da primeira medida, em 

Janeiro de 1998). Ao grupo de controle foram efectuadas medidas que 

corresponderam, no tempo, às medidas pré e pós. Com o objectivo de encorajar a 

honestidade nas respostas aos vários itens, para reduzir a tendência para dar de 

si uma imagem positiva e a participação selectiva relacionada com a sensibilidade 

de alguns itens (Svenson e Hanson 1996), foi garantido anonimato e 

confidencialidade dos dados a todos os participantes. 

Neste estudo, porque foram recolhidas medidas em momentos diferentes 

que teriam que ser posteriormente emparelhadas e comparadas, os sujeitos foram 

identificados através de um nome de código que só os sujeitos sabiam. Foi-lhes 

pedido que no cabeçalho do questionário colocassem um nome suficientemente 

significativo para se lembrarem algum tempo mais tarde, como por exemplo uma 

alcunha, um diminutivo ou outro nome significativo. 

Tanto no grupo experimental, como no grupo de controlo, os questionários 

ao serem respondidos, eram metidos pelo jovem, num envelope que fechavam 

antes de o entregar ao responsável pela sua recolha. 
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3.2.1 - Amostra - Sujeitos 

As características dos dois grupos (experimenta! e de controlo) 

encontram-se no Quadro 9. A amostra experimental é constituída pelos jovens que 

participaram directamente no projecto 18-25, na Delegação do Porto. Esta 

amostra foi constituída por 24 jovens, 5 do sexo masculino e 19 do sexo feminino, 

com uma média de 21.4 anos (com idades compreendidas entre os 19 e os 24 

anos) e todos eram solteiros. Destes jovens, 21 já tinham tido relações sexuais, 

apresentando uma média de idade para a primeira relação sexual de 17.7 anos 

(com idades compreendidas entre os 14 e os 22 anos). 

Estes jovens eram provenientes de 5 Instituições: Escola Superior de 

Educação (curso de Educadores Sociais), Instituto Superior da Maia (curso de 

Psicologia) , Universidade Lusíada (cursos de Direito e Relações Internacionais), 

Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física -UP (curso de Educação 

Física) e Faculdade de Psicologia e C. Educação -UP (cursos de Psicologia e 

Ciências da Educação). 

A amostra de controlo, que não participou directamente no projecto "18-

25" foi constituída por 24 jovens, sendo 6 do sexo masculino e 18 do sexo 

feminino e tinham uma média de 21.1 anos (com idades compreendidas entre os 

18 e os 25 anos). Destes jovens, 22 eram solteiros, 1 era casado e 1 não fez 

referência ao seu estado civil. 14 já tinham tido relações sexuais, e a idade média 

da primeira relação sexual foi 16.6 anos (com idades compreendidas entre os 10 e 

os 22 anos). 

Os jovens do grupo de controlo pertenciam aos mesmos cursos e 

Instituições (e na mesma proporção) do grupo anterior (com excepção de 1 que 

era de Economia - Fac. de Economia da UP). 

Não se verificam, nestas características grandes diferenças, a não ser no 

número de jovens que já tinham tido relações sexuais, que no grupo experimental 

era maior do que no grupo de controle, o que poderá ser importante na 

interpretação de algumas diferenças que possam vir a surgir. 
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3.2.2 - Instrumentos - Medidas 

Para este estudo, como medidas pré e pós teste foram utilizados dois 

instrumentos: "Questionário de Comportamentos e Atitudes de Prevenção Face à 

SIDA" e o "Questionário de conhecimento do VIH". 

"Questionário de Comportamentos e Atitudes de Prevenção Face à 
SIDA" 

O "Questionário de Comportamentos e Atitudes de Prevenção Face à 

SIDA" (Cruz, 1994; Cruz, Vilaça, Sousa, Gomes, Melo, Araújo, Dias, Freitas & 

Ruivo, 1997) é um instrumento de avaliação a nível psicossocial e 

comportamental, que tem como principais objectivos efectuar, numa dada 

população alvo: 1) o estudo e a caracterização, dos comportamentos sexuais, dos 

comportamentos de risco e das estratégias de protecção face à infecção pelo 

VIH/SIDA ; e 2) o estudo e avaliação da natureza das intenções, atitudes, custos e 

benefícios, aprovação ou desaprovação social, e percepção de controlo 

(expectativas de auto-eficácia), associadas aos comportamentos de risco e/ou de 

prevenção do VIH/SIDA. 

Este questionário foi desenvolvido a partir dos instrumentos já aplicados 

ao estudo dos comportamentos e atitudes face à SIDA, particularmente a partir de 

instrumentos de avaliação baseados na Teoria da Acção Racional ( e.g. Fishbein 

& Middlestadt, 1989), no Modelo da Aprendizagem Social Cognitiva e Auto 

Eficácia (e.g. Bandura, 1989, 1992 e 1994) e no Modelo de Crenças de Saúde 

(e.g. Kirscht & Joseph, 1989; Hingson & Struning, 1993), tendo sido adaptado e 

validado para a população portuguesa (Cruz, 1994; Cruz & Sousa, 1999). 

Embora, na sua versão original o "Questionário de Comportamentos e 

Atitudes de prevenção Face á SIDA" inclua um total de 52 itens repartidos por 5 

grupos, cada uma dos quais dirigido ao estudo de um domínio específico, no 

presente estudo foram apenas utilizados os grupos I,II,III, e V. O questionário 
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inclui ainda uma parte demográfica, visando a identificação do sexo, idade, estado 

civil e curso académico. Os diversos grupos do questionário pretendem medir 

diversos aspectos: 

- O grupo I é constituído por 5 itens que avaliam a percepção pessoal do risco 

de contrair o VIH/SIDA e o comportamento sexual actual; 

- O grupo II é constituído por 24 itens que avaliam a intenção comportamental, 

as atitudes, normas, percepção de controlo comportamental face ao uso do 

preservativo no próximo encontro sexual; 

- O grupo III é constituído por 9 itens que avaliam o comportamento sexual nos 

últimos 3 meses; 

- O grupo IV é constituído por 6 itens que avaliam o comportamento sexual na 

última semana; 

- O grupo V é constituído por 7 itens que avaliam o comportamento sexual no 

último encontro sexual; 

O tipo de resposta solicitada varia de item para item, podendo ser: a) 

escala bipolar (e.g. entre o "muito improvável (-3) a "muito provável" (+3)); ou b) 

dicotómica (e.g. "Sim/Não"). 

Este questionário não foi apresentado como um questionário de 

"respostas certas ou erradas", mas como um estudo confidencial e anónimo das 

opiniões, expectativas, sentimentos, atitudes e comportamentos dos estudantes-

alvo. O estudo foi apresentado como fazendo parte de um projecto de 

investigação mais amplo sobre o "Comportamento e Prevenção da SIDA nos 

Adolescentes e Jovens Adultos", com objectivos importantes no domínio do apoio, 

educação e intervenção psicológica para a prevenção da SIDA. Nesse sentido, 

apelou-se para a colaboração dos inquiridos e para a sinceridade das respostas, 

independentemente dos julgamentos pessoais sobre a adequação ou não das 

respostas. 
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"Questionário de Conhecimento do VIH " 

O "Questionário de Conhecimento do VIH" (Q.C. - VIH) é a versão 

traduzida e adaptada para a língua portuguesa (Cruz, 1998) do "HIV Knowledge 

Questionnaire (HIV-K-Q) desenvolvido por Carey, Morrison-Beddy e Johnson 

(1997). Trata-se de um instrumento de avaliação desenvolvido para avaliar o grau 

de conhecimentos acerca da transmissão, prevenção e consequências da 

infecção pelo VIH/SIDA e especialmente destinado a ser utilizado na avaliação da 

eficácia de programas de prevenção da SIDA. 

Este questionário (anexo 2), inicialmente constituído por 62 itens viria a 

ser consolidado numa versão final deste com 45 itens, evidenciando elevados 

índices de fidelidade e validades factorial e discriminante. O tipo de respostas 

solicitadas são dicotómicas, mais especificamente, verdadeiro/falso. 

Na adaptação deste questionário a outras populações Carey e 

colaboradores (1997) aconselham, no entanto, a aplicação da sua versão inicial, 

de forma a permitir uma melhor adequação à população alvo. Na versão 

portuguesa foram ainda alterados alguns itens, de forma a melhor se adequarem à 

população portuguesa (itens 26, 34, e 54). 

Para além de demorar apenas cerca de 7 minutos a ser completado, este 

questionário exige uma formação mínima (ao nível do 2o ciclo do ensino básico), 

assumindo-se por isso como um instrumento válido e útil que pode ser também 

utilizado junto de adultos com baixos níveis de formação escolar. 

A sua "sensibilidade cultural" constitui uma das principais vantagens deste 

instrumento, comparativamente a outros questionários do conhecimento do 

VIH/SIDA já desenvolvidos mas sem dados suficientes e/ou claros relativamente à 

sua validade ou características psicométricas. É o caso, por exemplo, do "Teste de 

Conhecimento do Comportamento de risco de SIDA - ARBKT" (Kelly et ai., 1989), 

desenvolvido e testado em populações de homossexuais masculinos e estudantes 

universitários, o caso do "Questionário de Comportamentos, Sentimentos, e 

Conhecimento de SIDA - AKT" (Koopman et ai.,1990). 
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Nesse sentido, e tal como referem os seus autores, pretendeu-se 

desenvolver "uma medida fiel e válida, compreensível por pessoas com pouca 

formação ("literacy"), e apropriada para ser utilizada independentemente da idade, 

sexo e/ou orientação sexual" dos sujeitos. Uma tal medida deverá, por isso, "ser 

breve, mas sensível, de forma a poder ser utilizada na avaliação de programas 

centrados na educação , prevenção, redução do risco, teste e aconselhamento do 

VIH" (Carey et ai., 1997, p.62). 

3.2.3 - Operacionalização das variáveis 

Tendo em conta os objectivos propostos, as variáveis em estudo 

relativamente a estes instrumentos de avaliação, foram operacionalizadas tendo 

em conta um critério comportamental. Ou seja, um comportamento alvo deve ser 

singular, estar sob o controlo volitivo do sujeito e avaliado, sempre que possível 

em 4 dimensões distintas: a acção (e.g., utilizar o preservativo ou ter disponível o 

preservativo), o alvo (e.g. preservativo de pele ou borracha), o contexto (e.g., com 

o(a) parceiro(a) habitual ou com o(a) parceiro(a) ocasional), e o momento (no 

próximo encontro sexual ou no último encontro sexual) de desempenho do 

comportamento (Fishbein & Middlestadt, 1989). 

Paralelamente procurou também ter-se em conta a regra da 

correspondência defendida por estes autores, neste tipo de investigação. Por 

outras palavras, a associação entre as variáveis será fortalecida se estas forem 

medidas de acordo com um mesmo critério comportamental: a especificação da 

componente acção do comportamento e dos limites temporais para todas as 

variáveis do modelo. Neste estudo os critérios comportamentais definidos foram 

os comportamentos e práticas sexuais dos jovens, o "uso do preservativo" nos 

últimos 3 meses e no último encontro sexual, assim como a intenção de o utilizar 

(ou fazer utilizar) no próximo encontro sexual). 

As restantes variáveis foram operacionalizadas da seguinte forma: 
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1- Conhecimentos: Grau de conhecimentos relativamente à infecção pelo VIH de 

conhecimentos sobre transmissão do VIH (sexo vaginal/anal/oral, produtos 

sanguíneos, mãe-filho), não transmissão (saliva, picadas de insectos, tocar 

alguém, partilhar alimentos), estratégias eficazes de redução de risco 

(preservativo masculino/feminino, abstinência, monogamia a seguir a teste de 

anti-corpos de SIDA), estratégias ineficazes de redução de risco (lavar-se a 

seguir às relações sexuais, tomar a pílula, vacinas), métodos preventivos e 

consequências da infecção (período assintomático, tratamento, evoluir da 

doença). Esta variável consiste na soma das respostas correctas (podendo o 

seu valor variar de 0 a 62) ou na percentagem de respostas correctas. Os 

"scores" mais elevados reflectem níveis mais elevados de conhecimentos. 

2- Intenção Comportamental: Julgamento da probabilidade subjectiva sobre a 

intenção de utilizar (ou fazer utilizar) o preservativo no próximo encontro 

sexual. Esta variável consiste na soma de 2 itens medidos numa escala de 7 

pontos (Ex: "Eu tenciono utilizar (ou fazer com que o outro utilize) um 

preservativo no meu próximo encontro sexual: Muito improvável Muito 

provável), podendo o seu valor total variar entre -9 e +9. Os "scores" mais 

elevados reflectem níveis elevados de intenção comportamental de usar o 

preservativo. 

3- Atitude face à utilização do preservativo: Avaliação que o sujeito faz dos 

sentimentos a "favor" ou a "desfavor" do uso do preservativo. Esta variável 

consiste na soma das avaliações de 7 aspectos (Ex.: "A utilização do 

preservativo no meu próximo encontro sexual será algo de: Agradável 

Desagradável), podendo o seu valor total variar entre -21 e +21. Os "scores" 

mais elevados reflectem uma atitude mais favorável à utilização do 

preservativo. 

4- Crenças Comportamentais (benefícios e custos): julgamento subjectivo do 

sujeito da probabilidade de ocorrerem determinadas consequências do uso do 
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preservativo. Consiste na soma das avaliações de 6 aspectos (3 custos e 3 

benefícios, Ex.: "O uso do preservativo no seu próximo encontro sexual terá 

como consequência a protecção contra a SIDA" / "O uso do preservativo no 

seu próximo encontro sexual terá como consequência a redução do prazer 

sexual: Altamente Improvável Altamente Provável"), podendo o seu valor 

total variar entre -9 e +9. Os "scores mais elevados reflectem uma maior 

crença na ocorrência dos custos/benefícios. 

5- Avaliação dos resultados (benefícios e custos): Avaliação da desejabilidade 

ou indesejabilidade da ocorrência de cada consequência do uso do 

preservativo. Consiste na soma das avaliações invertidas de 6 aspectos (3 

custos e 3 benefícios, Ex.: o uso do preservativo no seu próximo encontro 

sexual ter como consequência a redução do risco de contrair a SIDA é; o uso 

do preservativo no seu próximo encontro sexual ter como consequência a 

Redução do prazer sexual é: Extremamente agradável Extremamente 

desagradável), podendo o seu valor total variar entre -9 e +9. Os scores mais 

elevados referem uma maior desejabilidade de cada uma das consequências. 

6- Norma subjectiva: Julgamento subjectivo do sujeito sobre o grau de 

"aprovação" ou "desaprovação", por parte da generalidade das pessoas 

significativas (pais, amigos, etc.) sobre o uso do preservativo. A medida desta 

variável realizou-se através de um único item ("Até que ponto é que as 

pessoas que são importantes e significativas para si, aprovam que você utilize 

(ou faça utilizar) o preservativo no seu próximo encontro sexual": Desaprovam 

Totalmente Aprovam Totalmente) podendo o seu valor variar entre -3 e 

+3. Os "scores" mais elevados reflectem índices mais elevados de percepção 

de apoio social (por outros significativos) face à utilização do preservativo. 

7- Crenças Normativas: Julgamento subjectivo do sujeito acerca do grau de 

"aprovação" ou "desaprovação" de cada uma dos referentes significativos 

específicos (amigos(as), pais, companheiro(a) actual) relativamente ao uso do 
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preservativo no próximo encontro sexual. Consiste na soma das avaliações de 

cada um dos 3 itens (Ex.: Até que ponto é que as seguintes pessoas 

consideram que você deve ou não deve usar preservativo (ou fazer utilizar) o 

preservativo no seu próximo encontro sexual: Os meus amigos: Acham que 

não devo Acham que devo"), podendo o seu valor total variar entre -9 e 

+9. Os "scores" mais elevados reflectem uma maior crença na aprovação dos 

referentes significativos relativamente à utilização do preservativo. 

8- Motivação para anuir ou cumprir: Disposição da pessoa para cumprir ou 

anuir com as expectativas dos três referentes específicos. Consiste na soma 

avaliação de cada um dos 3 itens (Ex.: De um modo geral, até que ponto quer, 

ou está disposto(a) a fazer o que as seguintes pessoas pensam que você 

devia fazer: os meus amigos: Quase Nunca Quase Sempre"), podendo o 

seu valor total variar entre -9 e +9. Os "scores" mais elevados reflectem uma 

maior disposição para cumprir. 

9- Percepção de controlo pessoal (expectativas de auto-eficácia): 

Julgamento subjectivo sobre o grau de convicção na dificuldade ou facilidade 

de usar (ou fazer usar) o preservativo no próximo encontro sexual. Consiste na 

soma da avaliação de 4 itens (Ex: "Para mim ou para o (a) meu (minha) 

companheiro(a), a utilização de um preservativo na próxima vez que tivermos 

relações sexuais, será: Muito Difícil Muito Fácil") podendo o seu valor total 

variar entre 4 e 28. Os "scores" mais elevados reflectem uma maior convicção 

na facilidade de usar o preservativo na próxima relação sexual. 

3.3 - Resultados 

Para a análise estatística dos dados recolhidos recorreu-se a vários 

procedimentos estatísticos disponíveis no programa SPSS - versão 10, entre os 
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quais se salientam as estatísticas descritivas, análise de variância e testes t de 

student. 

A apresentação dos resultados deste estudo começará por incidir nas 

práticas sexuais, para depois se passar aos conhecimentos, e atitudes face à 

infecção pelo VI H/SI DA. 

3.3.1 - Comportamentos e práticas sexuais 

Relativamente aos comportamentos e práticas sexuais, neste estudo serão 

comparados os comportamentos sexuais em geral e o comportamento sexual no 

último encontro sexual. O comportamento sexual nos últimos 3 meses não será 

considerado já que aquando da avaliação pós formação não tinham passado 

ainda 3 meses, de forma a se poderem analisar as diferenças no comportamento 

sexual. Será feita a comparação do comportamento sexual dos últimos 3 meses 

entre o grupo experimental e de controlo apenas no momento de avaliação pré-

formação, de forma a verificar se os grupos são ou não semelhantes, à partida, 

em termos de comportamentos e práticas sexuais. 

Relativamente ao comportamento sexual geral e na última relação sexual, 

serão comparados os grupos experimental e de controlo, no momento pré-

formação, de forma a verificar a sua semelhança. Serão comparados os 

resultados do grupo experimental nos dois momentos de avaliação, de forma a 

identificar as alterações ocorridas entre um e outro momento de avaliação. Serão 

comparados os resultados do grupo experimental e do grupo de controle no 

momento de avaliação pós formação, de forma a identificar as diferenças 

existentes entre estes, e que poderão ser atribuídas à participação na formação. 

No que diz respeito à comparação dos dados relativos aos 

comportamentos, as comparações deverão ser cuidadosas, já que são 

comparados apenas os sujeitos sexualmente activos, o que no grupo de controle 

corresponde a 21 jovens, e no grupo de controlo a 14. 
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O Quadro 10 refere-se ao comportamento sexual geral dos jovens do grupo 

de controle e experimental no momento pré formação. A maior diferença a nível do 

comportamento sexual geral entre o grupo de controle e experimental tem a ver 

com a percentagem de jovens que já tiveram relações sexuais, que é bastante 

superior no caso do grupo experimental. Esta diferença poderá explicar algumas 

diferenças que possam ser encontradas posteriormente. 

Quadro 10 - Comportamento sexual geral (%) dos jovens dos grupos de controle e 

experimental (pré formação) 

VARIÁVEL CONTROLE EXPERIMENT. 

JÂ TIVERAM RELAÇÕES SEXUAIS 

Sim 58.3 87.5 

Não 41.7 12.5 

JÁ TEVE ENCONTRO(S) SEXUAL(AIS) COM PESSOA DO MESMO SEXO? 

Não 100.0 100.0 

Sim 0.0 0.0 

ACTUALMENTE ESTÁ ENVOLVIDO(A) NUMA RELAÇÃO HOMOSSEXUAL? 

Não 100.0 100.0 

Sim 0.0 0.0 

NOS ÚLTIMOS 12 MESES ESTEVE ENVOLVIDO(A) NUMA RELAÇÃO EXCLUSIVA? 

Não 54.2 50.0 

Sim 45.8 50.0 

O Quadro 11 permite comparar o comportamento dos jovens sexualmente 

activos nos últimos 3 meses, quer no grupo experimental, quer no grupo de 

controle, no momento de avaliação pré formação. Ao ter em conta o 

comportamento dos jovens sexualmente activos nos últimos 3 meses, não se 

verificam grandes diferenças entre as frequências dos diversos comportamentos, 

pelo que se podem considerar amostras semelhantes. Verifica-se uma tendência 

para que os jovens do grupo experimental apresentarem uma menor 

percentagem de respostas "nunca", relativamente à prática de sexo anal e oral, 

(72 e 36.8%, respectivamente) que o grupo de controle (81.8 e 45.5%). A maior 

diferença relaciona-se, no entanto, com a percepção que cada um dos grupos tem 

relativamente à sua frequência de utilização do preservativo comparativamente 
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Quadro 11 - Comportamento nos últimos 3 meses (%), dos jovens sexualmente activos do 

grupo de controlo e experimental na avaliação pré formação 

VARIÁVEL G. CONTROLO G.EXPERIMENT 

91.7 

8.3 

84.2 

15.8 

58.3 45.0 

25.0 35.0 

8.3 20.0 

8.3 0.0 

91.7 85.0 

8.3 15.0 

N.° DE PARCEIROS SEXUAIS 

Um (a) 

Mais de um 

FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO PRESERVATIVO 

0% das vezes - nunca 

1 a 50% das vezes - algumas vezes 

51 a 99% das vezes - muitas vezes 

100% das vezes - sempre 

ENCONTROS SEXUAIS CASUAIS/ COM DESCONHECIDOS 

Não 

Sim 

RELAÇÃO SEXUAL ANAL DESPROTEGIDA 

Nunca 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

RELAÇÃO SEXUAL ORAL DESPROTEGIDA 

Nunca 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

RECUSA EM TER REL. SEXUALCOM PARCEIRO(A) CASUAL POR FALTA DE PRESERVATIVO 

Nunca 50.0 40.0 

Algumas vezes 8.3 20.0 

Muitas vezes 16.6 15.0 

Sempre 25.0 25.0 

DISCUSSÃO/INSISTÊNCIA COM O PARCEIRO HABITUAL SOBRE O USO DO PRESERVATIVO 

Nunca 46.2 15.0 

Algumas vezes 38.5 45.0 

Muitas vezes 15.4 30.0 

Sempre 0.0 10.0 

81.8 72.2 

18.2 22.2 

0.0 5.6 

0.0 0.0 

45.5 36.8 

9.1 21.1 

36.4 26.3 

9.1 15.8 

FREQUÊNCIA DO USO DO PRESERVATIVO COMPARATIVAMENTE AOS SEUS AMIGOS 

Menos vezes 46.2 20.0 

As mesmas vezes 15.4 75.0 

Mais vezes 38.5 5.0 
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aos colegas e amigos, com o grupo de controle a referir uma menor percentagem 

de resposta "as mesmas vezes" e maiores percentagens nas respostas 

"mais/menos vezes" que o grupo de controle. 

O Quadro 12 permite constatar que, no momento de avaliação pré 

formação, não se verificavam grandes diferenças a nível do comportamento no 

último encontro sexual dos jovens do grupo de controle e do experimental. 

Quadro 12 - Comportamento dos jovens sexualmente activos (%), na última relação sexual, 

do grupo experimental e do grupo de controle (pré formação) 

VARIÁVEL CONTROLE EXPERIMENT. 

USO DO PRESERVATIVO 

Não 

Sim 

RELAÇÃO COM O PARCEIRO HABITUAL? 

Não 

Sim 

FOI PEDIDO O USO DE PRESERVATIVO? 

Não 

Sim 

TINHAM PRESERVATIVOS DISPONÍVEIS? 

Não 

Sim 

ESTAVA(M) SOBRE O EFEITO DO ÁLCOOL? 

Não 

Sim 

ESTAVA(M) SOBRE O EFEITO DE DROGAS? 

Não 

Sim 

75.0 71.4 

25.0 28.6 

0.0 4.8 

100.0 95.2 

84.5 83.3 

15.4 16.7 

30.8 29.2 

69.2 70.8 

100.0 100.0 

0.0 0.0 

100.0 100.0 

0.0 0.0 

Ou seja, em termos comportamentais, e com excepção do número de 

jovens sexualmente activos, não se verificam grandes diferenças nos 
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comportamentos dos dois grupos, pelo que podem ser consideradas grupos 

idênticos a nível comportamental, sempre salvaguardando que no grupo 

experimental estão a ser considerados 21 sujeitos, e no grupo de controlo, 14. 

Passar-se-á agora a analisar os dados do grupo experimental nos 

momentos de avaliação pré e pós formação. Tal como se pode verificar no quadro 

13, a nível do comportamento sexual geral não se verificam grandes alterações. 

Quadro 13 - Comportamento sexual (%) dos jovens do grupo experimental na avaliação pré-

formação e pós-formação 

VARIÁVEL PRÉ-FORM. POS-FORM. 

JA TIVERAM RELAÇÕES SEXUAIS 

Sim 87.5 91.7 

Não 12.5 8.3 

JÁ TEVE ENCONTRO(S) SEXUAL(AIS) COM PESSOA DO MESMO SEXO? 

Não 100.0 100.0 

Sim 0.0 0.0 

ACTUALMENTE ESTÁ ENVOLVIDO(A) NUMA RELAÇÃO HOMOSSEXUAL? 

Não 100.0 100.0 

Sim 0.0 0.0 

NOS ÚLTIMOS 12 MESES ESTEVE ENVOLVIDO(A) NUMA RELAÇÃO EXCLUSIVA? 

Não 50.0 54.2 

Sim 50.0 45.8 

O Quadro 14 permite a comparação dos comportamentos sexuais no 

último encontro sexual do grupo experimental, nos dois momentos de avaliação. A 

utilização do preservativo diminui ligeiramente do pré (28.6%) para o pós (25.0%), 

apesar de ter aumentado também ligeiramente a percentagem de jovens que 

refere que a última relação sexual que teve não foi com o seu parceiro habitual 

(4.8% no pré, para 10% no pós), apesar de o uso de preservativo ter sido mais 

pedido (de 16.7% no pré para o 25% no pós), e de ter aumentado a 

disponibilidade de preservativos (70.8% no pré, para 85% no pós). 
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Ainda em termos comportamentais analisar-se-á de seguida os dados dos 

grupos de controlo e experimental, no momento de avaliação pós formação. O 

Quadro 15 refere-se aos dados do comportamento sexual geral. As diferenças 

existentes voltam a verificar-se apenas a nível da percentagem de jovens 

sexualmente activos, que é agora maior por aumento do número de jovens 

sexualmente activos do grupo experimental. 

Quadro 14 - Comportamento dos jovens sexualmente activos (%) do grupo experimental, na 
última relação sexual, na avaliação pré formação e pós formação 

VARIÁVEL PRE FORMA. PÓS FORMA. 
USO DO PRESERVATIVO 

Não 

Sim 

RELAÇÃO COM O PARCEIRO HABITUAL? 

Não 

Sim 

FOI PEDIDO O USO DE PRESERVATIVO? 

Não 

Sim 

TINHAM PRESERVATIVOS DISPONÍVEIS? 

Não 

Sim 

ESTAVA(M) SOBRE O EFEITO DO ÁLCOOL? 

Não 

Sim 

ESTAVA(M) SOBRE O EFEITO DE DROGAS? 

Não 

Sim 

71.4 75.0 

28.6 25.0 

4.8 10.0 
95.2 90.0 

83.3 75.0 

16.7 25.0 

29.2 15.0 

70.8 85.0 

100.0 95.0 

0.0 5.0 

100.0 100.0 

0.0 0.0 

O Quadro 16 compara o comportamento sexual na última relação sexual 

entre o grupo de controle e experimental no momento pós formação. Aqui 
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verificam-se algumas diferenças, nomeadamente no que diz respeito: a) ao 

relacionamento sexual ter sido ou não com o parceiro habitual; b) ao ter sido 

pedido ou não o uso do preservativo; e c) à disponibilidade ou não de 

preservativos. As outras variáveis não apresentam diferenças importantes. 

No caso do relacionamento sexual ter sido ou não com o parceiro habitual, 

verificou-se um aumento da resposta "não" no grupo de controle e no do grupo 

experimental (a que eventualmente poderá não ter sido alheio o facto de a 

avaliação pós formação ter sido feita poucos dias depois do Ano Novo), com um 

aumento mais evidente no grupo de controle (de 0.0% para 21.4, 

comparativamente a 4.8% para 10.0% no grupo experimental). Comparando os 

dois grupos, no pós formação, verifica-se que 21.4% dos jovens do grupo de 

controlo referem que a última relação sexual não foi com o seu parceiro habitual, 

comparativamente a apenas 10.0% do grupo experimental. 

Quadro 15 - Comportamento sexual (%) dos jovens do grupo experimental e de controle 

(pós formação) 

VARIÁVEL CONTROLE EXPERIMENT. 

JÁ TIVERAM RELAÇÕES SEXUAIS 

Sim 58.3 91.7 

Não 41.7 8.3 

JÁ TEVE ENCONTRO(S) SEXUAL(AIS) COM PESSOA DO MESMO SEXO? 

Não 100.0 100.0 

Sim 0.0 0.0 

ACTUALMENTE ESTÁ ENVOLVIDO(A) NUMA RELAÇÃO HOMOSSEXUAL? 

Não 100.0 100.0 

Sim 0.0 0.0 

NOS ÚLTIMOS 12 MESES ESTEVE ENVOLVIDO(A) NUMA RELAÇÃO EXCLUSIVA? 

Não 50.0 54.2 

Sim 50.0 45.8 

Relativamente a ter sido pedido o preservativo, o grupo de controlo não 

apresenta grandes oscilações relativamente ao momento de avaliação anterior. No 
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pós formação o grupo experimental apresenta valores mais elevados (25%) que o 

grupo de controle (16.7%). 

Por outro lado, no grupo de controle verificou-se uma diminuição na 

disponibilidade de preservativos do momento de avaliação pré para o pós, 

enquanto que no grupo experimental se verificou um aumento, o que leva a que, 

no momento pós formação o grupo experimental apresente uma maior 

percentagens de respostas que dão conta de ter havido disponibilidade de 

preservativos (85%, comparativamente a 57.1 no grupo de controlo). 

Quadro 16 - Comportamento dos jovens sexualmente activos (%) do grupo experimental e 

de controle, na última relação sexual (pós formação) 

VARIÁVEL CONTROLE EXPERIMENT. 

USO DO PRESERVATIVO 

Não 

Sim 

RELAÇÃO COM O PARCEIRO HABITUAL? 

Não 

Sim 

FOI PEDIDO O USO DE PRESERVATIVO? 

Não 

Sim 

TINHAM PRESERVATIVOS DISPONÍVEIS? 

Não 

Sim 

ESTAVA(M) SOBRE O EFEITO DO ÁLCOOL? 

Não 

Sim 

ESTAVA(M) SOBRE O EFEITO DE DROGAS? 

Não 

Sim 

78.6 75.0 

21.4 25.0 

21.4 10.0 

78.6 90.0 

85.7 75.0 
14.3 25.0 

42.9 15.0 

57.1 85.0 

100.0 95.0 

0.0 5.0 

100.0 100.0 

0.0 0.0 
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3.3.2 - Conhecimentos e atitudes face ao VIH/SIDA 

Relativamente aos conhecimentos e atitudes face ao VIH/SIDA, começar-

se-á, também por comparar os dados dos dois grupos no momento de avaliação 

"pré-formação" de forma a verificar se os dois grupos são ou não semelhantes a 

este nível. 

O Quadro 17 revela a comparação inicial (pré-teste) feita entre o grupo de 

controle e o grupo experimental em termos de intenções, atitudes, normas e 

crenças. As únicas diferenças significativas existentes relacionam-se com a 

avaliação dos resultados em termos de custos, pelo que, com excepção desta 

variável, as amostras são semelhantes. Estas diferenças podem estar 

relacionadas com a diferente experiência sexual das duas amostras. 

Quadro 17 - Diferenças nas medidas dos conhecimentos, intenções, atitudes, normas e 

crenças entre grupo de Controlo e Experimental no momento pré-formação. 

VARIÁVEL 

G. CONTROLO G. EXPERIMENT. 

PRÉ- FORMAÇÃO PRÉ-FORMAÇÃO 

MÉDIA D.P. MÉDIA D.P. F P 

49.7 4.44 48.8 3.36 0.77 .384 

4.4 4.87 3.8 4.73 0.16 .692 

9.0 7.81 10.2 7.25 0.33 .570 

-0.5 5.05 -2.7 5.10 2.03 .161 

5.6 4.40 7.0 3.05 1.60 .212 

-1.9 3.34 1.1 5.90 4.47 .040 

6.3 3.05 8.1 1.63 6.72 .130 

1.9 1.25 2.1 1.41 0.19 .663 

4.8 3.97 5.3 3.68 0.19 .664 

-0.1 3.92 -0.6 4.12 0.14 .708 

20.5 5.30 18.9 7.71 0.64 .429 

CONHECIMENTOS 

INTENÇÃO COMPORTAMENTAL 

ATITUDES - USO PRESERVATIVO 

CRENÇAS COMPORT. - CUSTOS 

CRENÇAS COMPORT. - BENEFÍC. 

AVALIAÇÃO RESULT. - CUSTOS 

AVALIAÇÃO RESULT. - BENEFÍC. 

NORMA SUBJECTIVA 

CRENÇAS NORMATIVAS 

MOTIVAÇÃO PARA ANUIR 

PERC. CONTROLO - AUTO-EFIC. 
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O Quadro 18 permite comparar as diferenças nos resultados das variáveis 

consideradas entre o grupo experimental e o grupo de controlo no momento pós-

formação, não se verificando diferenças significativas em qualquer das variáveis. 

Por outro lado, o Quadro 19 permite comparar os resultados das diferentes 

variáveis, para o grupo experimental, nos momentos pré e pós formação. Aqui 

verificam-se algumas diferenças estatisticamente significativas: a) conhecimentos; 

b) avaliação dos resultados (quer crenças, quer benefícios); e c) crenças 

normativas. 

Relativamente aos conhecimentos, convém referir que, no grupo de 

controlo, as diferenças encontradas entre os dois momentos não foi 

estatisticamente significativa. Além disso, as diferenças encontradas entre o grupo 

de controle e o experimental também não foram significativas no pós formação. 

No entanto, ao analisar as diferenças entre a média de respostas correcta 

no grupo experimental, entre o momento pré e pós formação, estas revelam-se 

significativas. 

No que diz respeito à avaliação dos resultados, verifica-se que em média 

os custos da utilização são sentidos como menos agradáveis (de 1.1 no pré para 

-5.5 no pós), embora se passe o mesmo com os benefícios (de 8.1 no pré, para 

7.3 no pós). 

Relativamente às crenças normativas, verifica-se uma diminuição na 

avaliação média, com uma diminuição na crença dos referentes significativos no 

que diz respeito à utilização do preservativo. 
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Quadro 18 - Diferenças nas medidas dos conhecimentos, intenções, atitudes, normas e 

crenças entre os grupos de Controlo e Experimental, no momento pós-formação 

VARIÁVEL 

G. CONTROLO 

PÓS-FORMAÇÃO 

MÉDIA D.P. 

G. EXPERIMENT. 

PÓS-FORMAÇÃO 

MÉDIA D.P. 

.853 

.795 

.292 

.481 

.310 

.894 

.398 

.838 

.975 

.738 

.405 

CONHECIMENTOS 50.8 2.61 

INTENÇÃO COMPORTAMENTAL 3.3 5.59 

ATITUDES - USO PRESERVATIVO 4.9 12.04 

CRENÇAS COMPORT. - CUSTOS -1.4 4.50 

CRENÇAS COMPORT. -BENEFÍC. 6.0 4.76 

AVALIAÇÃO RESULT. - CUSTOS -4.7 3.01 

AVALIAÇÃO RESULT. - BENEFÍC. 6.7 2.68 

NORMA SUBJECTIVA-MD 1.9 1.32 

CRENÇAS NORMATIVAS 3.8 4.46 

MOTIVAÇÃO PARA ANUIR 0.5 3.59 

PERC. CONTROLO -AUTO-EFIC. 19.5 6.20 

51.8 

2.9 

8.3 

-2.5 

7.2 

-4.9 

7.3 

1.8 

3.8 

0.2 

18.0 

3.36 

4.28 

9.31 

5.68 

2.50 

3.46 

2.01 

1.5 

3.58 

3.26 

6.37 

0.04 

0.07 

1.13 

0.51 

1.05 

0.02 

0.73 

0.04 

0.00 

0.11 

0.71 

Quadro 19 - Diferenças nas medidas dos conhecimentos, intenções, atitudes, normas e 

crenças, no grupo experimental, entre os dois momentos de avaliação: pré-formação e 

pós-formação. 

VARIÁVEL 

PRE-FORM AÇAO 

D.P. 

POS- FORMAÇ. 

t MÉDIA 

AÇAO 

D.P. MÉDIA D.P. t P 

48.8 3.36 51.8 2.74 -4.57 .000 

3.8 4.73 2.9 4.28 -1.25 .223 

10.3 7.25 7.4 9.17 -1.53 .142 

-2.7 5.62 -2.7 5.10 0.00 1.00 

7.1 2.49 7.0 3.05 0.21 .831 

1.1 5.90 -5.0 3.50 -3.67 .001 

8.1 1.63 7.3 2.03 -2.09 .049 

2.1 1.41 1.9 1.47 -0.50 .622 

5.2 3.69 3.8 3.58 -2.48 .023 

-0.6 4.12. 0.2 3.26 1.11 .278 

19.9 7.71 18.0 6.37 -0.81 .429 

CONHECIMENTOS 

INTENÇÃO COMPORTAMENTAL 

ATITUDES - USO PRESERVATIVO 

CRENÇAS COMPORT. - CUSTOS 

CRENÇAS COMPORT. - BENEFÍC. 

AVALIAÇÃO RESULT. - CUSTOS 

AVALIAÇÃO RESULT. - BENEFÍC. 

NORMA SUBJECTIVA 

CRENÇAS NORMATIVAS 

MOTIVAÇÃO PARA ANUIR 

PERC. CONTROLO - AUTO-EFIC. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDO 2 - AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS , ATITUDES E 

PRÁTICAS SEXUAIS DOS JOVENS UNIVERSITÁRIOS 

PORTUGUESES 

4.1 - Introdução 

Este estudo pretendeu contribuir para a caracterização da população 

universitária portuguesa a nível dos comportamentos sexuais e dos 

conhecimentos e atitudes face ao VIH/SIDA, à semelhança do que aconteceu com 

um estudo anterior efectuado por Cruz e colaboradores (1997). Espera-se, desta 

forma, contribuir para uma adequação às necessidades deste grupo alvo em 

futuros projectos preventivos que pretendam actuar sobre esta população. 

Conhecer bem a população em que se quer actuar, tal como referem 

diversos autores, como Fisher e Fisher (1996) e Fishbein e colaboradores (1994), 

é uma condição fundamental para que sejam melhor potencializados os recursos 

disponíveis. Torna-se assim possível identificar os comportamentos mais 

problemáticos e a sua frequência, aumentando as probabilidades de se 

conseguirem realmente alterações a níveis dos comportamentos e outras variáveis 

que possam estar relacionadas com a ausência/baixa frequência dos 

comportamentos preventivos que se pretendem implementar/aumentar a 

frequência, ou com a elevada frequência de comportamentos de risco que se 

pretendem eliminar. Torna-se ainda possível identificar as relações existentes 

entre as diversas variáveis, e entre estas e a adesão a comportamentos de sexo 

seguro. 
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4.2 - Metodologia 

Neste estudo foram administrados os dois questionários já referidos no 

estudo anterior, que abarcavam os comportamentos sexuais e os conhecimentos 

e atitudes relativamente à infecção pelo VI H/SI DA. 

4.2.1 - Amostra - Sujeitos 

Como se poderá verificar no Quadro 20, a amostra do presente estudo 

englobou 1054 estudantes universitários, de ambos os sexos (729 do sexo 

feminino, 323 do sexo masculino, e 2 não referiram o seu sexo), com uma média 

de idades de 20.8 anos (idades compreendidas entre os 18 e os 47 anos). 1022 

são solteiros, 27 são casados, 2 são divorciados, e 3 não fazem referência ao seu 

estado civil. Destes jovens, 749 já tinham tido relações sexuais, dos quais 461 são 

do sexo feminino e 287 são do sexo masculino. A idade média da primeira relação 

sexual foi de 17.4 (com um mínimo de 8 e um máximo de 25 anos) anos, sendo 

17.8 para o sexo feminino (com um mínimo de 12 e máximo de 25) e 16.6 para o 

sexo masculino (com um mínimo de 8 e um máximo de 23 anos). 

Todos os estudantes frequentavam diversos anos de diversos cursos do 

Instituto Superior da Maia, nos anos lectivos de 1997/1998 e 1998/1999 

(Psicologia , Relações Públicas, Gestão de Recursos Humanos, Educação Física 

e Desporto, Solicitadoria e Acessória Jurídica, Gestão de Empresas e 

Contabilidade). 

4.2.2 - Instrumentos - Medidas 

Os instrumentos utilizados foram os mesmos do estudo anterior: o 

"Questionário de Comportamentos e Atitudes de Prevenção Face à SIDA (Cruz et 

ai., 1997) e o "Questionário de Conhecimento do VIH" (Cruz, 1998). 
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Quadro 20 - Características demográficas da amostra (N=1054) 

VARIÁVEL M D.P. N % MIN. MAX. 

IDADE 20.8 2.92 17 59 

SEXO 

Feminino 729 69.2 

Masculino 323 30.6 

Não referido 2 0.2 

ESTADO CIVIL 

Solteiro 1022 97.0 

Casado 27 2.6 

Divorciado 2 0.2 

Outro 

Não referido 3 0.3 

JÁ TIVERAM REL. SEXUAIS 749 71.1 

Feminino 461 63.2 

Masculino 287 88.9 

IDADE DA 1a RELAÇÃO SEXUAL 

Feminino 17.8 1.92 12 25 

Masculino 16.6 1.95 8 23 

TOTAL 17.4 2.00 8 25 

4.2.3 - Operacionalização das variáveis 

As variáveis consideradas foram as mesmas do estudo anterior: 

Comportamentos sexuais gerais, Comportamento no último encontro sexual, 

Conhecimentos, Intenção Comportamental, Atitudes, Crenças Comportamentais 

(custos/benefícios), Avaliação de Resultados (custos/benefícios), Norma 

Subjectiva, Crenças Normativas, Motivação para Anuir e Percepção de Controlo. 
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4.3 - Resultados 

Para a análise estatística dos dados recolhidos, recorreu-se a vários 

procedimentos estatísticos disponíveis no programa SPSS - versão 10, entre os 

quais se salientam as estatísticas descritivas, correlações de Pearson, analises de 

variância (ANOVA's), testes t-student, análises de regressão múltipla e análises 

discriminantes. 

Serão de seguida apresentados os resultados relativos aos 

comportamentos/práticas sexuais e aos conhecimentos/atitudes dos jovens face 

ao VIH/SIDA. 

4.3.1 - Comportamentos e práticas sexuais 

Caracterização Geral 

Os Quadros 21, 22 e 23, evidenciam os comportamentos sexuais dos 

jovens, não só em geral, mas também (para os sexualmente activos) nos últimos 3 

meses e na última relação sexual. 

Na caracterização geral do comportamento sexual e analisando o Quadro 

21 pode verificar-se que: 

a) Quanto à percentagem de jovens que já teve relações sexuais, a 

percentagem dos jovens que já tiveram relações sexuais (71.1) é 

superior ao número de jovens que não teve (28.9), sendo a 

percentagem de rapazes (88.9) superior à percentagem de raparigas 

(63.2). 

b) Relativamente á idade da primeira relação sexual, verifica-se que a 

faixa etária modal geral é dos 15-17 anos. No caso das raparigas etária 

modal é dos 18 aos 20 anos. Verifica-se ainda uma maior percentagem 

de início da actividade sexual antes dos 15 anos, no caso dos rapazes 

(12%, comparativamente a 2.9% das raparigas). 
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Quadro 21 - Comportamento sexual (%) dos jovens (N= 1054) 

VARIÁVEL FEMIN. MASC. TOT. 

JA TIVERAM RELAÇÕES SEXUAIS 

Sim 

Não 

IDADE DA PRIMEIRA RELAÇÃO SEXUAL (N=749) 

8-11 ANOS 

12-14 ANOS 

15-17 ANOS 

18-20 ANOS 

21-23 ANOS 

24-27 ANOS 

JÁ TEVE ENCONTRO(S) SEXUAL(AIS) COM PESSOA DO MESMO SEXO? 

Não 

Sim 

ACTUALMENTE ESTÁ ENVOLVIDO(A) NUMA RELAÇÃO HOMOSSEXUAL? 

Não 

Sim 

NOS ÚLTIMOS 12 MESES ESTEVE ENVOLVIDO(A) NUMA RELAÇÃO EXCLUSIVA? 

Não 

Sim 

63.2 88.9 71.1 

36.8 11.1 28.9 

0.0 1.2 0.3 

2.9 10.8 5.9 

38.8 59.6 46.7 

50.7 25.8 41.3 

6.6 2.9 5.2 

1.1 0.0 0.7 

97.3 96.3 97.0 

2.7 3.7 3.0 

98.3 97.8 98.2 

1.7 2.2 1.8 

3 IVA? 

44.5 50.5 46.3 

55.5 49.5 53.7 

c) No que diz respeito às preferências sexuais, 3% já tinham tido 

relações sexuais com sujeitos do mesmo sexo e 1.8% encontravam-se, 

no momento do inquérito, envolvidos numa relação afectiva 

homossexual. Não havendo grandes diferenças entre rapazes e 

raparigas, a percentagem de rapazes, em qualquer um dos casos é 

ligeiramente superior: 3.7% dos rapazes já teve relações sexuais com 

pessoas do mesmo sexo (comparativamente a 2.7% dos rapazes) e 2.2 

dos rapazes encontra-se actualmente envolvido numa relação 

homossexual (comparativamente a 1.7% das raparigas). 
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d) Quanto ao tipo de relação com o parceiro(a) actual, a percentagem de 

jovens que refere estar envolvido numa relação exclusiva nos últimos 

12 meses é de 53.7, com valores maiores no caso das raparigas 

(55.5%) que nos rapazes (49.5%). 

Em relação ao comportamento dos jovens sexualmente activos nos 

últimos 3 meses, e analisando o Quadro 22, pode verificar-se que: 

a) Quanto ao número de parceiros sexuais, uma elevada percentagem de 

jovens (86.9) refere ter tido apenas um parceiro. A percentagem de 

rapazes que teve mais do que um parceiro sexual (18.4) é, no entanto, 

maior do que no caso das raparigas (3.1). 

b) No que diz respeito à utilização do preservativo, a resposta mais 

escolhida é "nunca" (34.7), logo seguida da resposta "muitas vezes" 

(24.5) , sem grandes diferenças entre rapazes e raparigas. Apenas 

18.9 dos jovens refere ter usado "sempre" o preservativo, com a 

percentagem de rapazes (23.2) a ser um pouco superior à 

percentagem de raparigas (16.7). 

c) Relativamente aos encontros sexuais com desconhecidos, verificou-se 

uma percentagem geral de 9.1%, sendo a percentagem de rapazes 

(18.6) bastante superior à das raparigas (3.3). 

d) No que diz respeito às práticas sexuais anais e orais, a resposta modal 

é a "nunca", com os valores a serem mais elevados no caso do sexo 

anal desprotegido (78.7%) que no sexo oral desprotegido (45.7%), 

revelando maiores cuidados preventivos no primeiro caso. Uma maior 

percentagem de raparigas refere "nunca" praticar sexo anal 

desprotegido (81.8%, comparativamente a 73.4 dos rapazes). O 

mesmo se verifica no caso do sexo oral desprotegido, em que 54% das 
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raparigas responde "nunca", comparativamente a 31.6% dos, rapazes. 

No caso do sexo oral desprotegido, verifica-se ainda que uma maior 

percentagem de rapazes responde "sempre" (24.4, comparativamente 

a 15.3 das raparigas). 

e) Relativamente aos comportamentos de negociação com o(a) 

parceiro(a) sobre o uso do preservativo, 40.7% referem ter-se 

recusado "sempre" a ter relações sexuais com um parceiro casual por 

falta de preservativo, enquanto 20.9 % respondem "nunca". Rapazes e 

raparigas apresentam tendência para responder de forma diferente: as 

respostas dos rapazes dividem-se quase igualmente por todas as 

categorias de resposta, enquanto que as raparigas apresentam 49.4% 

de respostas "sempre", estando as respostas restantes quase 

igualmente distribuídas pelas outras opções de resposta. No que diz 

respeito à discussão da utilização do preservativo com o(a) parceiro(a) 

habitual, 35.9% referem nunca o ter feito e 36.8% referem tê-lo feito 

algumas vezes. Apenas 10.5% referem tê-lo feito sempre. Não se 

verificam grandes diferenças entre as respostas dos rapazes e das 

raparigas. 

f) Quanto à comparação que os jovens fazem em relação ao grupo mais 

alargado de amigos e colegas, 49.4% consideram que a frequência 

com que usa o preservativo é idêntica à dos seus pares. As restantes 

respostas dividem-se de forma quase igual pelas opções "menos 

vezes" e "mais vezes". As diferenças entre rapazes e raparigas não 

são grandes, embora os rapazes tenham uma maior tendência para 

perceber a sua frequência de utilização do preservativo como sendo 

semelhante à do seu grupo de pares (52.5%, comparativamente a 47.6 

nas raparigas). As raparigas apresentam uma tendência maior para se 

perceberem como utilizando "mais vezes" o preservativo do que os 

seus amigos (27.7%, comparativamente a 21.9% nos rapazes). 
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Quadro 22 - Comportamento dos jovens (%) sexualmente activos nos últimos 3 

meses (N=742) 

VARIÁVEL FEMIN. MASC. TOT. 

N.° DE PARCEIROS SEXUAIS 

Um (a) 

Mais de um 

FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO PRESERVATIVO 

0% das vezes - nunca 

1 a 50% das vezes - algumas vezes 

51 a 99% das vezes - muitas vezes 

100% das vezes - sempre 

ENCONTROS SEXUAIS CASUAIS/ COM DESCONHECIDOS 

Não 

Sim 

RELAÇÃO SEXUAL ANAL DESPROTEGIDA 

Nunca 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

96.9 83.7 92.0 

3.1 16.4 8.0 

34.1 34.8 34.7 

23.8 18.4 22.0 

25.4 23.6 24.5 

16.7 23.2 18.9 

96.7 81.4 90.9 

3.3 18.6 9.1 

81.8 73.4 78.7 

8.8 20.2 12.9 

1.6 0.0 1.0 

7.8 6.4 7.4 

RELAÇÃO SEXUAL ORAL DESPROTEGIDA 

Nunca 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

54.1 

20.5 

10.1 

15.3 

RECUSA EM TER REL. SEXUAL COM PARCEIRO(A) CASUAL POR FALTA DE PRESERVATIVO 

Nunca 18.8 

Algumas vezes 15.5 

Muitas vezes 16.3 

Sempre 49.4 

DISCUSSÃO/INSISTÊNCIA COM O PARCEIRO(A) HABITUAL SOBRE O USO DE PRESERVATIVO 

Nunca 35.2 

Algumas vezes 36.4 

Muitas vezes 17.3 

Sempre 11 -2 

FREQUÊNCIA DO USO DE PRESERVATIVO COMPARATIVAMENTE AOS SEUS AMIGOS 

Menos vezes 24.6 

As mesmas vezes 47.6 

Mais vezes 27.7 

31.6 45.7 

25.3 22.4 

18.7 13.3 

24.4 18.6 

24.5 20.9 

24.4 19.0 

24.5 19.5 

26.5 40.7 

37.0 35.9 

37.4 36.8 

16.5 16.8 

9.4 10.5 

25.6 25.0 

52.5 49.4 

21.9 25.6 



213 

Tendo em conta o comportamento sexual dos jovens no último encontro 

sexual, este encontra-se representado no Quadro 23, podendo-se verificar que: 

a) Em relação à utilização do preservativo, apesar de 69.1 referirem ter 

preservativos disponíveis, apenas 51.7% referem terem-no utilizado, e 

apenas 24.2% referem ter sido pedida a sua utilização. Não se 

verificam grandes diferenças entre rapazes e raparigas. 

Quadro 23 - Comportamento dos jovens na última relação sexual (%) 

VARIÁVEL FEMIN. MASC TOTAL 

USO DO PRESERVATIVO 

Não 

Sim 

RELAÇÃO COM O PARCEIRO HABITUAL? 

Não 

Sim 

FOI PEDIDO O USO DE PRESERVATIVO? 

Não 

Sim 

TINHAM PRESERVATIVOS DISPONÍVEIS? 

Não 

Sim 

ESTAVA(M) SOBRE O EFEITO DO ÁLCOOL? 

Não 

Sim 

ESTAVA(M) SOBRE O EFEITO DE DROGAS? 

Não 

Sim 

47.2 49.8 48.3 

52.8 50.2 51.7 

6.8 20.6 12.0 

93.2 79.4 88.0 

75.4 77.1 75.8 

24.6 22.9 24.2 

31.2 30.5 30.9 

68.8 69.5 69.1 

99.3 94.6 97.3 

0.7 5.4 2.7 

99.3 98.4 98.8 

0.7 1.6 1.2 

b) No que diz respeito ao conhecimento do(a) parceiro(a) sexual, em 88% 

dos casos a relação sexual deu-se com o(a) parceiro(a) habitual. A 
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percentagem de rapazes que refere ter tido relações sexuais sem ser 

com o(a) parceiro(a) habitual (20.6) é maior do que a percentagem de 

raparigas (6.8). 

c) Relativamente às variáveis de contexto, apenas 2.7% referem terem 

estado sob efeito do álcool e 1.2% sob o efeito de drogas. Os rapazes 

referem mais frequentemente terem estado sobre o efeito do álcool 

(5.4%) e das drogas (1.6%) que as raparigas (0.7% nos dois casos). 

Diferenças no comportamento dos jovens envolvidos e não 

envolvidos em relações estáveis 

Para analisar as diferenças no comportamento sexual dos jovens que 

estão e dos que não estão envolvidos numa relação estável, começar-se-á pelo 

comportamento sexual nos últimos 3 meses, passando de seguida ao 

comportamento no último encontro sexual. 

Tal como se pode verificar no Quadro 24, verificam-se algumas diferenças 

entre o comportamento sexual dos jovens que estão e os que não estão 

envolvidos em relações estáveis: a) a percentagem de jovens que refere ter tido 

mais do que um parceiro sexual, bem como ter tido encontros sexuais com 

desconhecidos é superior nos que não estão envolvidos numa relação estável 

(18.0 e 19.8%, respectivamente, comparando com 4.0 e 4.2% nos que estão 

envolvidos em relações estáveis); b) a percentagem de jovens que refere "nunca" 

ou "quase nunca" ter usado o preservativo é maior nos que estão envolvidos numa 

relação estável; c) a percentagem de jovens que refere ter praticado "sempre" ou 

"quase sempre" sexo anal/oral desprotegido é maior no caso dos jovens que estão 

envolvidos em relações estáveis, sendo esta diferença um pouco mais evidente no 

caso do sexo anal. 
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Quadro 24 - Comportamento dos jovens sexualmente activos (%), que estão/não estão 
envolvidos em relacionamentos estáveis, nos últimos 3 meses. 

VARIÁVEL C/ R. ESTÁVEL S/R. ESTÁVEL TOT. 

N.° DE PARCEIROS SEXUAIS 

Um (a) 

Mais de um 

FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO PRESERVATIVO 

0% das vezes - nunca 

1 a 50% das vezes - algumas vezes 

51 a 99% das vezes - muitas vezes 

100% das vezes - sempre 

ENCONTROS SEXUAIS CASUAIS/ COM DESCONHECIDOS 

Não 

Sim 

RELAÇÃO SEXUAL ANAL DESPROTEGIDA 

Nunca 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

RELAÇÃO SEXUAL ORAL DESPROTEGIDA 

Nunca 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

96.0 82.0 92.0 
4.0 18.0 8.0 

37.7 28.7 34.9 

23.0 18.7 21.6 

22.3 29.7 24.6 

17.0 23.0 18.9 

95.8 80.2 90.8 

4.2 19.8 9.2 

77.4 81.4 78.7 

12.1 14.8 12.9 

1.5 0.0 1.0 

9.0 3.8 7.4 

41.3 55.9 45.7 

25.2 15.6 22.3 

14.0 11.8 13.3 

19.6 16.7 18.7 

O Quadro 25 permite visualizar as diferenças relativas ao comportamento 

dos jovens que estão e não estão envolvidos numa relação estável, no último 

encontro sexual: a) uma maior percentagem dos jovens que estão envolvidos em 

relações estáveis refere não ter usado preservativo e não ter discutido o seu uso 

(apesar de não haver grandes diferenças entre os dois grupos relativamente a 

terem preservativos disponíveis); b) uma maior percentagem dos jovens que não 

estão envolvidos numa relação estável referem que o encontro sexual não foi com 

o parceiro habitual (30.8%, comparativamente a 3.4% dos jovens que se 

encontram envolvidos numa relação estável; c) uma percentagem ligeiramente 

superior de jovens que não estão envolvidos num relacionamento estável refere 

ter estado sob o efeito do álcool/drogas na última relação sexual. 
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Quadro 25 - Comportamento dos jovens sexualmente activos (%), que estão/não estão 
envolvidos num relacionamento estável, na última relação sexual 

VARIÁVEL C/ R. ESTAV. S/ R.ESTAV. TOTAL 

USO DO PRESERVATIVO 

Não 

Sim 

RELAÇÃO COM O PARCEIRO HABITUAL? 

Não 

Sim 

FOI PEDIDO O USO DE PRESERVATIVO? 

Não 

Sim 

TINHAM PRESERVATIVOS DISPONÍVEIS? 

Não 

Sim 

ESTAVA(M) SOBRE O EFEITO DO ÁLCOOL? 

Não 

Sim 

ESTAVA(M) SOBRE O EFEITO DE DROGAS? 

Não 

Sim 

53.2 38.1 48.4 

46.8 61.9 51.6 

3.4 30.6 12.1 

96.6 69.4 87.9 

82.5 61.6 75.8 

17.5 38.4 24.2 

30.8 31.2 30.9 

69.2 68.8 69.1 

99.4 92.7 97.2 

0.6 7.3 2.8 

99.4 97.7 98.8 

0.6 2.3 1.2 

4.3.2 - Conhecimentos e atitudes dos jovens face ao VIH/SIDA 

Caracterização geral 

O Quadro 26 apresenta as estatísticas descritivas relativas às diferentes 

variáveis em estudo. De referir, entre outros aspectos que serão abordados 

seguidamente, a assinalável percentagem média de respostas correctas no grau 

de conhecimento dos jovens acerca do VIH/SIDA (mais de 75% de itens 

correctos). 
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Quadro 26 - Estatísticas descritivas relativas às variáveis em estudo 

VARIÁVEL MEDIA D.P. MÍNIMO MAXIMO 

CONHECIMENTOS 

- n.° de itens correctos 

- % de itens correctos 

INTENÇÃO COMPORTAMENTAL 

ATITUDES - USO PRESERVATIVO 

CRENÇAS COMPORTAM. - CUSTOS 

CRENÇAS COMPORTAM. - BENEFÍCIOS 

AVALIAÇÃO RESULTADOS - CUSTOS 

AVALIAÇÃO RESULTADOS - BENEFÍC. 

NORMA SUBJECTIVA 

CRENÇAS NORMATIVAS 

MOTIVAÇÃO PARA ANUIR 

PERC. DE CONTROLO - AUTO-EF1CÁC. 

46.9 5.74 0 56 

75.6 9.25 0 90 

5.0 4.65 -9 9 

9.1 8.23 -21 21 

-2.4 4.47 -9 9 

6.3 3.67 -9 9 

-3.6 3.82 -9 9 

7.1 2.97 -9 9 

2.2 1.26 -3 3 

5.6 3.57 -9 9 

0.7 3.65 -9 9 

21.6 5.64 4 28 

As intercorrelações entre as diferentes variáveis são apresentadas no 

Quadro 27, onde é particularmente evidente e notória, e merecendo por isso uma 

particular referência, a ausência de qualquer relação significativa entre o grau ou 

nível de conhecimentos acerca do VIH/SIDA, por um lado, e qualquer uma das 

restantes variáveis, de natureza atitudinal, cognitiva ou motivacional. 

O Quadro 28 apresenta, com maior detalhe, a percentagem de respostas 

correctas para cada item do Questionário de Conhecimentos sobre o VIH", 

ilustrando simultaneamente as percentagens obtidas na população do estudo 

original com estudantes universitários dos EUA. 
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Quadro 29 - Importância percebida das fontes de (in)formação sexual 

FONTE DE INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO SEXUAL MÉDIA (*) 

PAIS 4.4 

OUTROS FAMILIARES 3.3 

IMPRENSA/TELEVISÃO 5.6 

COMPANHEIRO(A) HABITUAL 4.9 

COMPANHEIRO(O) OCASIONAL 2.5 

COLEGAS/AMIGOS 5.0 

PROFESSORES(AS) AA 

(*) Avaliado numa escala de 7 pontos, que varia entre 1 (Nenhuma Importância) e 7 (Muita Importância) 

Paralelamente, o Quadro 29 apresentados indicadores relativos à 

percepção da importância das fontes de (in)formação sexual. Como se poderá 

verificar, os "media" (imprensa e televisão) e os colegas e amigos constituem, de 

uma forma mais ou menos clara, as principais fontes de informação e formação 

sexual dos jovens, (respectivamente com uma pontuação média de 5.6 e 5.0) 

assumindo uma importância superior aos pais e professores (ambos com uma 

pontuação de 4.4). 

Quadro 30 - Atitudes face à utilização do preservativo no próximo encontro sexual 

A UTILIZAÇÃO DO PRESERVATIVO NO PRÓXIMO ENCONTRO SEXUAL SERÁ ALGO DE (*):  

BOM 29.7 51.3 

AGRADÁVEL 11.4 35.2 

FAVORÁVEL 47.7 65.5 

ÚTIL 57.7 76.6 

EXCITANTE 6.9 20.3 

SENSATO 61.8 79.4 

BENÉFICO 22 252 

(*) - Avaliado numa escala bipolar de 7 pontos com adjectivos dicotómicos (ex: Bom/Mau), cotada de -3 a +3. Os valores 
da coluna da esquerda referem-se à frequência de sujeitos que assinalou o valor máximo de uma atitude positiva (+3), e os 
da direita referem-se à frequência total de sujeitos que partilham uma atitude globalmente positiva (valores entre +1 e +3) 
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No Quadro 30 é visível a atitude dos jovens face à utilização do 

preservativo: apenas 11.4% dos jovens assumem claramente que a utilização do 

preservativo é algo de "agradável", e do mesmo modo, apenas 6.9% considera a 

sua utilização como "excitante". Por outro lado, conforme se evidencia no Quadro 

32 , convém salientar que 38.6% dos jovens não tencionam utilizar o preservativo 

no próximo encontro/relação sexual. 

Diferenças entre sexos 

Quadro 31 - Diferenças nas medidas dos conhecimentos, intenções, atitudes, 

normas e crenças em relação ao uso do preservativo entre jovens do sexo feminino e 

masculino. 

SEX. MASCUL. SEX. FEMININO 

VARIÁVEL MEDIA D.P. MEDIA D.P. F P 

CONHECIMENTOS 78.9 5.6 79.2 5.7 0.37 .530 

INTENÇÃO COMPORTAMENTAL 4.1 4.9 5.3 4.4 12.80 .000 

ATITUDES - USO PRESERVATIVO 6.5 9.0 10.2 7.5 39.60 .000 

CRENÇAS COMPORT. - CUSTOS -1.0 4.6 -3.0 3.2 44.70 .000 

CRENÇAS COMPORT. - BENEFÍC 5.9 4.1 6.4 3.4 3.52 .060 

AVALIAÇÃO RESULT. - CUSTOS -3.8 3.6 -3.5 3.8 1.32 .240 

AVALIAÇÃO RESULT. - BENEFi. 6.9 2.9 7.0 2.9 0.80 .370 

NORMA SUBJECTIVA 2.0 1.3 2.2 1.2 1.94 .160 

CRENÇAS NORMATIVAS 5.2 3.7 5.7 3.4 3.78 .050 

MOTIVAÇÃO PARA ANUIR 0.9 3.5 0.6 3.6 2.10 .140 

PERC. CONTROLO -AUTO- EFIC. 21.0 5.6 21.8 5.6 3.60 .050 

O Quadro 31 permite analisar as diferenças existentes entre sexos a nível 
das diversas variáveis consideradas. Aqui há algumas diferenças significativas a 
salientar, especificamente a nível da intenção comportamental, atitudes 
relativamente à utilização do preservativo e crenças comportamentais (custos). 

No que diz respeito à intenção comportamental, as raparigas apresentam 
valores mais elevados, correspondendo a uma maior intenção de usar 
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preservativo que os rapazes. O Quadro 32 especifica melhor essas diferenças: 
64.4% das raparigas tencionam utilizar o preservativo, comparativamente a 54.9% 
dos rapazes. 

Paralelamente as raparigas apresentam atitudes claramente mais 
positivas relativamente à utilização do preservativo e acreditam que a utilização 
do preservativo trás consigo menos custos (Quadro 31). 

Quadro 32 - Diferenças nas medidas das intenções em relação ao uso do 

preservativo no próximo encontro sexual, entre jovens do sexo feminino e masculino 

(N=1034) 

SEX. MASCUL. SEX. FEMININO 

N % 

TOTAL 

N VARIÁVEL N % 

SEX. FEMININO 

N % 

TOTAL 

N % 

NÃO TENCIONAM USAR PRESERV 

TENCIONAM USAR PRESERVATI. 

149 

172 

45.1 

54.9 

251 

462 

35.6 

64.4 

400 

634 

38.6 

61.4 

TOTAL 319 100 713 100 

Diferenças entre os que nunca usaram e os que usaram sempre o 
preservativo, nos jovens sexualmente activos nos últimos 3 meses 

Para analisar as diferenças nas medidas dos conhecimentos , intenções, 

atitudes, normas e crenças nos jovens sexualmente activos nos últimos 3 meses, 

realizaram-se ANOVA's separadas entre os que nunca utilizaram o preservativo e 

os que o usaram sempre. Tal como se pode ver no Quadro 33, comparativamente 

aos que nunca usaram o preservativo, os jovens que o utilizaram sempre 

diferenciam-se, de uma forma estatisticamente significativa, nos seguintes 

aspectos: a) manifestam níveis mais elevados de intenção comportamental de 

utilização do preservativo; b) manifestavam atitudes francamente mais positivas 

face à utilização do preservativo; c) percepcionam níveis mais baixos de custos e 

níveis mais elevados de benefícios na utilização dos preservativos, não só ao 

nível das crenças comportamentais, mas também ao nível da avaliação dos 

resultados da sua utilização; d) demonstram níveis mais elevados das medidas de 

norma subjectiva e das crenças normativas; e, por último, e) evidenciavam níveis 
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significativamente mais elevados de percepção de controle pessoal e de 

expectativas de auto-eficácia na utilização do preservativo. 

Quadro 33 - Diferenças nas medidas dos conhecimentos, intenções, atitudes, normas e 

crenças em relação ao uso ou não uso do preservativo nos últimos três meses. 

NUNCA USOU O USOU SEMPRE O 

PRESERVATIVO PRESERVATIVO 

VARIÁVEL MEDIA D.P. MEDIA D.P. F P 

CONHECIMENTOS 47.9 4.40 47.3 4.35 1.29 .257 

INTENÇÃO COMPORTAMENTAL 0.3 4.59 8.0 2.11 321.95 .000 

ATITUDES - USO PRESERVATIVO 2.3 9.71 13.7 4.99 128.67 .000 

CRENÇAS COMPORT. - CUSTOS -0.5 4.73 -3.5 4.02 35.77 .000 

CRENÇAS COMPORT. - BENEFÍC. 5.2 4.65 6.9 3.46 12.23 .001 

AVALIAÇÃO RESULT. - CUSTOS -4.6 3.51 -3.3 3.88 10.38 .001 

AVALIAÇÃO RESULT. - BENEFÍC. 6.3 3.52 7.2 3.22 5.66 .018 

NORMA SUBJECTIVA 1.6 1.61 2.6 .89 34.81 .000 

CRENÇAS NORMATIVAS 3.1 4.13 7.5 2.29 116.46 .000 

MOTIVAÇÃO PARA ANUIR 0.4 3.67 1.0 3.67 1.73 .190 

PERC. CONTROLO -AUTO-EFIC. 16.5 6.19 26.0 2.73 267.57 .000 

No sentido de analisar mais detalhadamente as variáveis que melhor 

discriminam os jovens que utilizaram sempre o preservativo nos últimos 3 meses 

e os jovens que nunca o utilizaram, recorreu-se a uma análise discriminante. A 

análise da função discriminante que foi realizada evidenciou resultados 

significativos: Wilk's lambda = .44, Qui-quadrado = 137.6, p<000. Tendo sido 

utilizadas como variáveis predictoras todas as variáveis relativas aos 

conhecimentos, atitudes, intenções, normas e expectativas de auto-eficácia, 

verificou-se que apenas duas delas contribuíam de forma significativa para 

maximizar as diferenças entre os que nunca utilizavam o preservativo e aqueles 

que o utilizavam sempre: a intenção comportamental de utilizar o preservativo e a 

percepção de controlo ou expectativas de auto-eficácia na sua utilização, com 
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coeficientes estandardizados da função discriminante (CEFD's) de .65 e . 48. 

Respectivamente. 

Paralelamente, como se poderá visualizar no quadro 34, a análise 

efectuada para testar até que ponto é que a função discriminante obtida para as 

variáveis consideradas era adequada, demonstrou que 86.4% da amostra foi 

correctamente classificada com base nestas duas variáveis (82.3% do grupo dos 

que nunca utilizaram e 93.8% do grupo dos que utilizaram sempre). 

Assim a função discriminante significativa, bem como o resultado da 

classificação efectuada (com 86.4% dos casos correctamente classificados), 

parecem demonstrar que os jovens que recorrem sempre ao uso do preservativo 

podem ser diferenciados daqueles que nunca o fazem através da combinação da 

intenção comportamental e de percepção de controle ou expectativas de auto-

eficácia no uso do preservativo 

Quadro 34 -Análise discriminante (utilização do preservativo nos últimos 3 

meses): Resultados da classificação 

N.°. DE CASOS 

GRUPO PREDICTO 

GRUPO ACTUAL N.°. DE CASOS NUNCA SEMPRE 

NUNCA 

SEMPRE 

232 

129 

82.3 

6.2 
17.7 

93.8 

SUJEITOS CORRECTAMENTE CLASSIFICADOS: 86.4% 

Diferenças entre os que tencionam e não tencionam utilizar o 

preservativo na próxima relação sexual 

Para este efeito, foram constituídos dois grupos, com base na mediana da 

medida das intenções comportamentais: a) grupo dos que tencionavam utilizar o 

preservativo no próximo encontro sexual (M>5); e b) grupo dos que não 

tencionam utilizar o preservativo (M<5). Relativamente a este aspecto, as 

diferenças encontradas, através da ANOVA's separadas, vão exactamente no 

mesmo sentido das diferenças encontradas entre os que utilizaram sempre e os 

que nunca utilizaram o preservativo nos últimos 3 meses (incluindo a última 
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relação sexual). Como se poderá constatar no Quadro 35, uma vez mais, apenas 

não foram encontradas diferenças significativas entre ambos os grupos nas 

variáveis do grau de conhecimentos acerca do VIH/SIDA e na motivação para 

anuir. 

Quadro 35 - Diferenças nas medidas dos conhecimentos, intenções, atitudes, normas e 

crenças em função da intenção de usar ou não usar o preservativo no próximo encontro 

sexual 

NAO TENCIONA TENCIONA USAR 

USAR PRESERV. 

MÉDIA D.P. 

PRESERV. 

F 

339.18 

VARIÁVEL 

USAR PRESERV. 

MÉDIA D.P. MÉDIA 

12.5 

D.P. 

5.26 

F 

339.18 

P 

ATITUDES - USO PRESERVATIVO 3.4 9.18 

MÉDIA 

12.5 

D.P. 

5.26 

F 

339.18 .000 

CRENÇAS COMPORT. - CUSTOS -1.0 4.62 -3.3 4.10 71.27 .000 

CRENÇAS COMPORT. - BENEFÍO 5.3 4.36 6.9 2.99 49.33 .000 

AVALIAÇÃO RESULT. - CUSTOS -4.1 3.64 -3.3 3.90 9.96 .002 

AVALIAÇÃO RESULT. - BENEFÍO 6.5 3.12 7.3 2.85 18.42 .000 

NORMA SUBJECTIVA 1.6 1.53 2.5 0.91 123.18 .000 

CRENÇAS NORMATIVAS 3.4 3.86 7.0 2.52 299.40 .000 

MOTIVAÇÃO PARA ANUIR 0.8 3.60 0.6 3.68 0.30 .584 

PERC. CONTROLO-AUTO-EFIC. 17.4 5.84 24.2 3.63 499.80 .000 

Com o objectivo de melhor avaliar quais as variáveis melhor predictoras 

do uso do preservativo no próximo encontro sexual, recorreu-se a uma análise de 

regressão múltipla ("stepwise"), que obteve resultados significativos. Como se 

poderá verificar no Quadro 36, a variável "expectativas de auto-eficácia" é o 

melhor predictor de tal comportamento (explicando por si só36% da variância), 

seguindo-se as atitudes face à utilização do preservativo, as crenças normativas e 

a avaliação dos benefícios na utilização do preservativo. No total, estas quatro 

variáveis estão associadas e explicam 44% da variância total na intenção de 

utilizar o preservativo no próximo encontro sexual. 
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Quadro 36 - Sumário da análise de regressão múltipla: Intenção de usar o 

preservativo na próxima relação sexual 

"STEP" VARIÁVEL R BETA 
2 

R 
2 

R AJUST. F 

1 AUTO-EFICACIA .60 .36 .36 .36 417.8*** 

2 ATITUDES U.P. .65 .27 .42 .42 80.4*** 

3 CRENÇAS NORMATIVAS .66 .14 .43 .43 12.1 ** 

4 AVAL. RESULT. U.P.- BENEFÍCIOS .66 -.06 .44 .43 5.1 * 

p<.05;**p<.01;***p<.001 

Diferenças entre jovens sexualmente activos e jovens que nunca 

tiveram relações sexuais 

No sentido de explorar a existência de diferenças entre os que jovens 

sexualmente activos e os jovens que nunca tinham tido relações sexuais, 

efectuaram-se também ANOVA's separadas entre ambos os grupos, para cada 

uma das variáveis em estudo. O Quadro 37 apresenta as diferenças encontradas. 

Quadro 37 - Diferenças nas medidas dos conhecimentos, intenções, atitudes, normas e 

crenças entre os sujeitos que já tiveram e os que nunca tiveram relações sexuais. 

VARIÁVEL 

JA TIVERAM NUNCA TIVERAM 

MÉDIA D.P. F MÉDIA D.P. 

NUNCA TIVERAM 

MÉDIA D.P. F P 

47.3 5.92 46.0 7.89 7.72 .006 

4.1 4.84 7.0 3.39 86.48 .000 

8.0 8.81 11.9 5.61 41.06 .000 

-2.1 4.67 -3.2 3.82 13.68 .000 

6.1 3.92 6.7 2.96 5.84 .016 

-3.9 3.68 -3.0 4.10 10.67 .001 

7.0 3.04 7.2 2.80 1.33 .248 

2.1 1.32 2.3 1.06 7.98 .005 

5.3 3.73 6.4 2.99 15.74 .000 

0.8 3.69 0.6 3.52 0.25 .617 

18.2 6.1 19.7 4.15 13.94 .000 

CONHECIMENTOS 

INTENÇÃO COMPORTAMENTAL 

ATITUDES - USO PRESERVATIVO 

CRENÇAS COMPORT. - CUSTOS 

CRENÇAS COMPORT. - BENEFlC. 

AVALIAÇÃO RESULT. - CUSTOS 

AVALIAÇÃO RESULT. - BENEFÍC. 

NORMA SUBJECTIVA 

CRENÇAS NORMATIVAS 

MOTIVAÇÃO PARA ANUIR 

PERCEPÇÃO DE CONTROLO 
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Mais concretamente, o grupo dos jovens que nunca tinham tido relações 

sexuais , comparativamente ao grupo dos jovens sexualmente activos, evidenciou 

níveis significativamente mais elevados no que se refere aos seguintes aspectos: 

a) intenção comportamental de utilizar o preservativo no próximo encontro sexual; 

b) atitudes mais positivas face à utilização do preservativo; c) percepção de 

maiores custos, mas também de maiores benefícios na utilização do preservativo; 

d) norma subjectiva e crenças normativas; e e) percepção de controlo e 

expectativas de auto-eficácia. Contrariamente, o grau ou nível de conhecimentos 

foi a única variável onde os jovens sexualmente activos evidenciaram níveis 

significativamente mais elevados, em comparação com aqueles que nunca tinham 

tido relações sexuais. 
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CAPÍTULO 5 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Se o objectivo da intervenção para a prevenção da SIDA é a modificação 

dos comportamentos de risco e a adopção de comportamentos de protecção, a 

investigação, neste domínio, passa sobretudo pelo estudos dos determinantes 

psicossociais desses comportamentos. De facto, diversos estudos têm vindo a 

salientar a influência de certos factores psicossociais na predisposição dos 

membros da comunidade para se envolverem em práticas de risco, ou para 

adoptarem estratégias de prevenção do risco de infecção pelo VI H/SI DA. De entre 

os factores psicossociais mais estudados pela investigação salientam-se o grau 

de conhecimentos (acerca da SIDA, dos meios de transmissão e estratégias de 

protecção), as crenças e normas sociais ou do grupo de pares, a percepção de 

auto-eficácia na realização de comportamentos de protecção face à SIDA, as 

atitudes a favor ou a desfavor dos comportamentos de prevenção e a percepção 

dos custos e benefícios dos comportamentos de risco e de protecção (Coates et 

ai., 1988; DiClemente, 1992). Se numa primeira fase da investigação as variáveis 

psicossociais mais relevantes foram estudadas de forma desinserida de um corpo 

teórico unificador, na última década tem-se multiplicado os estudos que 

adoptaram ou desenvolveram modelos teóricos compreensivos dos processos 

mediadores do desempenho do comportamento. Neste domínio, alguns modelos 

foram aplicados de forma particular ao estudo dos factores de influência da 

adopção e manutenção de comportamentos de risco ou de protecção face à 

infecção pelo VI H/SI DA, destacando-se, em particular, a Teoria da Acção 

Racional (Fishbein & Midlestadt, 1989; Fishbein et ai., 1994), a Teoria do 

Comportamento Planeado - uma extensão da Teoria da Acção Racional (Ajzen, 

1988) - e o Modelo de Informação, Motivação e Competências Comportamentais 

de Redução de Risco de SIDA (Fisher et ai., 1992; Fisher et ai., 1996; Fisher, 

1998; e Fisher & Fisher, 1996). 
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As populações de adolescentes e jovens adultos tem tido uma grande 

atenção por parte da investigação. Em primeiro lugar, porque é nesta faixa etária 

que ocorre o início do relacionamento sexual e da "experimentação da 

sexualidade", muitas vezes associada a diversos parceiros sexuais (e.g. O'Keeffe, 

Nesselhof-Kendal & Baum, 1990) e por outro lado, porque a investigação sugere 

que, nesta faixa etária a mudança de comportamentos é muito reduzida (e.g., 

DiClemente, Forrest, Mickler, & Principal site investigators, 1990), evidenciando 

uma forte resistência a campanhas de informação e prevenção da infecção pelo 

VIH/SIDA. Por isso, nos diferentes estudos realizados, a população escolhida foi a 

dos jovens adultos estudantes universitários. 

Relativamente ao estudo da eficácia de um programa de formação e 

prevenção (Estudo 1), alguns aspectos merecem ser salientados, tendo em conta 

as já referidas limitações metodológicas: a) Ocorreram apenas algumas 

mudanças significativas ao nível dos conhecimentos sobre o VIH/SIDA; b) 

registaram-se algumas mudanças significativas no grupo sujeito à intervenção, 

comparativamente ao grupo de controle, sobretudo no que se refere à utilização 

do preservativo (maior disponibilidade e atitudes mais favoráveis; e c) Não se 

registaram mudanças assinaláveis nos comportamentos e práticas sexuais de 

risco por parte dos jovens envolvidos. 

Estes resultados parecem ser reveladores e comprovar duas críticas e 

limitações centrais aos programas de prevenção da infecção pelo VIH/SIDA. Em 

primeiro lugar, a ineficácia de programas de prevenção "ateóricos" e não 

baseados em modelos conceptuais já validados pela literatura e pela investigação 

realizada em diferentes culturas e com diferentes populações alvo (ver Cruz et ai., 

1997; Reitman, St. Lawrence, Jefferson, Alleyne, Brasfield & Shirley, 1996). Em 

segundo lugar, parecem também evidenciar a ineficácia de programas e acções 

preventivas baseadas quase exclusivamente na mera transmissão e aquisição de 

conhecimentos sobre o VIH/SIDA. 

No que se refere às práticas e comportamentos sexuais dos jovens 

adultos, os resultados do outro estudo realizado (Estudo 2) são, de um modo 

geral, coincidentes com os dados de estudos anteriores realizados em Portugal 

com outras amostras de estudantes universitários (e.g., Cruz et ai., 1997) e com 
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outros estudos realizados na Europa e na América do Norte (e.g. Robertson & 

Levin, 1999; Reitman et al., 1996). De um modo particular, merecem realce os 

seguintes aspectos, sem dúvida preocupantes: 

a) A percentagem assinalável de jovens sexualmente activos que tiveram 

mais de um(a) parceiro(a) nos últimos 3 meses (8%) e de jovens cuja 

última relação sexual não foi com o parceiro habitual (12%); 

b) A percentagem de jovens que se envolveram em relações sexuais 

com desconhecidos(as) (cerca de 10%); 

c) A percentagem de jovens que nuca utilizaram o preservativo (cerca de 

35%) e de jovens que se envolveram sempre em práticas sexuais de 

alto risco, como é o caso das relações sexuais anais (cerca de 7.5%); 

d) O facto de mais de 35% dos jovens nunca terem discutido ou 

"negociado" o uso do preservativo nas suas relações sexuais e de 

mais de 75% deles não ter solicitado a sua utilização na última relação 

sexual, apesar de cerca de 70% os ter disponíveis; 

e) O número de jovens que se consideram envolvidos numa relação 

estável, mas tiveram mais de um(a) parceiro(a) sexual (8%); 

f) O baixo número de jovens envolvidos em relações estáveis que 

utilizaram sempre o preservativo (17%); 

g) A percentagem de jovens em relações consideradas estáveis que 

praticam sexo inseguro de alto risco, ocasionalmente ou sempre 

(cerca de 22%); 
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h) A elevada percentagem de jovens em relações estáveis que não 

utilizaram o preservativo na última relação sexual (mais de 80%), 

apesar de 70% os ter disponíveis; e 

i) O facto de mais de 45% dos homens e 35% das mulheres não 

tencionarem utilizar o preservativo na sua próxima relação sexual. 

Tendo em conta algumas limitações de ordem metodológica (entre as 

quais o "design" transversal), no seu conjunto estes dados são similares aos 

obtidos num outro estudo de uma outra amostra de jovens estudantes 

universitários (Cruz et ai., 1997). No mesmo sentido vão os também os dados 

relativos à percentagem de estudantes com atitudes totalmente favoráveis face ao 

uso do preservativo: apenas 11.4 o considera "agradável", 6.9% "excitante" e 

2.2% benéfico". Parece assim confirmar-se que as campanhas de prevenção 

deverão enfatizar e salientar "precisamente o 'quanto' e 'como' o preservativo 

pode contribuir para dois aspectos que constituem a essência de uma relação 

sexual: ser uma experiência excitante e agradável" (Cruz et ai., 1997, p. 300). 

Paralelamente, à semelhança de estudos anteriores em Portugal e 

noutros países (e.g., Cruz et ai.; Fisher et ai., 1996; Hammer, Fisher & Fitzgerald, 

1996), os resultados obtidos sugerem não só a prática da chamada "monogamia 

em série", mas também a ausência de relação entre intimidade e estabilidade das 

relações, por um lado, e a prática de sexo seguro, por outro. Como referem Cruz 

e colaboradores (1997, p. 300), os jovens universitários parecem considerar "as 

relações amorosas e íntimas como estáveis , permanentes e seguras, apenas 

enquanto duram". De igual modo, parece confirmar-se a crença de que não é 

necessário praticar sexo seguro com um companheiro(a) que se conhece bem, de 

quem se gosta e em quem se confia (Cruz et ai., 1997: Hammer et ai., 1996). 

Na globalidade, e a um nível mais teórico e conceptual, os resultados 

obtidos nos dois estudos suportam e validam muitas das hipóteses dos modelos 

da Teoria da Aprendizagem Social e da Auto-Eficácia, da Teoria da Acção 
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Racional e da Teoria do Comportamento Planeado. Com efeito, alguns dados 

merecem particular destaque: 

a) A ausência de qualquer relação significativa entre o grau e nível de 

conhecimentos acerca do VIH/SIDA, por um lado, e qualquer uma das 

restantes variáveis, de natureza atitudinal, cognitiva ou motivacional; 

b) De entre todas as variáveis predictoras (conhecimentos, atitudes, 

intenções, normas e expectativas de auto-eficácia), verificou-se que 

apenas duas delas contribuíam de forma significativa para maximizar 

as diferenças entre os que nunca utilizavam o preservativo e aqueles 

que o utilizavam sempre: a intenção comportamental de utilizar o 

preservativo e a percepção de controlo ou expectativas de auto-

eficácia na sua utilização (86% da amostra foi correctamente 

classificada na análise discriminante com base nestas duas variáveis): 

os jovens que recorrem sempre ao uso do preservativo podem ser 

diferenciados daqueles que nunca o fazem através da combinação da 

intenção comportamental e da percepção de controle ou expectativas 

de auto-eficácia no uso do preservativo; 

c) No que se refere às variáveis que melhor predizem o uso do 

preservativo no próximo encontro sexual, verificou-se que as 

expectativas de auto-eficácia parecem ser o melhor predictor de tal 

comportamento (explicando por si só 36% da variância), seguindo-se 

as atitudes face à utilização do preservativo, as crenças normativas e 

a avaliação dos benefícios na utilização do preservativo (explicando 

conjuntamente, 44% da variância total na intenção de utilizar o 

preservativo no próximo encontro sexual) 

Em primeiro lugar, estes resultados parecem suportar inteiramente a 

importância decisiva da auto-eficácia percebida e da percepção de controle 
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pessoal, tal como foi preconizado por Bandura e evidenciados por inúmeros 

estudos já publicados neste domínio (e.g. Bandura, 1994; Basen-Engquist & 

Parcel, 1992; Longshore, Stein & Anglin, 1997). Tais estudos e investigações 

comprovam de forma mais ou menos clara que, de entre todas as variáveis 

psicossociais, a auto-eficácia parece ser aquela que mais associada está ás 

mudanças de comportamento (Montoya, 1997). As intervenções voltadas para a 

prevenção do VIH/SIDA terão assim que oferecer "experiências de mestria" de 

práticas de sexo seguro, por etapas sucessivamente mais difíceis e por períodos 

intensos e prolongados (Longshore et ai., 1997). Tal como evidencia um estudo 

de Reitman e colaboradores (1996) a relevância da auto-eficácia parece ser ainda 

mais importante quando se trata de reduzir comportamentos de risco, muito mais 

do que quando se trata de promover comportamentos preventivos de sexo seguro 

(ex.: uso do preservativo). 

Por sua vez, a Teoria da Acção Racional (Ajzen, 1998; Fishbein & 

Midlestadt, 1989; Fishbein et ai., 1994) é um modelo teórico compreensivo da 

relação entre o desempenho de determinado comportamento e os determinantes 

psicossociais desse comportamento e a sua aplicação à investigação dos 

determinantes dos comportamentos de risco da SIDA tem sido bastante 

documentada, com implicações práticas relevantes no domínio da prevenção da 

infecção pelo VIH/SIDA (Cruz & Melo, 1996; Cruz, Vilaça & Sousa, 1995; Terry, 

Gallois & McCamish, 1993; Fishbein & Middlestadt, 1989). 

Os resultados obtidos neste estudo sugerem bem a importância das 

atitudes e da avaliação racional da informação disponível acerca das 

consequências da realização dos comportamentos preventivos e das expectativas 

dos outros face à realização desse comportamento (Fishbein, 1993). Além disso, 

os resultados evidenciam a importância das intenções comportamentais, 

sobretudo quando se trata de comportamentos que não estão sob um controlo 

volitivo total, como é o caso da utilização do preservativo (na última e próxima 

relação sexual). A intenção de recorrer ao uso do preservativo parece ser, sem 

dúvida, uma função das atitudes do sujeito (sentimentos a favor e contra) e das 

normas subjectivas, ou seja, da percepção da pressão normativa (aprovação ou 
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desaprovação) por parte da generalidade dos referentes significativos, para 

realizar o comportamento. As atitudes dos jovens face à utilização do preservativo 

parecem resultar assim da função entre as crenças acerca das consequências do 

comportamento (custos e benefícios), ou seja, crenças comportamentais, e da 

valorização de cada uma das suas potenciais consequências, ou seja, avaliação 

dos resultados. De igual modo, os resultados obtidos sugerem a importância das 

normas subjectivas e sobretudo da pressão por parte de referentes significativos 

como os pais e colegas para o uso do preservativo (crenças normativas) (Fishbein 

& Ajzen, 1975; Ajzen, 1988; Fishbein & Midlestadt, 1989). 

Os dados obtidos sugerem paralelamente evidência para a validade da 

Teoria do Comportamento Planeado (Ajzen, 1988), uma extensão da Teoria da 

Acção Racional, que considera que a percepção de controle pessoal (expectativa 

de auto-eficácia) é uma variável que influencia a motivação para desempenhar 

um determinado comportamento e, por consequência, tem um valor preditivo 

sobre o comportamento e sobre as intenções de desempenhar tal comportamento 

(ex.: utilização do preservativo). 

Esta variável tem um papel relevante em comportamentos que não 

estejam totalmente sob o controlo volitivo do sujeito. No domínio do 

comportamento sexual seguro, vários factores podem enfraquecer a relação entre 

a intenção comportamental e o desempenho do comportamento. Por exemplo, a 

excitação sexual, a ingestão de bebidas alcoólicas, e o uso de drogas, podem 

enfraquecer a intenção de usar preservativo. De igual modo, a relação com um 

parceiro ocasional, a falta de competências de negociação do uso do preservativo 

ou a indisponibilidade do preservativo no acto, têm sido descritos como passíveis 

de interferirem com as crenças de controlo sobre o desempenho dos 

comportamentos de prevenção. Em geral, os resultados obtido oferecem ampla 

evidência para os dados de inúmeros estudos que aplicaram este modelo à 

investigação dos comportamentos de prevenção da infecção pelo VIH/SIDA, 

comprovando assim algumas das premissas básicas da Teoria da Acção Racional 

e permitindo compreender melhor a influência das crenças, atitudes e normas na 
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intenção de usar o preservativo, e desta no desempenho desse comportamento 

(verW. Fisher, J. Fisher & Rye, 1995; Terry étal., 1993; Sheppard étal., 1988) 

Um aspecto central para a investigação futura neste domínio parece 

assim consistir na clarificação de duas questões essenciais: a) Compreender 

"como" é que os sujeitos mudam de comportamentos; e b) "Porque" é que os 

sujeitos mudam? A este propósito, sem dúvida que para além dos modelos já 

referidos, outras teorias e modelos são também prometedores, nomeadamente o 

Modelo Transteórico da Mudança (Prochaska & Marcus, 1994). 

A um nível mais prático, com implicações para a prevenção do VIH/SIDA, 

os resultados obtidos parecem sugerir as seguintes implicações: 

a) A ineficácia de programas de prevenção centrados essencial ou 

exclusivamente na transmissão de conhecimentos, assim como a falta 

de validade do grau ou nível de conhecimentos como indicador único 

da eficácia de tais programas; e 

b) A auto-eficácia e a percepção de controle pessoal nas práticas sexuais 

constituem alvos centrais a serem "trabalhados" nos programas de 

prevenção e intervenção, já que parecem constituir preditores 

significativos da mudança de comportamentos. 

Em suma, o presente trabalho evidenciou que, á semelhança de outros 

estudos realizados em outros países, o conhecimento acerca do VIH/SIDA não 

parece de facto ter qualquer relação com os comportamentos preventivos, nem 

com as práticas de sexo seguro (ver Cruz, 1999; ; Helweg-Larsen & Collins, 1998, 

cit. Por Cruz, 1999; Reitman et ai., 1996): o conhecimento e a informação sobre o 

VIH/SIDA é um predictor muito pouco fiável das atitudes e dos comportamentos . 

Como refere Cruz (1999, p. 230) "os programas, intervenções e campanhas 

centradas exclusivamente na transmissão de conhecimentos sobre o VIH/SIDA 

são suficientes, nem sempre são necessárias e, em certas circunstâncias, podem 

ter efeitos adversos e nefastos". 
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Após tantos anos (duas décadas) da pandemia do VIH/SIDA, é 

preocupante a falta de estudos metodologicamente rigorosos, que avaliem a 

eficácia e o impacto de intervenções dirigidas para a prevenção, sobretudo em 

Portugal. O presente trabalho pretendeu contribuir, ainda que de uma forma 

limitada, para preencher essa lacuna: a ausência de dados para desenvolver 

programas que sejam eficazes. Com dados sobre a avaliação dos programas de 

prevenção poder-se-á mais facilmente "evitar programas que são considerados 

como eficazes, mas que na verdade não o são" (Choi & Coates, 1994, p. 1386). 

No entanto, como referiram muito recentemente Van de Ven e Aggleton 

(1999, p.469) ao reverem a evidência empírica para os programas de educação e 

prevenção no domínio da infecção pelo VIH/SIDA, convirá ter em conta que 

"nenhum modelo de avaliação da eficácia pode responder a todas as questões 

relevantes e não existe nenhum que não tenha limitações". Por isso estes autores 

sugerem que a maior evidência para a eficácia dos programas de educação e 

prevenção neste domínio é aquela que "é consistente e proveniente de vários 

investigadores, utilizando diferentes métodos e adoptando diferentes perspectivas 

teóricas". 
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ANEXOS 



ANEXO 1 - "QUESTIONÁRIO DE COMPORTAMENTOS E 
ATITUDES DE PREVENÇÃO FACE À SIDA" 

(Cruz, 1994) 



0 

Caro(a) Estudante, 

Com o apoio da Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA e da 
Associação Para o Planeamento da Família, encontra-se actualmente em 
curso um Projecto de Investigação e prevenção da SIDA nos Estudantes 
Universitários. 

Nesse sentido, gostaríamos de solicitar a tua colaboração, 
respondendo ao Questionário anexo. Os dados a recolher revestem-se de 
particular importância, não só para uma melhor compreensão das práticas 
sexuais e dos comportamentos e atitudes dos estudantes Universitários face 
à SIDA, mas também porque poderão fornecer informações importantes 
para futuros projectos de apoio, prevenção e intervenção neste domínio. 
Por isso precisamos da tua ajuda! 

O questionário anexo é anónimo e a participação neste estudo é 
voluntária, podendo desistir em qualquer momento. As tuas respostas são, 
por isso estritamente confidenciais e apenas os investigadores terão acesso 
aos dados que forneceres. Não há respostas certas nem erradas. Por 
favor, indica, com sinceridade as tuas próprias opiniões, expectativas, 
sentimentos e atitudes e comportamentos (independentemente de serem ou 
não aqueles que preferes ou achas mais adequadas). 

OBRIGADO PELA TUA COLABORAÇÃO!!! 

O Director do Projecto 

Prof. Doutor José Fernando A. Crur 



\ 

IDADE: anos 

CURSO: _. 

I 

1. Tendo em conta o seu comportamento e/ou práticas sexuais, qual acha 
que é o seu risco pessoal de poder vir a estar infectado(a) com 
o vírus da SIDA ? 

NENHUM RISCO RISCO MUITO ELEVADO 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Já alguma vez teve relações sexuais ? D SIM D NÃO 

Em caso afirmativo, com que idade teve a sua primeira relação sexual? 
anos. 

3. Já alguma vez teve alguma relação ou contacto de natureza sexual com 
pessoas do mesmo sexo que o seu ? D SIM D NÃO 

4. Está, actualmente, ou já esteve envolvido(a), numa relação amorosa com 
uma pessoa do mesmo sexo que o seu ? D SIM D NÃO. 

5. Actualmente, encontra-se envolvido(a) numa relação amorosa estável e 
exclusiva nos últimos doze meses ? D SIM D NÃO 

II 

As questões que se seguem, pretendem avaliar as suas opiniões e/ou 
atitudes face ao comportamento e às práticas sexuais. Por favor, 
em cada escala que se segue, assinale com uma cruz o local que melhor 
reflectir a sua opinião e/ou atitude. 

1. Eu tenciono utilizar (ou fazer com que o outro utilize) um preservativo 
no meu próximo encontro sexual. 

SEXO: D M D F 

ESTADO CIVIL: 

MUITO IMPROVÁVEL Murro PROVÁVEL 



2. Insistirá na utilização do preservativo com um novo(a) ou primeiro(a) 
companheiro(a) sexual ? 

DECIDIDAMENTE NAO _ „ ___ ___ ___ ___ ___ ___ DECIDIDAMENTE SIM 

3. Por causa da SIDA algumas pessoas acreditam que se manterão ligadas a 
um (a) único(a) companheiro(a) sexual. Isto é verdade para si ? 

DECIDIDAMENTE NÃO ___ ___ ___ ___ — - - - — DECIDIDAMENTE SIM 

4. Eu tenho vergonha de comprar preservativos. 

CONCORDO TOTALMENTE ___ ___ — DISCORDO TOTALMENTE 

5. A utilização de preservativos é inconveniente. 

CONCORDO TOTALMENTE ___ — _ _ — DISCORDO TOTALMENTE 

6. Os preservativos reduzem o prazer das pessoas nas relações sexuais. 

CONCORDO TOTALMENTE ___ ___ — DISCORDO TOTALMENTE 

7. Os preservativos são uma boa protecção contra a SIDA. 

CONCORDO TOTALMENTE — DISCORDO TOTALMENTE 

8. Os preservativos encorajam comportamentos sexuais imorais. 

• CONCORDO TOTALMENTE ___ _ _ _ _ _ _ _ DISCORDO TOTALMENTE 

9. Ter um parceiro(a) sexual toda a vida é muito difícil. 

CONCORDO TOTALMENTE ___ ___ — DISCORDO TOTALMENTE 

10. O risco de contrair a SIDA justifica que não se mude de parceiro(a) 
sexual 

CONCORDO TOTALMENTE ___ ___ — _ DISCORDO TOTALMENTE 



11. É errado fazer sexo com qualquer um(a), excepto com o(a) parceiro(a) 
•regular. 

CONCORDO TOTALMENTE DISCORDO TOTALMENTE 

12. As pessoas são mais felizes se forem fiéis ao seu parceiro(á) ' sexual 

CONCORDO TOTALMENTE DISCORDO TOTALMENTE 

13. A utilização de preservativo no meu próximo encontro sexual será algo 
de: 

BOM 
AGRADÁVEL 
FAVORÁVEL 
ÚTIL 
EXCITANTE 
SENSATO 
PREJUDICIAL 

14. Até que ponto é que as pessoas que são mais importantes e 
significativas para si, aprovam que você utilize (ou faça utilizar) o 
preservativo no.seu próximo encontro sexual: 

DESAPROVAM TOTALMENTE APROVAM'TOTALMENTE 

15. Em sua opinião, qual o grau de probabilidade de ocorrência dos 
seguintes resultados, em consequência da utilização do preservativo no 
seu próximo encontro sexual: 

a) Redução do prazer sexual 

ALTAMENTE IMPROVÁVEL ALTAMENTE PROVÁVEL 

b) Interrupção dos "preliminares sexuais" 

ALTAMENTE IMPROVÁVEL ALTAMENTE PROVÁVEL 

c) Protecção contra doenças sexualmente transmissíveis 

ALTAMENTE IMPROVÁVEL „ ALTAMENTE PROVÁVEL 

MAU 

DESAGRADÁVEL 

DESFAVORÁVEL 

INÚTIL 

INSENSÍVEL 

INSENSATO 

BENÉFICO 



4 

d) Evitamento e prevenção da gravidez 

ALTAMENTE IMPROVÁVEL ALTAMENTE PROVÁVEL 

e) Protecção contra o vírus da SIDA 

ALTAMENTE IMPROVÁVEL ' ALTAMENTE PROVÁVEL 

f) Redução da intimidade sexual 

ALTAMENTE IMPROVÁVEL ALTAMENTE PROVÁVEL 

16. De um modo geral, até que ponto quer ou está disposto(a) a fazer o que 
as seguintes pessoas pensam que você devia fazer ? 

a) Os meus amigos(as) 

QUASE NUNCA QUASE SEMPRE 

b) Os meus pais 

QUASE NUNCA QUASE SEMPRE 

c) O meu (minha) companheiro(a) actual 

QUASE NUNCA QUASE SEMPRE 

17. Para mim ou para o(a) meu(minha) companheiro(a), a utilização de um 
preservativo na próxima vez que tivermos relações sexuais, será ... 

MUITO DIFÍCIL MUITO FÁCIL 

18. Em que medida sente que será agradável ou desagradável, cada uma das 
possíveis consequências da utilização do preservativo no seu próximo 
encontro sexual: 

a) Redução do prazer sexual 
EXTREMAMENTE AGRADÁVEL . EXTREM DESAGRADÁVEL 

b) Interrupção dos "preliminares sexuais" 
EXTREMAMENTE AGRADÁVEL EXTREM DESAGRADÁVEL 

c) Protecção contra doenças sexualmente transmissíveis 



EXTREMAMENTE AGRADÁVEL ( EXTREM DESAGRADÁVEL 

d) Evitamento e prevenção da gravidez 
EXTREMAMENTE AGRADÁVEL EXTREM DESAGRADÁVEL 

e)-Protecção contra o vírus da SIDA 
EXTREMAMENTE AGRADÁVEL EXTREM DESAGRADÁVEL 

f) Redução da intimidade sexual 
EXTREMAMENTE AGRADÁVEL _ _ „ EXTREM DESAGRADÁVEL 

19. Até que ponto é que as seguintes pessoas consideram que você deve ou 
não utilizar (ou fazer utilizar) o preservativo no seu próximo encontro 
sexual: 

a) Os meus amigos(as) 

ACHAM QUE NÃO DEVO ACHAM QUE DEVO UTILIZAR 

b) Os meus pais 

ACHAM QUE NÃO DEVO ACHAM QUE DEVO UTILIZAR 

c) O meu (minha) companheiro(a) actual 

ACHAM QUE NÃO DEVO . ___ _. ACHAM QUE DEVO UTILiZAR 

20. No meu próximo encontro sexual eu vou utilizar (ou fazer com que o 
outro utilize) o preservativo: 

DE CERTEZA QUE NAO „ DE CERTEZA QUE SIM 

21. Assinale o grau de importância que teve cada um dos seguintes agentes 
na sua formação (e informação) acerca da sexualidade e da SIDA: 

NENHUMA MUITA 

a) Pais 1 2 3 4 5 6 • 7 

b) Outros familiares próximos 1 2 3 4 5 6 7 

c) Imprensa e televisão 1 2 3 4 5 6 7 
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d) Companheiro(a) habitual 
e) Companheiro(a) ocasional 
f) Colegas e amigos(as) 
g). Professores(as) 

NENHUM/ i MUITA 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
r 2 3 4 5 6 7 

22. Até que ponto é que tem controle pessoal sobre se você (ou o seu 
companheiro) irão utilizar preservativo na próxima vez que tiverem 
relações sexuais ? 

NENHUM CONTROLE 

1 2 
MUITO CONTROLE 

7 

23. Em sua opinião, qual é o grau de dificuldade que tem, em fazer com que 
você (ou o seu companheiro) utilize preservativo na próxima relação 
sexual que tiverem ? 

MUITO DIFÍCIL 

1 
MUITO FÁCIL 

6 7 

24. Até que ponto está confiante de que o preservativo será utilizado nas 
suas próximas relações sexuais ? 

NADA CONFIANTE 

1 
MUITO CONFIANTE 

7 

25. No espaço que se segue, indique as três estratégias ou 
comportamentos que, em sua opinião, são mais eficazes na protecção 
contra o vírus da SIDA (assinale por ordem de decrescente de 
eficácia>: 

1 a 

2 a 

3 a 
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I I I 

(Se nunca teve qualquer relação sexual, 
por favor- não responda a este grupo de questões) 

As questões que se seguem dizem respeito ao seu COMPORTAMENTO 
SEXUAL NOS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) MESES. 

1. Teve encontros (relações) sexuais, neste período? D SIM D NÃO 

2. Qual o número de companheiros(as) sexuais que teve, neste período de 
tempo ? . 

3. Estime a percentagem de vezes em que foi utilizado o preservativo nos 
seus encontros sexuais. 

D 0% das vezes Q 1 a 50% D 51 a 99% D 100% das vezes 

4. Durante este período, alguma vez teve encontro(s) sexual(ais) casuais 
(com alguém que conhecia há pouco tempo ou tinha acabado de 
conhecer)? D SIM Q NÃO 

5. No(s) encontro(s) sexual(ais) que teve neste período indique a frequência 
com que ocorreram os seguintes tipos de comportamentos sexuais, de 
forma não protegida (sem recurso ao preservativo): 

NUNCA ALGUMAS MUITAS SEMPRE 
VEZES VEZES 

a) Relação sexual anal 1 2 3 4 
b) Relação sexual oral 1 2 3 4 

6. Até que ponto é que a SIDA alterou ou mudou o seu comportamento e as 
suas práticas sexuais? 

NAO MUDOU NADA MUDOU RADICALMENTE 
1 2 3 4 5 6 7 

7. Quantas vezes recusou a ter relações sexuais com um(a) companheiro(a) 
casual ou ocasional, por não terem disponível um preservativo ? 

NUNCA 
1 2 3 4 5 

SEMPRE 
6 7 



8'. Quantas vezes discutiu ou insistiu com o seu(sua) companheiro(a) 
habitual para utilizarem o preservativo nas relações sexuais ? 

NUNCA SEMPRE 

1 2 3 4 5 6 7 -■ 

9. Comparativamente aos seus amigos(as) e colegas, com que frequência 
pensa que recorre à utilização do preservativo nas suas relações sexuais ? 

MENOS VEZES AS MESMAS VEZES MAIS VEZES 

1 2 3 

IV 

(Se nunca teve qualquer relação sexual, 
por favor não responda a este grupo de questões) 

As questões que se seguem, referem-se ao seu ÚLTIMO ENCONTRO OU 
RELAÇÃO SEXUAL que teve. 

1. Foi utilizado o preservativo a tempo ? D SIM Q NÃO 

2. O encontro sexual foi com o seu(sua) companheiro(a) habitual ? 
D SIM O NÃO 

3. Algum de vocês pediu expressamente ao outro para utilizar o 
preservativo ? D SIM Q NÃO 

4. Tinham preservativos disponíveis ? D SIM D NÃO 

5. Vccê e/ou o seu (sua) companheiro(a) es:avam sob o efeito de alcool ? 
Q SIM Q NÃO 

6. Vccê e/ou o seu (sua) companheiro(a) estavam sob o efeito de drogas ? 
a SIM a NÃO 



ANEXO 2 - "QUESTIONÁRIO DE CONHECIMENTO DO VIH" 
(Cruz, 1998) 
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QUESTIONÁRIO DE CONHECIMENTO DO VIH/SIDA 

Por favor responda a este questionário, assinalando com uma cruz, no local 

respectivo, se achar que a afirmação é verdadeira (V) ou falsa (F). 

1. O VIH e a SIDA são a mesma "coisa". V F 

2. Existe cura para a SIDA. V F 

3. Uma pessoa pode contrair o VIH em casas-de-banho 

públicas. V F 

4. O VIH NÃO é disseminado através da tosse ou espirros. V F 

5. Uma pessoa pode contrair o VIH pela partilha de agulhas 

com alguém que está infectado pelo vírus. V F 

6. Uma pessoa pode contrair o VIH se tiver relações sexuais 

com alguém que injecta drogas. V F 

7. O VIH pode ser disseminado por mosquitos. V F 

8. A SIDA é a causa do VIH. V F 

9. Uma pessoa pode contrair o VIH ao partilhar um copo de.. 

água com alguém que está infectado pelo vírus. V F 

10. Uma pessoa pode contrair o VIH ao apertar a mão de alguém 

que estar infectado pelo vírus. V F 

11. O VIH è eliminado por produtos químicos. V F 

12. É possível contrair o VIH ao fazer uma tatuagem. V F 

13. Um homem pode contrair o VIH se tiver relações sexuais 

com outro homem que está infectado pelo vírus. V 



14. Uma mulher grávida que está infectada pelo VIH pode 

transmitir o vírus ao seu bebé antes de ele nascer. y F 

15. Se o homem retirar o pénis antes de atingir o orgasmo, está 

a impedir que a mulher com quem está a ter relações 

sexuais contraia o VIH. V F 

16. Uma mulher pode contrair o VIH se praticar sexo anal com 

um homem. V F 

17. Tomar um duche ou lavar os órgãos genitais depois de ter 

relações sexuais impede que uma pessoa contraia o VIH. V F 

18. Um homem pode contrair o VIH se tiver relações sexuais 

vaginais com uma mulher que está infectada pelo vírus. V F 

19. Ingerir alimentos saudáveis pode impedir que uma pessoa 

contraia o VIH. V F 

20. Todas as mulheres grávidas infectadas pelo VIH terão 

filhos com SIDA. V F 

21. O uso de um preservativo de borracha pode diminuir a 

possibilidade de. uma pessoa contrair o VIH. V F 

22. Tomar a pílula anti-concepcional impede uma mulher "des

contrair o VIH. V F 

23. O diafragma e a pílula anti-concepcional dão igual 

protecçãa à infecção pelo VIH. V F 

24. A maior parte das pessoas com SIDA morrerão da doença. V F 

25. Uma pessoa infectada pelo VIH pode parecer e sentir-se 

saudável. V F 

26. Existem mais casos de SIDA em Lisboa do que no resto de 

Portugal. V F 



27. As pessoas que contraíram o VIH mostram rapidamente 

sérios sinais de terem sido infectadas pelo vírus. 

28. .Uma pessoa pode estar infectada pelo VIH durante 5 ou mais 

anos sem ter SIDA. 

29. Existe uma vacina que pode impedir que as pessoas adultas 

contraiam o VIH. 

30. Foram fabricados alguns medicamentos para o tratamento 

da SIDA. 

31. Existe um teste sanguíneo para determinar se uma pessoa 

está infectada pelo VIH. 

32. As mulheres são testadas ao VIH sempre que fazem o teste 

de "papanicolau" 

33. Uma pessoa não pode contrair o VIH por praticar sexo oral 

(boca no pénis), com um homem infectado pelo VIH. -

34. Em Portugal, a maior parte dos casos de SIDA resultaram de 

relações sexuais entre homens e mulheres. 

35. Uma pessoa pode contrair o VIH mesmo se tiver relações 

sexuais com outra pessoa uma única vez. 

36. Uma mãe infectada pelo VIH pode transmitir o vírus ao bebé 

através da amamentação. 

37. Usar urrr preservativo é a melhor protecção contra a 

infecção pelo VIH. 

38. É possível que as pessoas contraiam o VIH através de beijos 

"profundos", em que põem a língua na boca de um seu 

parceiro, infectado pelo VIH. 

39. A infecção do VIH causa a SIDA. 

40. Uma pessoa pode contrair o VIH ao "dar sangue". 



41. Durante p seu período menstrual, a mulher não pode contrair 

.o VIH ao ter relações sexuais. V 

42. Geralmente, podemos determinar se alguém está infectado 

pelo VIH olhando para a pessoa. V 

43. Uma pessoa pode contrair o VIH ao receber sangue, durante 

uma operação cirúrgica. V 

44. Existe um preservativo feminino que pode ajudar a diminuir 

a possibilidade das mulheres contraírem o VIH. V 

45. Um preservativo de pele natural é mais seguro contra o VIH 

do que um preservativo de borracha. V 

46. Se uma pessoa estiver a tomar antibióticos, NÂO pode 

contrair o VIH. V 

47. Ter relações sexuais com mais de um parceiro pode 

aumentar a possibilidade de uma pessoa ser infectada pelo 

VIH. V 

48. Fazer um teste ao VIH uma semana depois de ter relações 

sexuais, permitirá "mostrar" se uma pessoa está ou não-' 

infectada pelo VIH. V 

49. Uma pessoa pode contrair o VIH se se sentar numa banheira 

ou numa piscina, com alguém que está infectado pelo VIH. V 

50. Uma pessoa pode contrair o VIH através do contacto com 

saliva, lágrimas, suor ou urina. V 

51. Uma pessoa pode contrair o VIH através das secreções 

vaginais de uma mulher. V 



52. É mais provável que uma pessoa contraia o VIH se tiver 

outra doença sexualmente transmissível (doença venérea), 

como herpes ou gonorreia. 

53. Tomar o medicamento AZT, contra a SIDA, diminui a 

possibilidade de uma mulher grávida infectada pelo VIH 

transmitir o vírus ao seu filho. 

54. Fora de Portugal, a maior parte dos casos de SIDA 

resultaram do uso de drogas intravenosas (injectadas) ou 

de relações sexuais entre homossexuais. 

55. Uma pessoa pode contrair o VIH tendo relações sexuais de 

natureza oral (bocanavagina), com uma mulher. 

56. Se uma pessoa obtém um resultado positivo no testedo VIH, 

o local onde realizou o teste terá de divulgar esse resultado 

a todos as instituições de saúde. 

57. Utilizar vaselina" ou óleo para bebé quando se usa o 

preservativo, diminui a possibilidade de se contrair o VIH! "■ 

58. A lavagem, com água fria, do "equipamento" utilizado no uso 

de drogas, elimina o VIH. 

59. Uma mulher pode contrair o VIH tendo relações sexuais de 

natureza vaginal com um homem que tem o vírus. 

60. Os atletas que partilham agulhas quando injectam 

esteróides, podem contrair o VIH através das agulhas. 

61. Tomar um banho depois de ter relações sexuais impede que 

uma mulher contraia o VIH. 

62. Tomar vitaminas impede que uma pessoa contraia o VIH. 
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