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Apresentação

A resposta à epidemia do HIV/aids é direcionada por informações (sobre 

doentes, infectados e populações sob risco) que subsidiam todas as ações de 

prevenção e controle. Tradicionalmente, essas informações vêm de notificações 

de casos e óbitos, estudos de prevalência, estimativas e projeções. A vigilância 

da aids reflete uma situação em que a infecção aconteceu há um longo tempo. 

A vigilância do HIV informa uma situação de infecção mais recente e grandes 

esforços têm sido realizados para sua implementação.

Recentemente, estudos comportamentais vêm se somar a esses 

sistemas, para auxiliar na compreensão dos comportamentos que favorecem o 

avanço da epidemia, o que vem constituir a vigilância de segunda geração.

Os dados comportamentais ajudam a compreender a dinâmica 

do processo epidêmico, apontando quem está sob risco, identificando 

subpopulações que necessitam de programas específicos de prevenção e 

mostrando para onde vai a epidemia. Esses dados contribuem para a melhoria 

do programa e para a avaliação dos seus resultados.

Nessa perspectiva, no ano de 2004, foi realizado um inquérito 

populacional que trata de práticas, comportamentos, atitudes e conhecimento 

relacionados com a disseminação do HIV no Brasil, para observar mudanças em 

relação a estudos anteriores. Esse mesmo inquérito foi replicado nos estados 

de São Paulo e Pernambuco e nos municípios de Curitiba, Manaus e Campo 

Grande, para traçar uma linha de base que subsidie a resposta local e permita 

acompanhar esses indicadores ao longo do tempo. 

Esta publicação trata dos resultados desses estudos, apresentados 

por diversos autores, sendo de fundamental importância seu conhecimento e 

divulgação entre todos os envolvidos na resposta nacional. 

Pedro Chequer
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Resumo

A Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas na População 

Brasileira de 15 a 54 anos de idade, 2004 (PCAP-BR, 2004) faz parte de um 

projeto inter-institucional, desenvolvido pelo Programa Nacional de DST e Aids 

(PN-DST/AIDS) do Ministério da Saúde, pelo Departamento de Informações em 

Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, com apoio dos Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) dos Estados Unidos da América, dirigido à avaliação de 

desempenho do programa brasileiro de aids.

Visando a construir uma plataforma para a implementação de inquéritos 

sistemáticos no campo da avaliação do PN-DST/AIDS, a aplicação da pesquisa 

em nível nacional teve o objetivo principal de desenvolver instrumental para 

monitoramento de indicadores de desempenho do programa, sobretudo no 

que se refere à prevenção das situações de vulnerabilidade à infecção pelo HIV 

e outras doenças sexualmente transmissíveis. 

O inquérito populacional foi realizado no ano de 2004, dirigido a coletar 

informações sobre o conhecimento relacionado à transmissão do HIV, sobre as 

práticas sexuais, bem como sobre uso de drogas lícitas e ilícitas da população 

brasileira de 15 a 54 anos de idade. Foram escolhidos 6000 domicílios no Brasil 

por processo de amostragem. Em cada domicílio, apenas um morador com idade 

entre 15 e 54 anos foi selecionado para responder ao questionário. 

A oportunidade de execução da pesquisa significou a oportunidade de 

suprir informações para a construção de indicadores no nível nacional para 

monitoramento das medidas e estratégias de prevenção do PN-DST/AIDS, além 

de possibilitar o estabelecimento de parâmetros consistentes para avaliar as 

desigualdades socioeconômicas das situações de vulnerabilidade relacionadas 

às infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. 





Capítulo I

Pesquisa de Conhecimento, 

Atitudes e Práticas na População

Brasileira de 15-54 anos, 2004

I -  Brasil e Grandes Regiões

II -  Sítios de Excelência em 

Monitoramento e Avaliação
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I - Brasil e Grandes Regiões

I.1 - Fundamentação Científica

A avaliação de programas de saúde tem ocupado lugar de destaque 

na agenda de organismos internacionais. No Brasil, tal tema vem ganhando 

importância crescente entre os gestores e os administradores do setor saúde, 

constituindo etapa essencial para o planejamento das ações voltadas para 

garantir a qualidade da atenção à saúde e subsidiar decisões que atendam às 

reais necessidades da população.

O processo de avaliação objetiva investigar as formas e as possibilidades 

de utilização do conhecimento produzido, bem como a sua transformação em 

práticas concretas (Novaes, 2000).   No caso específico da avaliação para gestão, 

o objetivo principal é o de utilizar e produzir conhecimento que contribua para 

o aprimoramento do programa avaliado, integrando atividades analíticas às 

de gestão (Hartz, 1999). O enfoque principal é o de caracterizar uma condição 

mediante medidas que possam ser quantificadas e replicadas, utilizando-se, 

predominantemente, a metodologia quantitativa (Novaes, 2000). 

A avaliação de programas de saúde requer, pois, a seleção de 

características ou atributos relevantes dos mesmos para viabilizar a abordagem 

do  problema do ponto de vista metodológico (Vieira-da-Silva, 1999). Nesse 

contexto, a contribuição da epidemiologia no processo de avaliação se dá, 

principalmente, na definição e na construção de indicadores que possibilitem o 

monitoramento das ações programáticas e subsidiem a tomada de decisões. 

No caso particular do Programa Nacional de DST e Aids, os indicadores 

devem ser de relevância para monitorar a epidemia, ser úteis na avaliação e 

monitoramento do impacto das ações programáticas e sugerir aspectos a serem 

avaliados no futuro (Rugg, et al., 2000). 

As várias medidas que são sendo adotadas para prevenir a disseminação 
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do HIV, no Brasil, baseiam-se na história natural da infecção, na experiência de 

programas internacionais de aids e resultados de análises de informações, que 

buscam traduzir a dinâmica de transmissão da doença (Levi & Vitória, 2002). 

Do ponto de vista epidemiológico, além da maior vulnerabilidade de 

certos grupos populacionais, como os homens que fazem sexo com outros 

homens (HSH), os usuários de drogas injetáveis (UDI) e as profissionais do sexo, 

sabe-se que as doenças sexualmente transmissíveis (DST) agem como co-fatores 

para promoção da transmissão e que a irregularidade no uso de preservativo 

e práticas sexuais como a multiplicidade de parcerias são determinantes 

importantes (Potts et al., 1991). Sob a ótica dos modelos matemáticos, os 

fatores que dinamizam a disseminação do HIV por contato sexual são: taxa 

de troca de parceiros sexuais; tipo e freqüência de contato sexual; padrões de 

relacionamento sexual entre subgrupos populacionais (Boily & Mâsse, 1997).  

Ao longo do tempo, várias estratégias têm sido sugeridas para 

desacelerar a epidemia de aids, sobretudo nos países em desenvolvimento, 

muitas delas propostas pela UNAIDS. Entretanto, intervenções pouco efetivas 

ou culturalmente equivocadas podem produzir efeitos negativos em detrimento 

de outras iniciativas, que seriam mais apropriadas para determinadas 

sociedades. Conforme discutido por Ronald (1995), a despeito da existência de 

uma política global para o controle da aids, como a preconizada pela UNAIDS, 

a infecção do HIV difere de outras doenças monitoradas por políticas globais 

por diversos motivos, tais como: o estigma associado à doença desde o seu 

início e o longo período de incubação, que atenua a noção de causa e efeito e 

enfraquece a percepção da vulnerabilidade à infecção pelo HIV. Sendo o sexo 

um ato pessoal, secreto, resultado de padrões diferentes de atitudes sociais, a 

falta de compreensão do comportamento sexual em contextos sociais distintos 

dificulta o desenho de intervenções realmente efetivas.  
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Estudos envolvendo o monitoramento do comportamento sexual de risco 

têm sido reconhecidos como importantes instrumentos para a compreensão 

sobre a dinâmica social da transmissão, subsidiando as medidas preventivas e o 

controle da disseminação do HIV (Anderson & Stall, 2002).

No Brasil, algumas iniciativas foram realizadas na década de 1990 

com o objetivo de monitorar comportamentos de risco à infecção pelo HIV. A 

investigação pioneira foi realizada com conscritos do Exército Brasileiro, em 

1996, como parte integrante do projeto de cooperação técnica entre o Ministério 

da Saúde e o Ministério do Exército. Essa parceria resultou, posteriormente, em 

algumas pesquisas de comportamento e soroprevalência entre os conscritos por 

ocasião de sua apresentação às Comissões Militares. Realizadas, anualmente, 

durante o período 1996-2000, e no ano de 2002, as pesquisas focalizaram 

objetos distintos ano a ano, visando a ampliar, cada vez mais, o conhecimento 

sobre as práticas sexuais dos jovens brasileiros (Ministério da Saúde, 2002). 

A Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde, realizada em 1996 

(BENFAM, 1997), envolvendo um módulo sobre comportamento sexual e 

conhecimento sobre a transmissão do HIV, constituiu outro exemplo desse 

tipo de pesquisa.  Em 1998, conduzida pelo Centro Brasileiro de Análise e 

Planejamento (CEBRAP), foi realizada pesquisa que teve como objetivo geral 

identificar representações, comportamento, atitudes e práticas sexuais 

da população brasileira, e conhecimento sobre HIV/aids, com vistas em 

estabelecer estratégias de intervenções preventivas das infecções sexualmente 

transmissíveis (Ministério da Saúde, 2000).  

Dando continuidade  ao  desenvolvimento de pesquisas de 

comportamento de base populacional, no ano de 2004, realizou-se 

inquérito de âmbito nacional para investigação do conhecimento, práticas e 

comportamentos de vulnerabilidade relacionados à infecção pelo HIV e outras 
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doenças sexualmente transmissíveis na população brasileira de 15 a 54 anos.  

Denominada de Pesquisa de Conhecimento, Atitudes e Práticas na População 

Brasileira de 15 a 54 anos – PCAP BR, sua execução significou a oportunidade 

de suprir informações para a construção de indicadores, no nível nacional, para 

monitoramento das medidas e estratégias de prevenção, além de possibilitar 

o estabelecimento de parâmetros consistentes para avaliar as desigualdades 

socioeconômicas das situações de vulnerabilidade relacionadas às infecções 

sexualmente transmissíveis. 
 

I.2 - Objetivos

Objetivo Geral:

Coletar dados mediante inquérito nacional que possibilitem a construção 

de indicadores para avaliação sistemática do desempenho do PN-DST/AIDS, no 

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

transmissíveis.

Objetivos Específicos:

- Avaliar o conhecimento sobre a transmissão da infecção pelo HIV e outras 

DST;

- Estabelecer parâmetros consistentes para monitorar as situações de 

vulnerabilidade relacionadas à infecção pelo HIV; 

- Estabelecer parâmetros consistentes para monitorar as medidas de 

prevenção e controle das DST; 

- Investigar as desigualdades socioeconômicas do comportamento de 

vulnerabilidade frente à infecção pelo HIV e outras DST. 
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I.3 - Comitê de Ética

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, da Fundação 

Oswaldo Cruz - CEP/FIOCRUZ, tendo sido aprovado (Protocolo 243/04).

 

I.4 - Metodologia

 
Amostragem

Para o inquérito de âmbito nacional, o tamanho de amostra foi 

estabelecido em 6000 indivíduos de 15 a 54 anos de idade. 

A amostragem foi estratificada por macrorregião geográfica, tendo sido 

realizadas 900 entrevistas na região Norte, 1100 na região Nordeste, 2200 na 

região Sudeste, 900 na região Sul e 900 na região Centro-Oeste. Em cada uma 

das grandes regiões, a amostra foi realizada em múltiplos estágios: estados, 

setores censitários e domicílios. 

Todos os estados foram incluídos na amostra. O número de entrevistas em 

cada estado foi estabelecido pelo número total de entrevistas na macrorregião 

geográfica, com alocação proporcional ao número de habitantes no estado. 

Em cada estado, os setores foram selecionados com amostragem 

sistemática, com probabilidade proporcional ao tamanho. Em cada setor 

censitário foram selecionados sete domicílios, de tal modo que o número de 

conglomerados, em cada estado, ficou determinado pelo número total de 

entrevistas no estado dividido por sete. Em cada domicílio, apenas o morador 

do domicílio escolhido para entrevista respondeu ao questionário individual. 

Questionário

O questionário foi modular contendo as seguintes seções: condições 

sociodemográficas; conhecimento sobre transmissão do HIV e outras DST; 
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prevenção e controle de DST; testagem de HIV; uso de drogas lícitas e ilícitas; 

práticas sexuais. Considerando que algumas das questões e temas abordados 

poderiam causar constrangimento, recusa ou falseamento nas informações, os 

módulos relativos ao uso de drogas e às práticas sexuais foram autopreenchidos, 

para garantir, da melhor maneira possível, a integridade das respostas. A parte 

de auto-preenchimento foi preenchida em folha à parte, que foi depositada, 

diretamente, em uma urna, como forma de garantia de sigilo ao entrevistado. 

Os questionários, contendo, aproximadamente, 60 questões fechadas 

e 2 questões abertas exploratórias, foram submetidos a seis grupos focais, 

escolhidos por faixa etária e nível socioeconômico. Após este processo, algumas 

questões foram modificadas, de acordo com as dificuldades e comentários 

apontados pelos distintos grupos. 

 Os questionários elaborados pela equipe responsável pelo projeto estão 

no Anexo 1. 

 
Trabalho de Campo

 O trabalho de campo foi realizado durante o mês de julho de 2004, 

pelo IBOPE Opinião, que, após licitação, foi a empresa contratada para esse 

fim. Durante a elaboração do trabalho de campo, foram registradas as possíveis 

razões para a não-realização da entrevista (ausência prolongada, recusa, 

incapacitado de responder etc.).  

Todos os questionários realizados por entrevistadores foram 

acompanhados por supervisor de campo. As entrevistas realizadas em alguns 

setores, no Rio de Janeiro e em Manaus, foram acompanhadas por equipe da 

Fiocruz.
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Análise dos Dados

 Na presente publicação, são apresentados resultados sobre: 

conhecimento das formas de transmissão pelo HIV; práticas sexuais; prevenção 

e controle de DST; subgrupos vulneráveis; e testagem de HIV. 

Como indicadores de conhecimento, considerou-se: o percentual que 

cita espontaneamente a relação sexual, o compartilhamento de seringa e a 

transfusão de sangue como formas de transmissão do HIV; o percentual que 

cita espontaneamente o uso de preservativo, ter poucos parceiros sexuais 

ou parceiro fixo, ter parceiro escolhido, o não compartilhamento de seringa 

e o controle do sangue (evitando contato com sangue contaminado) como 

formas de prevenção da infecção pelo HIV; e mais dois indicadores que são 

monitorados, internacionalmente, para atingir a meta do milênio no combate 

ao HIV/aids (Nações Unidas, 2005) - o percentual (%) que concorda que um 

indivíduo com aparência saudável pode estar infectado pelo HIV, bem como o 

percentual (%) com conhecimento correto sobre as formas de transmissão do 

HIV, estabelecido pelo acerto de cinco questões (não é transmitido por picada 

de inseto; não é transmitido por uso de banheiro público; não é transmitido por 

compartilhamento de talheres, copos ou refeições; pode ser transmitido nas 

relações sexuais sem preservativo; pode ser transmitido pelo compartilhamento 

de agulhas e seringas).

Em relação à atividade sexual, foram utilizados os seguintes indicadores: 

percentual de indivíduos sexualmente ativos (na vida e no ano anterior à 

pesquisa); idade de início da atividade sexual com menos de 15 anos; percentual 

de indivíduos com mais de 10 parceiros na vida; percentual de indivíduos 

com mais de 5 parceiros eventuais no último ano. Quanto às práticas de sexo 

protegido, foram considerados o uso de preservativo na última relação sexual 
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(com qualquer tipo de parceria e com parceiro eventual) e o uso regular de 

preservativo (com parceiro fixo e com parceiro eventual), sendo esse último 

estabelecido pelo uso de preservativo em todas as relações sexuais.

Os indicadores utilizados para prevenção e controle de DST foram: 

exame ginecológico regular, com preventivo, entre as mulheres sexualmente 

ativas, e a presença de corrimento uretral, com tratamento médico, entre os 

homens sexualmente ativos. 

Quanto ao teste de HIV, foi perguntado a todos os participantes se já 

haviam realizado o teste para detecção de infecção pelo HIV alguma vez na 

vida, no ano, motivo e local de realização. Considerou-se como indicador, na 

presente análise, a cobertura de testagem de HIV na população sexualmente 

ativa, estabelecida pelo percentual de indivíduos sexualmente ativos que já 

realizaram o teste de HIV alguma vez na vida. 

Com os dados da pesquisa, foi possível obter os tamanhos relativos dos 

seguintes subgrupos vulneráveis ao HIV: HSH; UDI; mulheres profissionais do 

sexo; e clientes de profissionais do sexo. As respostas foram obtidas na parte 

autopreenchida do questionário.

Para obter informações sobre a orientação sexual, a pergunta utilizada 

no questionário foi: Normalmente, você tem relação sexual “somente com 

homens”; “somente com mulheres”; “mais com homens, mas às vezes com 

mulheres”; “mais com mulheres, mas às vezes com homens”.

O grupo de profissionais do sexo foi estabelecido pela resposta positiva 

à pergunta “Nos últimos 12 meses, algum parceiro eventual lhe pagou ou deu 

presentes em troca de sexo?” e o grupo de clientes de profissionais do sexo, 

pela pergunta “Nos últimos 12 meses, você pagou alguma parceira eventual 



25

para ter sexo?”. 

Em relação ao uso de drogas ilícitas, foram considerados o uso de 

cocaína cheirada e o uso de cocaína injetada (uso atual e usou pelo menos uma 

vez na vida), utilizando-se as seguintes perguntas: Em relação à cocaína em pó, 

você “nunca cheirou”; “já experimentou, mas não usa mais”; “usa de vez em 

quando”; “usa freqüentemente”. Em relação à cocaína injetada na veia, você 

“nunca tomou”; “já experimentou, mas não usa mais”; “usa de vez em quando”; 

“usa freqüentemente”.       

Na análise estatística, os dados foram ponderados de acordo com o 

desenho da amostragem, sendo utilizados os aplicativos SPSS (SPSS, 2002) e 

SUDAAN (Shah et al., 1997).

Nesta publicação, a grande maioria das variáveis de interesse foi 

tabulada por sexo, faixa de idade (15-24; 25-39; 40-54 anos), grau de escolaridade 

(fundamental completo; fundamental incompleto), estado conjugal (vive 

sem companheiro; vive com companheiro) e macrorregião geográfica (Norte; 

Nordeste; Sudeste; Sul e Centro-Oeste). 

I.5 - Consistência da amostra

Foram analisados 6006 questionários de um total de 6700 domicílios 

visitados: 8,4% não estavam no domicílio, apesar de repetidas visitas, e 

2,1% recusaram-se a participar. Comparando-se a distribuição proporcional 

da amostra por faixa de idade, por sexo, e grande região com a distribuição 

da população brasileira por estas mesmas variáveis, de acordo com os dados 

do Censo Demográfico de 2000, foi observada grande semelhança entre a 

distribuição obtida na pesquisa e a censitária (tabela 1).  
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Tabela 1: Comparação da Distribuição da Amostra por sexo, faixa etária e grande região com a 
distribuição da população brasileira no Censo Demográfico

Região Faixa Etária
Homens Mulheres Total

PCAP Censo PCAP Censo PCAP Censo

Norte

15-24 2,9 2,9 2,7 2,8 2,8 2,8

25-39 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8

40-54 1,6 1,6 1,4 1,5 1,5 1,5

Total 7,2 7,3 6,8 6,9 7,0 7,1

Nordeste

15-24 10,6 10,4 10,0 10,0 10,3 10,3

25-39 10,0 9,9 10,3 10,3 10,2 10,1

40-54 6,1 6,1 6,6 6,5 6,4 6,3

Total 26,7 26,5 26,9 26,9 26,8 26,7

Sudeste

15-24 14,2 14,3 13,9 13,8 14,0 14,0

25-39 17,4 17,4 17,6 17,6 17,5 17,5

40-54 12,2 12,2 12,8 12,7 12,5 12,5

Total 43,8 43,9 44,3 44,2 44,0 44,0

Sul

15-24 4,8 4,8 4,6 4,6 4,7 4,7

25-39 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

40-54 4,4 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4

Total 15,2 15,2 15,0 15,0 15,2 15,1

Centro-Oeste

15-24 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4

25-39 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

40-54 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7

Total 7,0 7,1 7,0 7,0 7,0 7,0
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II - Sítios de Excelência em Monitoramento e Avaliação

Como parte da estratégia de descentralização e institucionalização das 

ações de avaliação do Programa Nacional de DST e Aids foram implantados 

cinco sítios de excelência em monitoramento e avaliação, voltados para o 

aperfeiçoamento da gestão de programas de controle de DST e HIV/aids.

A implantação desses sítios visa à garantia da descentralização e da 

institucionalização das ações de monitoramento e avaliação nos diversos níveis 

de gestão de programas de DST/aids, nas três esferas do governo, sendo passo 

estratégico prioritário, tanto para a descentralização e institucionalização, 

quanto para o desenvolvimento de expertise em avaliação no âmbito do PN-

DST/AIDS.

Para melhor entender o desafio da implantação das atividades de 

monitoramento e avaliação nos diversos cenários de complexidade da resposta 

à epidemia dos estados e municípios, a escolha estratégica dos sítios de 

excelência buscou representar estados e municípios nas cinco regiões brasileiras. 

Entendendo-se que uma das diretrizes do SUS é a descentralização e que os 

municípios exercerão, cada vez mais, papel preponderante no controle das 

doenças endêmicas no Brasil, foram escolhidos dois estados e três municípios. 

Os dois estados selecionados foram: o Estado de São Paulo e o Estado 

de Pernambuco. O primeiro por sediar a epidemia mais antiga do País e cerca 

de 50% dos casos de aids notificados. O segundo, por ser um pólo na região 

Nordeste, sendo importante fonte de experiência para a implantação de 

atividades de monitoramento e avaliação. 

Os três municípios escolhidos foram: Manaus, Curitiba e Campo Grande. 
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O município de Manaus foi escolhido como representante da região Norte, 

por sua notória experiência relacionada ao controle das doenças sexualmente 

transmissíveis. O município de Curitiba foi escolhido por sua experiência no 

controle da transmissão vertical do HIV e pela qualidade de seu laboratório de 

saúde pública. Finalmente, a escolha do município de Campo Grande se deve 

ao silêncio epidemiológico em relação aos casos de aids observados nesse 

município.

A escolha dos sítios de excelência foi amplamente discutida e pactuada 

no PN-DST/AIDS, além de ter sido apresentada e aprovada pela Comissão de 

Gestão (COGE). 

Com o objetivo principal de coletar dados mediante inquérito que 

possibilitassem a construção de indicadores para avaliação sistemática do 

desempenho das estratégias de prevenção e das ações de controle às infecções 

sexualmente transmissíveis nos sítios, a Pesquisa de Conhecimento, Atitudes e 

Práticas (PCAP) foi realizada nesses locais, especificamente.

II.1 - Metodologia

O inquérito nos sítios de excelência foi realizado em agosto de 2004, 

dirigido a coletar informações sociodemográficas, sobre o conhecimento 

relacionado à transmissão do HIV, sobre as práticas sexuais, controle e 

prevenção de DST, testagem de HIV, bem como sobre uso de drogas lícitas e 

ilícitas da população de 15 a 54 anos de idade. O questionário foi o mesmo 

utilizado na pesquisa realizada em âmbito nacional (PCAP-BR, 2004), já descrito 

anteriormente e apresentado no Anexo 1.

Em cada sítio, foram escolhidos 1200 domicílios por processo de 

amostragem, realizado em dois estágios: setores censitários; e domicílios. Os 
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setores foram selecionados com amostragem sistemática, com probabilidade 

proporcional ao tamanho. Em relação ao número de setores censitários 

escolhidos em cada sítio, cada setor foi considerado como uma unidade de 

conglomeração de sete indivíduos. Sendo assim, o número de conglomerados, 

em cada sítio, ficou determinado pelo número total de entrevistas (1200) 

dividido por sete. Em cada domicílio, somente um indivíduo de 15 a 54 anos foi 

escolhido para entrevista.

Na análise de dados, em cada um dos sítios, as observações foram 

ponderadas, convenientemente, de acordo com o desenho de amostragem. 

Foram utilizados os aplicativos estatísticos SPSS - Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS, 2002) e SUDAAN - Software for the Statistical Analysis of 

Correlated Data (Shah et al., 1997).

Com o objetivo de comparar os resultados dos sítios de excelência com 

aqueles obtidos no Brasil e grandes regiões, foi utilizado o mesmo conjunto de 

indicadores, já descritos na seção I.4 desta publicação.

No  Capítulo III desta publicação, são apresentados os principais 

resultados obtidos no Brasil e grandes regiões e em cada um dos sítios de 

excelência. Para fins comparativos, foram feitas as mesmas tabulações para 

todos os locais.
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II.2 - Consistência das Amostras 

Tabela 2: Comparação da Distribuição da Amostra por sexo, faixa etária dos Sítios de 
Excelência em Avaliação com a distribuição da população desses sítios no Censo Demográfico

Sítio Faixa Etária

Homens Mulheres Total

PCAP Censo PCAP Censo PCAP Censo

Manaus

15-24 38,1 38,1 38,6 38,7 38,4 38,4

25-39 40,9 40,8 40,7 40,6 40,8 40,7

40-54 21,0 21,1 20,7 20,7 20,8 20,9

Estado de 
Pernambuco

15-24 38,0 38,0 35,4 35,4 36,6 36,7

25-39 38,3 38,4 39,1 39,1 38,7 38,8

40-54 23,7 23,6 25,5 25,5 24,7 24,6

Estado de São 
Paulo

15-24 32,1 32,1 31,2 31,1 31,6 31,6

25-39 40,1 40,2 40,1 40,3 40,1 40,2

40-54 27,7 27,7 28,7 28,6 28,2 28,2

Curitiba

15-24 32,1 32,1 30,2 30,2 31,1 31,1

25-39 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8

40-54 27,2 27,1 29,0 29,0 28,2 28,1

Campo Grande

15-24 34,0 32,1 32,4 30,2 33,1 31,1

25-39 40,0 40,8 40,8 40,8 40,4 40,8

40-54 26,0 27,1 26,8 29,0 26,4 28,1
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PCAP 2004 em Números

II.1 - Conhecimento

Tabela 1: Percentual (%) de indivíduos entre 15 e 54 anos que, espontaneamente, cita as formas 
de transmissão do HIV, segundo faixa etária. Brasil, 2004

Formas de transmissão
Faixa Etária

Total
15-24 25-39 40-54

Relação sexual 91,0 93,0 87,2 90,8

Compartilhamento de agulhas e seringas 45,9 54,7 41,3 48,2

Transfusão de sangue 35,8 52,1 47,7 45,3

Não soube citar nenhuma 6,6 5,0 9,7 6,8

Tabela 2: Percentual (%) de indivíduos entre 15 e 54 anos que, espontaneamente, cita as formas 
de transmissão do HIV, segundo sexo. Brasil, 2004

Formas de transmissão
Sexo

Total
M F

Relação sexual 91,3 90,2 90,8

Compartilhamento de agulhas e seringas 50,4 46,0 48,2

Transfusão de sangue 42,9 47,7 45,3

Não soube citar nenhuma 6,8 6,8 6,8

Tabela 3: Percentual (%) de indivíduos entre 15 e 54 anos que, espontaneamente, cita as formas 
de transmissão do HIV, segundo grau de escolaridade. Brasil, 2004

Formas de transmissão
Grau de Escolaridade

Total
Fundamental 
Incompleto

Fundamental 
Completo

Relação sexual 87,4 97,0 90,8

Compartilhamento de agulhas e seringas 38,9 65,3 48,2

Transfusão de sangue 36,2 62,3 45,3

Não soube citar nenhuma 10,0 0,8 6,8
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Tabela 4: Percentual (%) de indivíduos entre 15 e 54 anos que, espontaneamente, cita as formas 
de transmissão do HIV, segundo estado conjugal. Brasil, 2004

Formas de transmissão
Vive com companheiro

Total
Não Sim

Relação sexual 92,9 90,2 90,8

Compartilhamento de agulhas e seringas 48,1 49,3 48,2

Transfusão de sangue 43,5 48,6 45,3

Não soube citar nenhuma 5,2 7,2 6,8

 
Tabela 5: Percentual (%) de indivíduos entre 15 e 54 anos que, espontaneamente, cita as formas 
de transmissão do HIV, segundo grande região. Brasil, 2004

Formas de transmissão
Região

Total
N NE SE S CO

Relação sexual 85,2 87,2 92,6 94,3 90,5 90,8

Compartilhamento de agulhas e 
seringas 

35,5 41,4 52,0 56,4 45,2 48,2

Transfusão de sangue 35,7 34,3 50,7 53,2 46,0 45,3

Não soube citar nenhuma 12,4 10,4 4,7 3,7 7,1 6,8

Tabela 6: Percentual (%) de indivíduos entre 15 e 54 anos que, espontaneamente, cita as formas 
de transmissão do HIV. Sítios de Excelência em Monitoramento e Avaliação, 2004

Formas de transmissão
Sítio de Excelência

BR
Manaus PE Est. SP Curitiba CGrande

Relação sexual 88,1 90,4 93,8 95,8 91,4 90,8

Compartilhamento de 
agulhas e seringas

34,6 37,5 51,2 56,5 47,6 48,2

Transfusão de sangue 
39,8 44,3 51,9 59,5 44,0 45,3

Não soube citar nenhuma 7,5 8,1 3,9 2,2 6,7 6,8

 * 2,2% citam a doação do sangue como forma de transmissão do HIV.
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Tabela 7: Percentual (%) de indivíduos entre 15 e 54 anos que, espontaneamente, cita as formas 
de prevenção do HIV, segundo faixa etária. Brasil, 2004

Formas de prevenção
Faixa Etária

Total
15-24 25-39 40-54

Uso de preservativo 95,0 95,3 89,2 93,6

Parceiro fixo ou poucos parceiros 6,4 13,0 13,0 10,7

Escolha do parceiro sexual 5,8 6,0 6,6 6,1

Não compartilhamento de agulhas e seringas 33,0 40,9 31,6 35,7

Controle do sangue (transfusão) ou evitando contato 
com sangue contaminado

4,1 5,7 8,2 5,8

Não soube citar nenhuma 3,9 2,8 6,9 4,3

Tabela 8: Percentual (%) de indivíduos entre 15 e 54 anos que, espontaneamente, cita as formas 
de prevenção do HIV, segundo sexo. Brasil, 2004

Formas de prevenção

Sexo

Total

M F

Uso de preservativo 93,6 93,7 93,6

Parceiro fixo ou poucos parceiros 11,6 9,9 10,7

Escolha do parceiro sexual 8,1 4,1 6,1

Não compartilhamento de agulhas e seringas 37,9 33,6 35,7

Controle sangue (transfusão) ou evitando contato com 
sangue contaminado

5,6 6,0 5,8

Não soube citar nenhuma 4,2 4,3 4,3



40

Tabela 9: Percentual (%) de indivíduos entre 15 e 54 anos que, espontaneamente, cita as formas 
de prevenção do HIV, segundo grau de escolaridade. Brasil, 2004

Formas de prevenção

Grau de Escolaridade

Total
Fundamental 
Incompleto

Fundamental 
Completo

Uso de preservativo 91,3 97,9 93,6

Parceiro fixo ou poucos parceiros 8,4 15,0 10,7

Escolha do parceiro sexual 6,5 5,3 6,1

Não compartilhamento de agulhas e seringas 26,7 52,5 35,7

Controle do sangue (transfusão) ou evitando contato 
com sangue contaminado

3,7 9,8 5,8

Não soube citar nenhuma 6,4 0,4 4,3

Tabela 10: Percentual (%) de indivíduos entre 15 e 54 anos que, espontaneamente, cita as formas 
de prevenção do HIV, segundo estado conjugal. Brasil, 2004

Formas de prevenção

Vive com companheiro

Total

Não Sim

Uso de preservativo 95,6 92,7 93,6

Parceiro fixo ou poucos parceiros 7,9 13,6 10,7

Escolha do parceiro sexual 6,6 6,3 6,1

Não compartilhamento de agulhas e seringas 37,0 36,2 35,7

Controle do sangue (transfusão) ou evitando 
contato com sangue contaminado

5,5 6,3 5,8

Não soube citar nenhuma 2,9
4,8

4,3
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Tabela 11: Percentual (%) de indivíduos entre 15 e 54 anos que, espontaneamente, cita as formas 
de prevenção do HIV, segundo grande região. Brasil, 2004

Formas de prevenção
Região

Total
N NE SE S CO

Uso de preservativo 90,0 91,9 95,4 93,8 92,6 93,6

Parceiro fixo ou poucos parceiros 7,9 7,6 12,1 12,1 14,3 10,7

Escolha do parceiro sexual 5,0 6,8 5,9 6,2 5,5 6,1

Não compartilhamento de agulhas e seringas 23,3 28,8 39,3 43,8 34,5 35,7

Controle do sangue (transfusão) ou evitando 
contato com sangue contaminado

5,7 4,7 5,8 8,5 4,5 5,8

Não soube citar nenhuma 7,4 6,1 2,9 3,2 5,2 4,3

Tabela 12: Percentual (%) de indivíduos entre 15 e 54 anos que, espontaneamente, cita as formas 
de prevenção do HIV. Sítios de Excelência em Monitoramento e Avaliação, 2004

Formas de transmissão

Sítio de Excelência

BR

Manaus PE Est. SP Curitiba CGrande

Uso de preservativo 93,4 93,1 95,3 95,6 95,7 93,6

Parceiro fixo ou poucos 
parceiros

12,0 9,1 11,0 12,2 9,8 10,7

Escolha do parceiro sexual 4,0 5,0 4,2 4,7 4,0 6,1

Não compartilhamento de 
agulhas e seringas

19,4 30,2 42,7 46,3 37,5 35,7

Controle do sangue 
(transfusão) ou evitando 
contato com sangue 
contaminado

2,9 6,0 8,5 11,1 4,1 5,8

Não soube citar nenhuma 3,5 5,3 1,7 1,9 3,2 4,3
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Tabela 13: Percentual (%) de indivíduos entre 15 e 54 anos com conhecimento correto sobre as 
formas de transmissão do HIV, por faixa etária. Brasil, 2004

Formas de transmissão

Faixa Etária

Total

15-24 25-39 40-54

Não é transmitido por picada de inseto 95,3 95,4 95,7 95,4

Não é transmitido pelo uso de banheiros públicos 84,3 87,2 85,7 85,8

Não é transmitido pelo compartilhamento de talheres, 
copos, refeições

84,0 87,2 82,4 84,8

É transmitido por compartilhamento de seringas 87,3 94,8 92,5 91,6

É transmitido pelo não uso de preservativo 96,4 96,3 94,7 95,9

Conhecimento correto (5 itens certos) 62,3 71,2 67,1 67,1

Tabela 14: Percentual (%) de indivíduos entre 15 e 54 anos com conhecimento correto sobre as 
formas de transmissão do HIV, por sexo. Brasil, 2004

Formas de transmissão

Sexo

Total

M F

Não é transmitido por picada de inseto 95,8 95,1 95,4

Não é transmitido pelo uso de banheiros públicos 87,6 84,1 85,8

Não é transmitido pelo compartilhamento de talheres, 
copos, refeições

82,0 87,5 84,8

É transmitido por compartilhamento de seringas 91,1 92,1 91,6

É transmitido pelo não uso de preservativo 96,4 95,5 95,9

Conhecimento correto (5 itens certos) 66,8 67,4 67,1
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Tabela 15: Percentual (%) de indivíduos entre 15 e 54 anos com conhecimento correto sobre as 
formas de transmissão do HIV, por grau de escolaridade. Brasil, 2004

Formas de transmissão

Grau de Escolaridade

Total
Fundamental 
Incompleto

Fundamental 
Completo

Não é transmitido por picada de inseto 94,5 97,2 95,4

Não é transmitido pelo uso de banheiros públicos 82,7 91,5 85,8

Não é transmitido pelo compartilhamento de talheres, 
copos, refeições

79,9 93,9 84,8

É transmitido por compartilhamento de seringas
88,3 97,7 91,6

É transmitido pelo não uso de preservativo 95,0 97,6 95,9

Conhecimento correto (5 itens certos) 59,2 81,7 67,1

Tabela 16: Percentual (%) de indivíduos entre 15 e 54 anos com conhecimento correto sobre as 
formas de transmissão do HIV, por estado conjugal. Brasil, 2004

Formas de transmissão

Vive com companheiro

Total

Não Sim

Não é transmitido por picada de inseto 95,4 95,6 95,4

Não é transmitido pelo uso de banheiros públicos 87,5 85,2 85,8

Não é transmitido pelo compartilhamento de 
talheres, copos, refeições

84,1 85,3 84,8

É transmitido por compartilhamento de seringas 90,8 93,0 91,6

É transmitido pelo não uso de preservativo 96,3 96,0 95,9

Conhecimento correto (5 itens certos) 66,7 68,7 67,1
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Tabela 17: Percentual (%) de indivíduos entre 15 e 54 anos com conhecimento correto sobre as 
formas de transmissão do HIV, por grande região. Brasil, 2004

Formas de transmissão

Região

Total

N NE SE S CO

Não é transmitido por picada de inseto 95,7 92,7 96,6 95,9 96,7 95,4

Não é transmitido pelo uso de banheiros 
públicos

83,6 80,1 88,5 88,5 86,7 85,8

Não é transmitido pelo compartilhamento 
de talheres, copos, refeições

77,4 79,7 87,2 89,2 87,4 84,8

É transmitido por compartilhamento de 
seringas

85,7 89,6 92,9 94,8 90,7 91,6

É transmitido pelo não uso de preservativo 97,1 96,5 95,4 95,7 96,0 95,9

Conhecimento correto (5 itens certos) 57,6 57,5 71,8 73,5 70,0 67,1

Tabela 18: Percentual (%) de indivíduos entre 15 e 54 anos com conhecimento correto sobre as 
formas de transmissão do HIV. Sítios de Excelência em Monitoramento e Avaliação, 2004

Formas de transmissão
Sítio de Excelência

BR

Manaus PE Est. SP Curitiba CGrande

Não é transmitido por 
picada de inseto

97,4 92,7 96,3 97,1 98,0 95,4

Não é transmitido pelo uso 
de banheiros públicos

89,8 84,3 85,4 89,3 88,4 85,8

Não é transmitido pelo 
compartilhamento de 
talheres, copos, refeições

86,1 82,4 89,6 93,4 84,1 84,8

É transmitido por 
compartilhamento de 
seringas

93,7 91,0 96,0 97,1 94,4 91,6

É transmitido pelo não uso 
de preservativo

94,8 97,7 97,5 97,7 95,9 95,9

Conhecimento correto (5 
itens certos)

65,0 53,9 64,5 72,1 60,5 67,1
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Na população brasileira de 15 a 54 anos:

* 85,3% concordam que o risco de transmissão do HIV pode ser reduzido se uma pessoa 
tiver relações sexuais com parceiro fiel e não infectado.

* 92,2% concordam que uma pessoa com aparência saudável pode estar infectada pelo 
HIV.

* 96,3% concordam que usar preservativo é a melhor maneira de evitar a transmissão do 
HIV nas relações sexuais.

* 52,6% mudaram de comportamento sexual depois de saber a existência da aids.

* 66,8% sabem que uma mulher grávida infectada pelo HIV e que recebe tratamento durante 
a gravidez e no momento do parto diminui o risco de transmissão materno-infantil. Entre 
as mulheres, esse percentual é de 72,8%, mas varia de 66,0%, entre as mulheres com 
ensino fundamental incompleto, a 84,2%, entre as que têm fundamental completo.

* 90,0% sabe que a aids não tem cura; 95,4% sabe que a aids não tem cura e concorda que 
o tratamento melhora a condição de vida de uma pessoa infectada pelo HIV, mas não 
consegue destruir o vírus definitivamente.

II.2 - Prevenção e Controle de DST

Tabela 19: Percentual (%) de mulheres sexualmente ativas entre 15 e 54 anos que realizaram 
exame ginecológico, segundo faixa etária. Brasil, 2004

Realizou exame ginecológico
Faixa etária

Total
15 a 24 25 a 39 40 a 54

Há menos de 3 anos com preventivo 49,8 76,6 78,6 70,3

Há menos de 3 anos sem preventivo 19,5 13,2 8,6 13,5

Há mais de 3 anos 1,5 4,0 8,6 4,7

Nunca fez 29,2 6,2 4,3 11,6
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Tabela 20: Percentual (%) de mulheres sexualmente ativas entre 15 e 54 anos que realizaram 
exame ginecológico, segundo grau de escolaridade. Brasil, 2004

Realizou exame ginecológico
Grau de Escolaridade

TotalFundamental 
incompleto

Fundamental 
completo

Há menos de 3 anos com preventivo 64,4 80,7 70,3

Há menos de 3 anos sem preventivo 14,9 10,9 13,5

Há mais de 3 anos 6,4 1,7 4,7

Nunca fez 14,3 6,7 11,6

Tabela 21: Percentual (%) de mulheres sexualmente ativas entre 15 e 54 anos que realizaram 
exame ginecológico, segundo estado conjugal. Brasil, 2004

Realizou exame ginecológico
Vive com companheiro

Total
Não Sim

Há menos de 3 anos com preventivo 60,7 75,4 70,3

Há menos de 3 anos sem preventivo 14,0 13,2 13,5

Há mais de 3 anos 5,1 4,5 4,7

Nunca fez 20,2 6,9 11,6

Tabela 22: Percentual (%) de mulheres sexualmente ativas entre 15 e 54 anos que realizaram 
exame ginecológico, segundo grande região. Brasil, 2004

Realizou exame ginecológico
Grande região

Total
NO        NE SE S CO

Há menos de 3 anos com preventivo 51,4  62,7 78,9 69,9 61,7 70,3

Há menos de 3 anos sem preventivo 17,9 14,8 9,6 16,6 21,9 13,5

Há mais de 3 anos 5,0 6,1 4,1 4,5 3,3 4,7

Nunca fez 25,7 16,4 7,5 9,0 13,1 11,6
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Tabela 23: Percentual (%) de mulheres sexualmente ativas entre 15 e 54 anos que realizaram 
exame ginecológico. Sítios de Excelência em Monitoramento e Avaliação, 2004

Realizou exame ginecológico

Sítio de Excelência

BR

Manaus PE Est. SP Curitiba CGrande

Há menos de 3 anos com preventivo 54,4 61,7 77,6 75,0 72,0 70,3

Há menos de 3 anos sem preventivo 31,1 18,4 12,8 17,2 20,3 13,5

Há mais de 3 anos 3,1 4,5 3,2 3,6 3,6 4,7

Nunca fez 11,4 15,4 6,3 4,3 4,1 11,6

* Entre as mulheres sexualmente ativas entre 15 e 54 anos que fizeram exame ginecológico 
nos últimos 3 anos, 65,8% realizaram em estabelecimento de saúde público e a 34,9% 
dessas mulheres foi prescrito medicamento. Dessas, 54% adquiriram o medicamento no 
serviço público de saúde, enquanto 42,3% adquiriram na farmácia. Apenas 1,4% dessas 
mulheres não conseguiram adquirir o medicamento prescrito. 

Tabela 24: Percentual (%) de homens sexualmente ativos, entre 15 e 54 anos, que tiveram 
corrimento uretral e que procuraram tratamento adequado, segundo faixa etária. Brasil, 2004

Teve corrimento uretral e recebeu 
tratamento

Faixa etária
Total

15 a 24 25 a 39 40 a 54

Não teve 96,9 89,7 76,8 88,4

Teve e recebeu tratamento 1,2 6,8 16,2 7,6

Teve e não recebeu tratamento 1,9 3,5 7,0 4,0
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Tabela 25: Percentual (%) homens sexualmente ativos, entre 15 e 54 anos, que tiveram corrimento 
uretral e que procuraram tratamento adequado, segundo grau de escolaridade. Brasil, 2004

Teve corrimento uretral e recebeu 
tratamento

Grau de Escolaridade

Total
Fundamental 
incompleto

Fundamental 
completo

Não teve 87,5 90,2 88,4

Teve e recebeu tratamento 7,9 7,1 7,6

Teve e não recebeu tratamento 4,6 2,7 4,0

 

Tabela 26: Percentual (%)homens sexualmente ativos, entre 15 e 54 anos, que tiveram corrimento 
uretral e que procuraram tratamento adequado, segundo estado conjugal. Brasil, 2004

Teve corrimento uretral e recebeu 
tratamento

Vive com companheiro
Total

Não Sim

Não teve 92,2 85,7 88,4

Teve e recebeu tratamento 4,4 9,9 7,6

Teve e não recebeu tratamento 3,4 4,4 4,0

 

Tabela 27: Percentual (%) de homens sexualmente ativos, entre 15 e 54 anos, que tiveram 
corrimento uretral e que procuraram tratamento adequado, segundo grande região. Brasil, 2004

Teve corrimento uretral e 
recebeu tratamento

Grande região

Total 

Norte Nordeste Sudeste Sul
Centro 
Oeste

Não teve 82,0 86,8 90,9 88,2 85,9 88,4

Teve e recebeu tratamento 10,3 8,4 6,3 8,4 8,6 7,6

Teve e não recebeu tratamento 7,7 4,8 2,8 3,4 5,4 4,0
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Tabela 28: Percentual (%) de homens sexualmente ativos, entre 15 e 54 anos, que tiveram corrimento 
uretral e que procuraram tratamento adequado. Sítios de Excelência em Monitoramento e 
Avaliação, 2004

Teve corrimento uretral e 
recebeu tratamento

Sítio de Excelência
BR

Manaus PE Est. SP Curitiba CGrande

Não teve 81,8 82,8 91,9 88,7 91,0 88,4

Teve e recebeu tratamento 13,8 10,0 6,3 9,1 6,1 7,6

Teve e não recebeu tratamento 4,4 7,2 1,8 2,2 2,9 4,0

* Entre os homens sexualmente ativos de 15 a 54 anos que tiveram corrimento uretral 
e tiveram tratamento no setor público, 44,8% adquiriram os medicamentos no próprio 
estabelecimento de saúde público, enquanto 52,6% adquiriram na farmácia. Entre os 
homens que tiveram tratamento no setor privado, 61,2% adquiriram os medicamentos na 
farmácia. 

II.3 - Comportamento Sexual

Tabela 29: Percentual de indivíduos sexualmente ativos, segundo faixa etária. Brasil, 2004

Percentual de indivíduos sexualmente ativos 
Faixa etária (anos)

15-24 25-39 40-54 15-54

Na vida 73,9 97,2 98,1 89,5

No último ano 66,4 91,1 86,7 81,4

Tabela 30: Percentual de indivíduos sexualmente ativos, segundo sexo. Brasil, 2004

Percentual de indivíduos sexualmente ativos
Sexo

Total
M F

Na vida 92,3 86,7 89,5

No último ano 85,4 77,7 81,4



50

Tabela 31: Percentual (%) de indivíduos entre 15 e 54 anos sexualmente ativos, segundo grau de 
escolaridade. Brasil, 2004

Percentual de indivíduos sexualmente ativos 
Grau de Escolaridade

TotalFundamental 
Incompleto

Fundamental 
Completo

Na vida 90,4 87,7 89,5

No último ano 81,9 80,7 81,4

Tabela 32: Percentual de indivíduos sexualmente ativos, segundo estado conjugal. Brasil, 2004

Percentual de indivíduos sexualmente ativos Vive com companheiro
Total

Não Sim

Na vida 77,4 99,1 89,5

No último ano 63,7 95,5 81,4

Tabela 33: Percentual de indivíduos sexualmente ativos, segundo grande região. Brasil, 2004

Percentual de indivíduos sexualmente             
ativos 

Região
Total

N NE SE S CO

Na vida 91,0 85,5 90,7 92,2 89,3 89,5

No último ano 83,3 77,6 81,8 85,3 84,0 81,4

Tabela 34: Percentual de indivíduos sexualmente ativos. Sítios de Excelência em Monitoramento 
e Avaliação, 2004

Percentual de indivíduos 
sexualmente ativos 

Sítio de Excelência
BR

Manaus PE Est. SP Curitiba CGrande

Na vida 93,2 87,6 91,4 91,6 93,2 89,5

No último ano 85,4 77,3 83,2 83,8 85,4 81,4
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Tabela 35: Indicadores de comportamento sexual da população sexualmente ativa, segundo faixa 
etária. Brasil, 2004

Indicador
Faixa etária (anos)

15-24 25-39 40-54 15-54

Percentual de indivíduos com início de atividade 
sexual com menos de 15 anos 

36,1 21,4 20,1 25,2

Idade de início da atividade sexual (em anos) 15,3 16,9 17,7 16,7

Percentual de indivíduos com mais de 10 parceiros 
na vida

16,2 19,8 21,4 19,3

Percentual de indivíduos com mais de 5 parceiros 
eventuais no último ano

6,7 3,0 2,9 4,0

Tabela 36: Indicadores de comportamento sexual da população sexualmente ativa, segundo sexo. 
Brasil, 2004

Indicador
Sexo

Total
M F

Percentual de indivíduos com início de atividade sexual 
com menos de 15 anos 

36,3 14,4 25,2

Idade de início da atividade sexual (em anos) 15,5 17,8 16,7

Percentual de indivíduos com mais de 10 parceiros na 
vida

34,2 4,2 19,3

Percentual de indivíduos com mais de 5 parceiros 
eventuais no último ano

7,0 0,9 4,0

Tabela 37: Indicadores de comportamento sexual da população sexualmente ativa, segundo grau 
de escolaridade. Brasil, 2004

Indicadores
Grau de Escolaridade

TotalFundamental 
Incompleto

Fundamental 
Completo

Percentual de indivíduos com início de atividade sexual 
com menos de 15 anos 

29,1 18,0 25,2

Idade de início da atividade sexual (em anos) 16,4 17,1 16,7

Percentual de indivíduos com mais de 10 parceiros na 
vida

18,9 19,8 19,3

Percentual de indivíduos com mais de 5 parceiros 
eventuais no último ano

4,2 3,8 4,0
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Tabela 38: Indicadores de comportamento sexual da população sexualmente ativa, segundo 
estado conjugal. Brasil, 2004

Indicadores
Vive com companheiro

Total
Não Sim

Percentual de indivíduos com início de atividade 
sexual com menos de 15 anos 

30,4 22,0 25,2

Idade de início da atividade sexual (em anos) 16,3 16,9 16,7

Percentual de indivíduos com mais de 10 parceiros 
na vida

21,7 17,7 19,3

Percentual de indivíduos com mais de 5 parceiros 
eventuais no último ano

9,2 1,3 4,0

Tabela 39: Indicadores de comportamento sexual da população sexualmente ativa, segundo 
Grande região. Brasil, 2004

Indicadores
Região

Total
N NE SE S CO

Percentual de indivíduos com início de 
atividade sexual com menos de 15 anos 

31,5 29,4 22,9 20,2 28,3 25,2

Idade de início da atividade sexual 
(em anos)

16,0 16,6 16,8 16,8 16,5 16,7

Percentual de indivíduos com mais de 10 
parceiros na vida

26,3 20,0 18,1 15,9 23,6 19,3

Percentual de indivíduos com mais de
5 parceiros eventuais no último ano

5,5 4,1 4,3 2,6 3,8 4,0

      
                                                       
Tabela 40: Indicadores de comportamento sexual da população sexualmente ativa. Sítios de 
Excelência em Monitoramento e Avaliação, 2004

Indicadores
Sítio de Excelência

BR
Manaus PE Est. SP Curitiba CGrande

Percentual de indivíduos com início 
de atividade sexual com menos de 15 
anos

33,3 28,1 24,8 20,8 28,2 25,2

Idade de início da atividade sexual 
(em anos)

15,9 16,5 16,6 17,1 16,3 16,7

Percentual de indivíduos com mais de 
10 parceiros na vida

20,3 19,3 16,0 19,1 21,6 19,3

Percentual de indivíduos com mais de 
5 parceiros eventuais no último ano

4,3 4,3 4,7 2,4 4,0 4,0
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Tabela 41: Percentual (%) de indivíduos sexualmente ativos entre 15 e 24 anos segundo o uso de 
preservativo na primeira relação sexual por sexo, grau de escolaridade, grande região e Sítios de 
Excelência em Monitoramento e Avaliação. Brasil, 2004

Característica
Uso de preservativo

 na primeira relação (%)

Total 53,2

Sexo
Masculino 52,3

Feminino 54,3

Grau de 
escolaridade

Fundamental Incompleto 48,6

Fundamental Completo 60,3

Estado 
conjugal

Vive com companheiro 41,2

Não vive com companheiro 58,6

Grande região

Norte 45,1

Nordeste 42,0

Sudeste 59,0

Sul 62,2

Centro-Oeste 55,8

Sítios de 
Excelência

Manaus 54,0

Pernambuco 44,6

Estado de São Paulo 57,3

Curitiba 59,8

Campo Grande 56,8

Tabela 42: Percentual (%) de indivíduos sexualmente ativos, entre 15 e 54 anos, segundo o uso de 
preservativo, por faixa etária. Brasil, 2004

Indicador
Faixa Etária (anos)

15-24 25-39 40-54 15-54

Uso de preservativo na última relação 57,3 36,6 22,3 38,4

Uso de preservativo na última relação com
parceiro eventual

74,1 66,5 51,2 67,0

Uso regular de preservativo com qualquer parceria 39,0 22,0 16,1 25,3

Uso regular de preservativo com parceiro fixo 38,8 21,9 16,2 24,9

Uso regular de preservativo com parceiro eventual 58,4 48,7 41,5 51,5
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Tabela 43: Percentual (%) de indivíduos sexualmente ativos, entre 15 e 54 anos, segundo o uso 
de preservativo, por sexo. Brasil, 2004

Indicador
Sexo

Total
Masculino Feminino

Uso de preservativo na última relação 44,2 32,5 38,4

Uso de preservativo na última relação com 
parceiro eventual 71,3 58,2 67,0

Uso regular de preservativo com qualquer parceria 28,9 21,4 25,3

Uso regular de preservativo  com parceiro fixo 27,5 22,2 24,9

Uso regular de preservativo com parceiro eventual 56,6 41,4 51,5

 

Tabela 44: Percentual (%) de indivíduos sexualmente ativos, entre 15 e 54 anos, segundo o uso de 
preservativo, por grau de escolaridade.  Brasil, 2004

Indicador
Grau de Escolaridade

TotalFundamental 
incompleto

Fundamental 
completo

Uso de preservativo na última relação 35,1 44,6 38,4

Uso de preservativo na última relação com 
parceiro eventual

63,4 73,0 67,0

Uso regular de preservativo com qualquer parceria 21,7 31,8 25,3

Uso regular de preservativo com parceiro fixo 21,6 30,8 24,9

Uso regular de preservativo com parceiro eventual 47,5 58,3 51,5

 Tabela 45: Percentual (%) de indivíduos sexualmente ativos, entre 15 e 54 anos, segundo o uso 
de preservativo, por estado conjugal.  Brasil, 2004

Indicador
Vive com companheiro

Total
Não Sim

Uso de preservativo na última relação 59,7 25,3 38,4

Uso de preservativo na última relação com 
parceiro eventual

77,9 53,4 67,0

Uso regular de preservativo com qualquer parceria 44,8 15,0 25,3

Uso regular de preservativo com parceiro fixo 44,4 15,8 24,9

Uso regular de preservativo com parceiro eventual 62,4 37,9 51,5
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Tabela 46: Percentual (%) de indivíduos sexualmente ativos, entre 15 e 54 anos, segundo o uso de 
preservativo, por grande região. Brasil, 2004

Indicador

Grande região

Total

N NE SE S CO

Uso de preservativo na última relação   38,3   38,3 38,2 39,6 36,8 38,4

Uso de preservativo na última relação com
parceiro eventual

  71,5   70,7 61,6 74,4 67,5 67,0

Uso regular de preservativo com qualquer parceria   21,5   21,6 27,0 28,9 26,4 25,3

Uso regular de preservativo com parceiro fixo   22,5   20,0 27,0 27,7 26,6 24,9

Uso regular de preservativo com parceiro eventual   47,3   53,0 47,7 60,9 54,8 51,5

Tabela 47: Percentual (%) de indivíduos sexualmente ativos, entre 15 e 54 anos, segundo o uso de 
preservativo. Sítios de Excelência em Monitoramento e Avaliação, 2004

Indicadores

Sítio de Excelência

BR

Manaus PE Est. SP Curitiba

Uso de preservativo na última 
relação

49,1 37,5 42,4 36,8 41,3 38,4

Uso de preservativo na última 
relação com parceiro eventual

73,3 71,0 70,9 68,6 73,0 67,0

Uso regular de preservativo com 
qualquer parceria

34,3 20,5 29,6 21,8 27,9 25,3

Uso regular de preservativo com 
parceiro fixo

33,8 19,7 29,6 21,2 27,5 24,9

Uso regular de preservativo com 
parceiro eventual

58,3 54,2 59,2 52,4 57,7 51,5
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II.4 - Populações Vulneráveis

Tabela 48: Tamanho relativo (%) das populações vulneráveis em relação à população total de 15 a 
49 anos de idade e tamanho estimado das populações vulneráveis. Brasil, 2004

Populações vulneráveis
Tamanho relativo 

(%)
Tamanho estimado da 

população De 15 a 49 anos

Profissionais do sexo feminino 1,0 495 832

Homens clientes de profissionais do sexo 4,6 2 211 768

HSH 3,2 1 538 621

UDI

Pelo 
menos 
uma vez

Masculino 1,3 625 065

Feminino 0,5 247 916

Total 0,9 878 986

Uso 

atual

Masculino 0,3 144 246

Feminino 0,2 99 166

Total 0,2 195 330

Cocaína 
cheirada

Pelo 
menos 
uma vez

Masculino 8,2 3 942 716

Feminino 2,5 1 239 580

Total 5,2 5 078 586

Uso

atual

Masculino 1,7 817 392

Feminino 0,3 148 750

Total 0,9 878 986



57

II.5 - Testagem de HIV

Tabela 49: Percentual (%) que já realizou teste de HIV, por faixa etária e sexo. Brasil, 2004

Faixa Etária
Sexo

Total
M F

15-24 11,8 35,9 22,6

25-39 28,1 44,3 36,4

40-54 21,9 20,7 21,3

15-54 21,4 35,0 28,1

Tabela 50: Percentual (%) que já realizou teste de HIV, por grau de escolaridade e sexo. Brasil, 
2004

Grau de Escolaridade
Sexo

Total
M F

Fundamental Incompleto 16,4 29,5 22,7

Fundamental Completo 31,7 44,9 38,5

Total 21,4 35,0 28,1

Tabela 51: Percentual (%) que já realizou teste de HIV, por estado conjugal e sexo. Brasil, 2004

Vive com companheiro
Sexo

Total
M F

Não 16,6 30,9 23,0

Sim 24,8 37,2 31,3

Total 21,4 35,0 28,1

Tabela 52: Percentual (%) que já realizou teste de HIV, por grande região e sexo. Brasil, 2004

Grande região
Sexo

Total
M F

Norte 17,1 24,2 20,7

Nordeste 10,7 20,4 15,5

Sudeste 27,0 42,9 34,9

Sul 23,4 38,6 31,1

Centro-Oeste 25,1 38,9 32,2

Total 21,4 35,0 28,1
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Tabela 53: Percentual (%) que já realizou teste de HIV. Sítios de Excelência em Monitoramento e 
Avaliação, 2004

Sítio de Excelência
Sexo

Total
M F

Manaus 28,1 41,2 34,7

Pernambuco 16,4 20,0 18,1

Estado de São Paulo 34,6 44,6 39,7

Curitiba 32,9 52,2 42,8

Campo Grande 39,0 50,8 44,9

Brasil 21,4 35,0 28,1

Tabela 54: Distribuição (%) por local de realização do último teste, entre aqueles que realizaram 
teste de HIV no último ano, segundo o sexo. Brasil, 2004

Local
Sexo

Total
M F

CTA 2,0 2,1 2,1

Rede pública de saúde 38,8 63,3 53,9

Doação de sangue 24,9 3,7 11,8

Na empresa onde trabalha 5,6 0,9 2,7

Plano de saúde da empresa 5,2 7,9 6,9

Hospitais/laboratórios particulares 20,6 20,9 20,8

Outros 2,9 1,2 1,9

Tabela 55: Distribuição (%) por local de realização do último teste, entre aqueles que realizaram 
teste de HIV no último ano.

Sítios de Excelência em Monitoramento e Avaliação, 2004

Local
Sexo

BR
Manaus PE Est. SP Curitiba CGrande

CTA - 5,8 1,2 1,3 1,0 2,1

Rede pública de saúde 72,0 58,1 55,3 47,1 62,8 53,9

Doação de sangue 7,1 16,2 11,3 14,4 9,9 11,8

Na empresa onde trabalha 2,6 - 3,2 1,1 1,8 2,7

Plano de saúde da empresa 2,4 2,6 7,4 7,1 5,9 6,9

Hospitais/laboratórios particulares 13,7 16,2 20,1 28,6 18,2 20,8

Outros 2,1 1,0 1,4 0,4 0,4 1,9
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* Entre aqueles sexualmente ativos que disseram nunca ter realizado o teste de HIV, 85,6% 
nunca realizaram doação de sangue; 3,3% doaram sangue no último ano; 2,9%, entre 1 e 2 
anos atrás; 1,6%, entre 2 e 3 anos atrás; e 6,5%, há mais de 3 anos.

* Entre todos os indivíduos, cerca de 40% conhece algum serviço de saúde onde o teste de 
HIV é realizado gratuitamente.





CAPÍTULO III

Artigos 





63

Artigos: 

 



• Diferenças regionais nas práticas sexuais e 

comportamentos relacionados à transmissão do HIV 

• Pesquisa de Conhecimento, Atitudes e Práticas na 

População do Estado de São Paulo de 15 a 54 anos, 

2004

 

• Visualizando o HIV em Curitiba: conhecimentos, 

atitudes e práticas

 

• Conhecimento, Atitudes e Práticas relacionados às 

Doenças Sexualmente Transmissíveis e à Aids na 

População de 15 a 54 anos em Pernambuco – 2004

• A Pesquisa de Conhecimento, Atitudes e Práticas em 

Manaus 





65

Diferenças regionais nas práticas sexuais e comportamentos 
relacionados à transmissão do HIV

Ana Roberta Pati Pascom1, Aristides Barbosa Jr1, 

Célia Landmann Szwarcwald2

1. Introdução

O Brasil é política e geograficamente dividido em cinco regiões distintas, 

que possuem diferentes aspectos físicos, demográficos e socioeconômicos. A 

região Norte é composta por 7 estados, ocupa 45% do território brasileiro, mas 

tem pouca representatividade populacional (8%), uma vez que sua área abrange, 

predominantemente, a bacia do Rio Amazonas. A região Nordeste é formada por 

9 estados e ocupa 18% do território nacional, com 27% da população brasileira. 

Conjuntamente com a região Norte, são as que apresentam os piores níveis de 

desenvolvimento socioeconômico. A região de maior importância econômica 

é a Sudeste e concentra 44% da população. A região Sul possui a menor área 

territorial, abrange 14% da população total, e caracteriza-se pelo melhor 

nível de educação de sua população. A região Centro-Oeste apresenta nível 

socioeconômico intermediário, mas o seu ritmo acelerado de desenvolvimento, 

nas últimas décadas, a tem aproximado das regiões Sul e Sudeste, estabelecendo 

uma distância ainda maior do Centro-Sul com o Norte-Nordeste.

O perfil de morbi-mortalidade, no Brasil, de modo geral, obedece às 

diferenças regionais e o padrão de iniqüidade socioeconômica. Enquanto no 

Norte e no Nordeste a mortalidade infantil ainda é elevada e são freqüentes as 

mortes por doenças infecciosas e parasitárias, no Sul e no Sudeste predominam 

as doenças cardiovasculares, as causas externas e as neoplasias. 

Já a epidemia de aids, no Brasil, teve disseminação geográfica peculiar. 

1 Programa Nacional de DST e Aids
2 Departamento de Informação em Saúde do Centro de Informação Científica e 
Tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz (DIS/CICT/FIOCRUZ)
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Iniciou-se na década de 80, restringindo-se às grandes metrópoles. Nessa fase da 

epidemia, as categorias de exposição mais importantes eram as de homens que 

fazem sexo com homens (HSH), de hemofílicos e de outras pessoas que recebiam 

sangues e hemoderivados. Posteriormente, a partir de meados dos anos 80, a 

epidemia foi caracterizada pelo aumento de casos devidos à transmissão por 

uso de drogas injetáveis − categoria “UDI” e pela expansão da epidemia para 

todos os estados brasileiros, embora ainda atingindo, basicamente, as regiões 

metropolitanas e cidades de tamanho médio (Barcellos & Bastos, 1996). Os anos 

90 foram marcados por um crescimento importante dos casos de aids entre 

os heterossexuais, uma grande expansão para os municípios de menor porte, 

atingindo as regiões Norte e Nordeste com maior intensidade (Szwarcwald et 

al., 2000). 

No processo de disseminação para a malha municipal brasileira, ainda que 

tenha se iniciado nas populações de maior nível socioeconômico dos municípios 

de maior porte, a epidemia vem atingindo maiores proporções de pessoas de 

menor escolaridade e pior condição social em seu processo de expansão para os 

municípios menores (Fonseca et al., 2002). A disseminação da epidemia no Brasil 

obedece, pois, a uma dinâmica em que, ao atingir uma “nova” população ou 

localidade, inicia-se nos segmentos de maior nível socioeconômico, para então 

se expandir, gradualmente, para os segmentos mais empobrecidos, obedecendo 

a um padrão de disseminação pioneiramente descrito por Klovdahl (1985). 

As fases atuais da epidemia nas regiões Norte e Nordeste contrastam 

com a fase hoje observada na região Sudeste, de epidemia mais antiga e 

madura, onde há tendências claras de afetar os segmentos populacionais menos 

favorecidos socialmente (Fonseca et al, 2003). Mediante análise das taxas de 

incidência dos casos de aids em adultos, estudo recente revelou tendências 

distintas, quando foram comparados os dados da região Nordeste e do Estado 
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do Rio Grande do Norte, com os do Brasil e do Estado de São Paulo. Enquanto 

verificou-se desaceleração da epidemia e tendência à estabilização em São 

Paulo, na região Nordeste e Rio Grande do Norte os dados apontaram tendência 

de crescimento (Brito et al., 2005).

O monitoramento do comportamento sexual de risco é reconhecido 

como importante ferramenta para o controle da disseminação da infecção pelo 

HIV. O conhecimento dos fatores relacionados à transmissão, a irregularidade 

do uso de preservativos e práticas sexuais de risco, tais como a multiplicidade 

de parceiros, são fatores determinantes para a vulnerabilidade relacionada 

ao HIV (Szwarcwald et al., 2004). Tendo em vista as distintas situações de 

vulnerabilidade social frente à diversidade regional, o objetivo do presente 

trabalho é comparar os resultados da pesquisa obtidos nas grandes regiões.  

2. Metodologia

 Na presente análise, são apresentados resultados no âmbito nacional 

e por grande região sobre: conhecimento das formas de transmissão pelo 

HIV; práticas sexuais; testagem de HIV; e prevenção e controle das doenças 

sexualmente transmissíveis. 

Como indicadores de conhecimento, foram utilizados dois 

indicadores que são monitorados internacionalmente: percentual (%) que 

cita espontaneamente a relação sexual como forma de transmissão do HIV; 

percentual (%) com conhecimento correto sobre as formas de transmissão do 

HIV, estabelecido pelo acerto de cinco questões (não é transmitido por picada 

de inseto; não é transmitido por uso de banheiro público; não é transmitido por 

compartilhamento de talheres, copos ou refeições; pode ser transmitido nas 

relações sexuais sem preservativo; pode ser transmitido pelo compartilhamento 

de seringas).
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Em relação à atividade sexual, foram utilizados os seguintes indicadores: 

percentual de indivíduos sexualmente ativos (na vida e no ano anterior à 

pesquisa); percentual com início da atividade sexual com menos de 15 anos de 

idade; percentual de indivíduos com mais de 10 parceiros na vida; percentual de 

indivíduos com mais de 5 parceiros eventuais no último ano. Quanto às práticas 

de sexo protegido, foram considerados o uso de preservativo na última relação 

sexual (com qualquer tipo de parceria e com parceiro eventual) e o uso regular 

de preservativo (com parceiro fixo e com parceiro eventual), sendo este último 

estabelecido pelo uso de preservativo em todas as relações sexuais.

Quanto ao teste de HIV, considerou-se a cobertura na população 

sexualmente ativa como o principal indicador. No que se refere à prevenção 

e controle de doenças sexualmente transmissíveis (DST), utilizaram-se dois 

indicadores: a cobertura de exame ginecológico regular, com preventivo, entre 

as mulheres sexualmente ativas, e a proporção de ocorrência de corrimento 

uretral, com tratamento médico, entre os homens sexualmente ativos. 

Para a análise estatística, os dados foram ponderados de acordo com 

o desenho da amostragem, sendo utilizado o aplicativo SUDAAN - Software 

for the Statistical Analysis of Correlated Data (Shah et al., 1997), que leva em 

consideração o plano de amostragem realizado. Para comparações das diferenças 

entre as regiões, foram usados os testes estatísticos de heterogeneidade de 

proporções. 

3. Resultados

Foram analisados 6006 questionários. Comparando-se a distribuição 

proporcional da amostra por faixa de idade, por sexo, e grande região com a 

distribuição da população brasileira por essas mesmas variáveis, de acordo com 
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os dados do Censo Demográfico de 2000, foi observada grande semelhança 

entre a distribuição obtida na pesquisa e a censitária, com diferenças nas 

proporções inferiores a 1%.  

A seguir, são apresentados os principais resultados, organizados por 

tópico considerado na presente análise.

3.1. Conhecimento relacionado ao HIV

 A grande maioria da população brasileira, entre 15 e 54 anos, cita 

espontaneamente a relação sexual como forma de transmissão do HIV (91%). 

Essa proporção varia entre 94% na região Sul e 85% no Norte (tabela 1). Ao se 

considerar apenas os indivíduos com o nível fundamental incompleto, os maiores 

percentuais de conhecimento são encontrados entre os residentes das regiões 

Sul e Sudeste (92% e 90%, respectivamente) e os menores no Norte e Nordeste 

(81% e 84%, respectivamente). Ao contrário, não há diferença significativa, por 

região, entre aqueles que têm o ensino fundamental completo, com proporção 

mantendo-se em patamar de 97%. 

As diferenças regionais aumentam ao se considerar a proporção de 

pessoas que não souberam citar nenhuma forma de transmissão do HIV. Nas 

regiões Norte e Nordeste, em torno de um décimo da população, não soube 

citar nenhuma das formas de transmissão do HIV, enquanto no Sudeste e Sul 

a proporção foi menor do que 5%. Quando se consideram aqueles que não 

completaram o nível fundamental, as proporções atingem 17% no Norte e 13% 

no Nordeste (tabela 1). 

A tabela 1 mostra, também, em termos do conhecimento correto das 

formas de transmissão do HIV, o gradiente regional: os percentuais obtidos nas 

regiões Norte e Nordeste não ultrapassam 58%, mas alcançam 74% na região 
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Sul. No Brasil, o percentual é de 67%. Considerando-se apenas as pessoas com 

o ensino fundamental incompleto, os percentuais de acerto dos cinco itens são 

ainda menores, em torno de 50%, nas regiões Norte e Nordeste. Os itens que 

demonstraram os menores percentuais de acertos, inferiores a 90% no Brasil 

como um todo, foram as crenças de que o vírus da aids pode ser transmitido pelo 

uso de banheiros públicos e de que se pode infectar pelo HIV ao compartilhar 

talheres e refeições. A falta de conhecimento sobressai-se entre as pessoas com 

educação fundamental incompleta. Por outro lado, para todos os indicadores 

de conhecimento correto, não foram observadas diferenças significativas entre 

os indivíduos com o ensino fundamental completo.

3.2. Comportamento sexual

A tabela 2 mostra os indicadores de comportamento sexual da população 

de 15 a 54 anos. Verifica-se que cerca de 90% dos brasileiros nesta faixa etária 

são sexualmente ativos, sendo que 81% tiveram relações sexuais no último 

ano. A região Nordeste apresenta a menor proporção de pessoas sexualmente 

ativas na vida e no último ano (85,5% e 77,6%, respectivamente), em contraste 

com a região Sul, que apresenta os maiores percentuais (92,2% e 85,3%, 

respectivamente). Entre os indivíduos sexualmente ativos, a maior proporção de 

pessoas que iniciaram a atividade sexual antes dos 15 anos é apresentada pela 

região Norte (32%) e a menor no Sul (20%). Os percentuais de iniciação sexual 

precoce são maiores entre as pessoas menos escolarizadas, atingindo 36% 

na região Norte e 33% no Nordeste e Centro-Oeste. Não existem diferenças 

estatísticas regionais nesse indicador quando se consideram os indivíduos mais 

escolarizados. 

A multiplicidade de parcerias é mais presente na região Norte, sendo 

que 26% da população sexualmente ativa residente nesta região declarou ter 
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tido mais do que dez parceiros na vida, seguida pelas regiões Centro-Oeste 

(24%) e Nordeste (20%). Quanto à proporção de indivíduos com mais de 5 

parceiros eventuais no último ano, o percentual no Brasil foi de 4%, não sendo 

encontradas diferenças entre as regiões.

De acordo com a tabela 3, não são observadas diferenças significativas 

entre as regiões brasileiras no que diz respeito ao uso de preservativo na última 

relação sexual (independentemente da parceria), percentual este que se situa, 

no Brasil, em torno de 38%. Em relação ao uso de preservativo na primeira 

relação sexual entre os jovens de 15 a 24 anos, foram evidenciadas diferenças 

significativas, exceto para aqueles com nível fundamental incompleto, sendo 

a região Sul a que apresenta o maior percentual (62%), alcançando 67% no 

subgrupo de maior grau de instrução. Em relação ao sexo seguro, somente 

25%, no Brasil, usam preservativo em todas as relações sexuais, sendo que o 

menor percentual foi encontrado nas regiões Norte e Nordeste, de 22%. Essa 

proporção chega a quase 30% no Sul e foi próxima a 27% no Sudeste e Centro-

Oeste. Evidenciam-se, consistentemente, níveis menores de uso regular de 

preservativo entre os indivíduos que não completaram o ensino fundamental, 

em todas as regiões.

3.3. Testagem para o HIV

A figura 1 mostra a cobertura da testagem para o HIV na população 

sexualmente ativa, de 28%, no País. Na região Sudeste, a cobertura foi de 

35%, mais do que o dobro da observada no Nordeste (15%). Entre as mulheres, 

atinge 43% no Sudeste e 39% no Sul, mas, nas regiões Norte e Nordeste, não 

alcança 25%. No grupo com ensino fundamental completo, a testagem é mais 

abrangente, compreendendo 53% das moradoras da região Sudeste. Entre os 

homens, a amplitude de variação foi de 11%, no Nordeste, a 27% no Sudeste, 
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encontrando-se coberturas ainda menores quando se consideram apenas 

os homens com o ensino fundamental incompleto, com variação de 8%, no 

Nordeste, a 22%, no Sudeste. 

 
3.4. Prevenção e controle das doenças sexualmente transmissíveis (DST)

A tabela 4 mostra que, no Brasil, 70% das mulheres sexualmente ativas 

realizaram exame ginecológico há menos de três anos, com a realização do 

exame preventivo; os percentuais regionais variaram de 51%, no Norte, a 79% 

no Sudeste. Além disso, evidencia-se que mais de um décimo das mulheres 

sexualmente ativas nunca fizeram exame ginecológico no País, sendo que este 

percentual atinge 26% na região Norte.

Os resultados apresentados na tabela 4 mostram, ainda, que quase 

12% dos homens sexualmente ativos declaram já ter tido corrimento uretral 

alguma vez na vida. A maior proporção foi observada no Norte (18%), o dobro 

da observada no Sudeste (9%). Entre aqueles que tiveram o problema, 66% 

receberam tratamento de profissional de saúde, sendo o maior percentual 

encontrado na região Sul, de 71%.

4. Discussão

Entre os objetivos que os países se comprometeram alcançar na 

“Declaração de Compromisso“ adotada na UNGASS (United Nations General 

Assembly Special Session on HIV/AIDS), está a implementação de programas e 

estratégias para a proteção dos direitos humanos, como a promoção de medidas 

para reduzir a vulnerabilidade à infecção pelo HIV. A Declaração também 

enfatiza o papel desempenhado pela pobreza e analfabetismo na disseminação 

da epidemia, pelo estigma e discriminação no enfraquecimento das políticas de 

prevenção e pelo fortalecimento do poder das mulheres na negociação com seus 
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parceiros sexuais. Para avaliar a efetividade das intervenções, um conjunto de 

indicadores foi escolhido para monitoramento internacional (UNGASS, 2001). 

Em relação aos indicadores de conhecimento, o Brasil é bem posicionado 

na comparação internacional. Quanto ao percentual de indivíduos de 15 a 24 

anos que sabem que o preservativo é uma forma de prevenção da infecção 

pelo HIV, o percentual no Brasil, de 95%, é superior ao de Cuba (89%) e ao da 

Colômbia (67%).  Da mesma forma, o percentual de jovens que sabe que uma 

pessoa saudável pode estar infectada pelo HIV, no Brasil, é de 91%, igual ao 

encontrado em Cuba, e mais elevado do que o apresentado pela Colômbia, de 

82%. No que diz respeito ao indicador de conhecimento correto, estabelecido 

pelo acerto de cinco questões sobre as formas de transmissão do HIV, o 

percentual obtido na população brasileira de 15 a 24 anos de idade foi de 62%, 

o maior valor encontrado entre os paises com informações disponíveis. Por 

exemplo, em Cuba, o percentual é de 52% e na índia, de apenas 17% (Nações 

Unidas, 2005).

Chamam a atenção, todavia, as expressivas diferenças regionais em 

termos do conhecimento das formas de transmissão do HIV. As regiões Norte e 

Nordeste apresentam percentuais de conhecimento inferiores aos das demais 

regiões brasileiras e mais de um décimo de sua população não sabe citar formas 

de transmissão do HIV. 

Ainda no que diz respeito ao conhecimento das formas de transmissão 

do HIV, é importante notar que uma parcela da população brasileira (ainda que 

pequena) acredita que o uso de banheiros públicos ou uma picada de um inseto 

pode transmitir o vírus da aids. Além disso, uma proporção razoável (mais de 

um quinto nas regiões Norte e Nordeste) acha que o HIV pode ser transmitido 

pelo compartilhamento de talheres, copos ou refeições, em nível semelhante 
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às encontradas na Tanzânia (19% a 24%) e no Malawi (15% a 21%) (HIV/AIDS 

Survey Indicators Database). 

Os resultados do presente trabalho mostram também que as diferenças 

regionais encontradas nos percentuais de conhecimento relacionado à 

transmissão do HIV são minoradas quando se controla pelo nível de escolaridade 

da população. As diferenças regionais desaparecem quando se consideram 

apenas os indivíduos que completaram o ensino fundamental. É preciso, 

portanto, incentivar ainda mais as escolas no sentido de desenvolver estratégias 

dirigidas aos jovens, antes do início da sua atividade sexual. Cruz-Grote (1996) 

preconiza que a educação sexual ampliada, com a inclusão de informações 

completas sobre HIV/aids, bem como sobre saúde reprodutiva e sexual, é uma das 

principais estratégias para reduzir a vulnerabilidade às infecções sexualmente 

transmissíveis, uma vez que os jovens estão atingindo a maturidade física mais 

cedo, continuando sua educação por mais anos, e casando mais tarde.  

No que diz respeito às praticas de sexo protegido na população jovem 

brasileira, a comparação internacional mostra resultados não tão satisfatórios 

como os obtidos para os indicadores sobre conhecimento. O percentual de 

uso regular de preservativo, no Brasil, de 59%, é bem superior ao da Colômbia 

(29%), similar ao do México (57%) e ao da índia (59%), mas bem menor que o 

da França, de 72% (Nações Unidas, 2005). Adicionalmente, achados anteriores, 

encontrados em pesquisa de saúde reprodutiva de âmbito nacional realizada 

em 1998 (Ministério da Saúde, 2000), evidenciam tendência de estabilidade, 

senão de ligeira queda, na freqüência de uso regular de preservativo entre os 

jovens brasileiros. 

Apesar da promoção do uso de preservativo masculino ser uma 

estratégia universal, o uso regular de preservativo tem ainda freqüência 
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predominantemente baixa. As falhas são atribuídas, principalmente, à 

diminuição do prazer sexual (Nuwaha et al., 1999), à espontaneidade ou ao não 

planejamento da relação sexual e às dificuldades de manutenção das medidas 

de prevenção no longo prazo (Grémy & Beltzer, 2004). 

Uma vez mais demonstrando as desigualdades socioeconômicas de 

acesso à informação e recursos de saúde no Brasil, as iniqüidades sociais se 

sobressaíram em vários aspectos da presente análise, em consistência com 

resultados encontrados anteriormente (Szwarcwald et al., 2000). Os indicadores 

de conhecimento e práticas sexuais mostraram que os grupos de menor nível 

socioeconômico são aqueles que têm o menor nível de informação sobre as 

formas de transmissão do HIV, têm as maiores taxas de atividade sexual e 

apresentam, com maior freqüência, práticas sexuais não seguras. Esses achados 

corroboram com o observado anteriormente em outros estudos realizados no 

Brasil, que confirmam a correlação entre um maior grau de informações e baixo 

comportamento de risco com um nível de escolaridade maior (UNAIDS, 2000).

As desigualdades nas práticas sexuais se refletem, igualmente, nos 

indicadores regionais: as populações das regiões Norte e Nordeste reúnem 

comportamentos sexuais considerados de risco, tais como o início precoce da 

vida sexual e um maior número de parceiros, além das menores proporções de 

sexo protegido.  Evidencia-se que entre os jovens de 15 a 24 anos, a freqüência 

da primeira relação sexual com preservativo é também consideravelmente 

menor nestas duas regiões. 

Em termos da cobertura da testagem para o HIV, corroborando estudos 

anteriores (Ministério Saúde, 2000; Pascom e Barbosa Jr, 2004), as regiões 

Norte (21%) e Nordeste (15%) mostraram os menores percentuais de cobertura. 

Resultados do estudo de Souza Jr e colaboradores (2004) mostraram, também, 
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gradiente regional relevante na cobertura de testagem de HIV durante o 

pré-natal, com valores no Norte e Nordeste inferiores a 50%, refletindo as 

oportunidades perdidas de detecção de infecção pelo HIV na gestação nessas 

regiões. As diferenças regionais podem ser, parcialmente, explicadas pela 

dificuldade de acesso à testagem, seja devido à condição socioeconômica, seja 

por lacunas nos serviços de saúde. 

Os percentuais observados no Brasil como um todo e demais regiões 

são semelhantes à cobertura encontrada em estudo com a população italiana 

sexualmente ativa, de 30% (Renzi et al., 2001), como também na população 

norte-americana (CDC, 2003).

Em termos conclusivos, a epidemia de HIV/aids, no Brasil, passa, 

atualmente, por uma fase de transição, com padrões desiguais de disseminação 

nas distintas regiões geográficas e afetando, desproporcionalmente, os 

segmentos de pior nível socioeconômico (Castilho et al., 2000; Parker & Camargo, 

2000).  A região Sudeste apresenta estabilização das taxas de incidência de 

aids, tendência essa relacionada ao fenômeno de saturação das populações 

sob maior risco e às ações de prevenção realizadas nessa região (Szwarcwald et 

al., 2000). Em contrapartida, a região Sul destaca-se pelo crescimento elevado 

das taxas de incidência, bem como pela importância dos casos de transmissão 

via uso de drogas injetáveis e dos casos heterossexuais. Já a região Nordeste, 

conforme destacam Barbosa e Sawyer (2003), caracteriza-se pela importância da 

transmissão sexual, apresentando uma expansão da epidemia para o interior.

Conforme discutido por Bastos e colaboradores (2002), não se pode 

tratar a epidemia de aids no Brasil como um todo. Constata-se ser imprescindível 

a elaboração de medidas, especificamente, direcionadas a frear a expansão da 

epidemia nas áreas geográficas e nos segmentos populacionais desfavorecidos 

socialmente, que têm mostrado, persistentemente, dificuldades de acesso aos 

programas e ações governamentais. 
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Tabela 1: Proporção (%) de pessoas de 15 a 54 anos que, espontaneamente, cita as formas de 
transmissão do HIV e com seu conhecimento correto, segundo o grau de escolaridade por 
grande região - Brasil, 2004

Formas de 

transmissão

Grau de 

escolaridade

Regiões
p-valor

N NE SE S CO BR

Transmissão

Relação sexual

Total

Fund. incompleto

Fund. completo

85,2

80,9

96,6

87,2

84,1

97,1

92,6

89,7

96,7

94,3

92,1

97,9

90,5

86,8

96,8

90,8

87,4

97,0

0,0000

0,0000

0,7745

Não soube citar 

nenhuma

Total

Fund. incompleto

Fund. completo

12,4

16,5

0,9

10,4

13,4

0,8

4,7

7,7

0,5

3,7

5,3

1,2

7,1

10,9

1,3

6,8

10,0

0,8

0,0000

0,0000

0,8357

Conhecimento correto das formas de transmissão

Não é transmitido 

por picada de inseto

Total

Fund. incompleto

Fund. completo

95,7

94,7

98,3

92,7

91,5

96,3

96,6

96,0

97,4

95,9

95,4

97,0

96,7

96,2

98,0

95,4

94,5

97,2

0,0002

0,0016

0,8283

Não é transmitido 

pelo uso de banheiros 

públicos

Total

Fund. incompleto

Fund. completo

83,6

80,6

91,4

80,1

77,0

89,5

88,5

86,3

91,4

88,5

85,1

93,8

86,7

84,5

90,9

85,8

82,7

91,5

0,0000

0,0000

0,4618

Não é 

transmitido pelo 

compartilhamento 

de talheres, copos, 

refeições

Total

Fund. incompleto

Fund. completo

77,4

70,6

94,8

79,7

74,8

95,0

87,2

83,3

92,5

89,2

84,8

96,5

87,4

83,4

93,5

84,8

79,9

93,9

0,0000

0,0000

0,0688

É transmitido por 

compartilhamento de 

seringas

Total

Fund. incompleto

Fund. completo

85,7

81,2

97,4

89,6

87,2

97,4

92,9

89,4

97,7

94,8

92,4

98,5

90,7

97,5

96,1

91,6

88,3

97,7

0,0000

0,0002

0,5080

É transmitido 

pelo não uso de 

preservativo

Total

Fund. incompleto

Fund. completo

97,1

97,0

97,4

96,5

95,9

98,4

95,4

94,2

97,0

95,7

94,4

98,2

96,0

94,7

98,1

95,9

95,0

97,6

0,2590

0,0765

0,4428

Conhecimento 

correto (5 itens 

certos)

Total

Fund. incompleto

Fund. completo

57,6

48,5

81,2

57,5

50,3

80,5

71,8

65,0

81,2

73,5

66,3

85,6

70,0

64,2

79,9

67,1

59,2

95,7

0,0000

0,0081

0,1216

Fonte: PN-DST/AIDS, PCAP-BR 2004.
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Tabela 2: Indicadores de comportamento sexual, segundo o grau de escolaridade por grande 
região - Brasil, 2004

Grupo Indicadores
Grau de 

escolaridade

Regiões

p-valor

N NE SE S CO BR

A
m

o
st

ra
 t

o
ta

l

Percentual 

de indivíduos 

sexualmente ativos 

na vida

Total

Fund. Incomp.

Fund. Comp.

91,0

90,1

87,7

85,5

93,1

93,0

90,7

86,4

91,2

92,2

82,8

89,5

89,3

92,9

88,4

89,5

90,4

87,7

0,0002

0,0002

0,0065

Percentual 

de indivíduos 

sexualmente ativos 

no último ano

Total

Fund. Incomp.

Fund. Comp.

83,3

81,6

87,2

77,6

78,0

76,0

81,8

83,2

79,8

85,3

85,2

85,4

84,0

84,9

82,6

81,4

81,9

80,7

0,0005

0,0107

0,0021

Se
xu

al
m

en
te

 a
ti

vo
s

Percentual de 

indivíduos com 

início de atividade 

sexual com menos 

de 15 anos

Total

Fund. Incomp.

Fund. Comp.

31,5

35,7

20,6

29,4

32,7

18,6

22,9

26,7

17,6

20,2

22,5

16,6

28,3

32,7

20,8

25,2

70,9

82,0

0,0000

0,0000

0,5869

Percentual 

de indivíduos 

com mais de 10 

parceiros na vida

Total

Fund. Incomp.

Fund. Comp.

26,3

27,7

22,1

20,0

20,4

19,0

18,1

17,6

18,8

15,9

11,9

22,4

23,6

24,8

21,5

19,3

18,9

19,8

0,0000

0,0000

0,5837

Percentual de 

indivíduos com 

mais de 5 parceiros 

eventuais no 

último ano

Total

Fund. Incomp.

Fund. Comp.

5,5

6,0

4,2

4,1

3,9

4,7

4,3

4,7

3,8

2,6

2,9

2,6

3,8

4,0

4,2

4,0

4,2

3,8

0,1392

0,2474

0,6508

Fonte: PN-DST/AIDS, PCAP-BR 2004.
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Tabela 3: Proporção (%) de pessoas de 15 a 54 anos sexualmente ativa, segundo o uso de 
preservativo e o grau de escolaridade por grande região - Brasil, 2004

Uso de 

preservativo

Grau de 

escolaridade

Regiões

p-valor

N NE SE S CO BR

Na primeira 

relação sexual (15 

a 24 anos)

Total

Fund. incompleto

Fund. completo

45,1

45,5

44,1

42,0

41,0

45,7

59,0

53,4

64,6

62,2

57,5

66,7

55,8

52,8

60,5

53,2

48,6

60,2

0,0000

0,0606

0,0000

Na última relação

Total

Fund. incompleto

Fund. completo

38,3

36,6

42,3

38,3

36,4

44,7

38,2

32,1

46,8

39,6

28,3

41,9

36,8

27,1

36,4

38,4

35,1

44,6

0,8962

0,1008

0,0640

Regular com 

qualquer 

parceiro

Total

Fund. incompleto

Fund. completo

21,5

17,6

30,7

21,6

18,6

30,7

27,0

22,5

33,0

28,9

27,9

30,6

26,4

24,4

29,5

25,3

21,7

31,8

0,0092

0,0099

0,8793

Fonte: PN-DST/AIDS, PCAP-BR 2004.
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Fund.	Comp. Fund.	Incomp. Total
Fonte:	PN-DST/AIDS,	PCAP-BR	2004.

Proporção (%) da população sexualmente ativa, entre 15 a 54 anos, que 
já realizou o teste para o HIV alguma vez na vida, segundo o grau de 

escolaridade e o sexo, por grande região - Brasil, 2004

Figura 1
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Figura 1
Proporção (%) da população sexualmente ativa, entre 15 e 54 
anos, que já realizou o teste para o HIV alguma vez na vida, 
segundo o grau de escolaridade e o sexo, por grande região 
- Brasil, 2004
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Tabela 4: Indicadores de prevenção e controle das DST da população sexualmente ativa de 15 a 
54 anos por sexo, segundo grande região - Brasil, 2004

Sexo Indicador de DST
Região

p-valor
N NE SE S CO BR

Mulheres 

sexualmente 

ativas

Proporção 

(%) que 

realizaram 

exame 

ginecológico

Há menos de 

3 anos com 

preventivo

51,4 62,7 78,9 69,9 61,7 70,3 0,0000

Há menos de 

3 anos com 

preventivo

17,9 14,8 9,6 16,6 21,9 13,5 0,0000

Há mais de 3 anos 5,0 6,1 4,1 4,5 3,3 4,7 0,4667

Nunca realizou 25,7 16,4 7,5 9,0 13,1 11,6 0,0000

Homens 

sexualmente 

ativos

Proporção 

(%) que 

tiveram 

corrimento 

uretral e que 

procuraram 

atendimento 

médico

Teve e recebeu 

tratamento
10,3 8,4 6,3 8,4 8,6 7,6 0,1783

Teve e não 

recebeu 

tratamento

7,7 4,8 2,8 3,4 5,4 4,0 0,0065

Nunca teve 82,0 86,8 90,9 88,2 85,9 88,4 0,0008

Fonte: PN-DST/AIDS, PCAP-BR 2004.
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Introdução

O Estado de São Paulo é o maior centro econômico, industrial e 

comercial do Brasil, com população de 39.239.362 habitantes, representando 

22% da população do País (FSEAD, 2005). A taxa de urbanização é de 93,4% 

e, segundo o Censo 2000, 93,2% da população é atendida por abastecimento 

de água, 87,3% por esgotamento sanitário e 95,3% pela coleta de lixo (IBGE, 

2000). Ainda segundo o Censo 2000, a taxa de analfabetismo da população de 

15 anos ou mais de idade é de 6,6% e 48% da população dessa mesma faixa 

etária apresenta oito ou mais anos de estudo.

Até agosto de 2004, foram notificados no Estado de São Paulo 135.302 

casos de aids. Desses, 96.983 (71,7%) eram do sexo masculino e 38.319 (28,3%) 

do feminino (CRT-DST/AIDS CVE, 2004). A epidemia atinge, praticamente, todo 

o estado e, até agosto de 2004, 598 municípios notificaram pelo menos um 

caso de aids, no total de 625 municípios do estado (CRT-DST/AIDS CVE, 2004). 

A proporção de casos de aids notificados por transmissão heterossexual 

aumentou de 30% em 1994 para 51% em 2002. Nas mulheres, a partir de 1983, 

essa subcategoria representa 68,7% dos casos notificados. Já a proporção de 

casos na subcategoria de exposição homossexual mantém-se estável, em torno 

de 11%, desde 1994. O número de casos na subcategoria de transmissão por 

uso de drogas injetáveis diminuiu de 35,4%, em 1991, para 12,7%, em 2002 

(CRT-DST/AIDS CVE, 2004). 

1. Coordenação Estadual de DST/Aids – SP
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A partir de 1998, o número de casos e a incidência de aids diminuíram 

em ambos os sexos, passando de 32,3 casos para cada 100.000 habitantes 

em 1998, para 22,3 casos no ano de 2002. Uma característica importante da 

epidemia no estado é que a redução de casos é maior para os homens do que 

para as mulheres. Assim, a relação masculino-feminino, desde 1998, é de dois 

casos de aids em homens para um caso em mulheres (CRT-DST/AIDS CVE, 2004). 

Com relação à idade, nos últimos 10 anos de epidemia, houve diminuição dos 

coeficientes de aids para as idades de 15 a 24 anos, para ambos os sexos, e 

uma manutenção dos coeficientes de incidência entre os homens maiores de 45 

anos e entre as mulheres acima de 40 anos (CRT-DST/AIDS CVE, 2004).

Metodologia para a análise dos dados do Estado de São Paulo

No Estado de São Paulo foram selecionados 1204 domicílios. A 

amostragem foi realizada em dois estágios: setores censitários e domicílios. Em 

cada domicílio apenas um morador com idade entre 15 e 54 anos foi selecionado 

para responder ao questionário. 

Para a análise dos dados do Estado de São Paulo foram incluídas as 

seguintes categorias: características sociodemográficas, conhecimento sobre 

formas de transmissão do HIV, história sexual, prevenção do HIV/aids, uso de 

drogas e prevenção e controle das DST. Foram calculados os percentuais das 

questões relativas a esses seis tópicos estratificados por sexo, idade, grau de 

escolaridade, situação conjugal e classe social. 
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Resultados 
1. Caracterização sociodemográfica

Do total da população estudada, 588 (48,8%) eram do sexo masculino 

e 616 (51,2%) do feminino. A maioria dos indivíduos tinha entre 25 e 39 anos 

de idade (40,1%) e 28,2% tinham de 40 a 54 anos. Quanto ao estado conjugal, 

56,3% afirmaram ser casados ou morar com companheiro. A análise da classe 

social indicou que 26,2% pertenciam à classe A/B, 39,9% à classe C e 33,9% 

à classe D/E. As características sociodemográficas da população estudada são 

apresentadas na Tabela 1.

2. Conhecimento sobre formas de transmissão do HIV

2.1. Respostas espontâneas

Quando questionados sobre as três principais maneiras de se infectar 

pelo HIV, a forma mais citada foi por meio das relações sexuais (93,8%). As 

outras formas de transmissão mais lembradas foram o compartilhamento de 

agulhas e seringas (51,2%) e as transfusões de sangue (51,9%). Uma maior 

proporção de pessoas da classe A/B (98,1%) citaram as relações sexuais como 

uma das principais formas de transmissão do HIV. A proporção comparável na 

classe D/E foi de 89,5%. A possibilidade de transmissão da mãe para o filho, que 

representa uma importante forma de transmissão entre as crianças, foi citada 

espontaneamente por cerca de 1% da população.

Do total, 4% dos indivíduos não souberam citar nenhuma forma de 

transmissão do HIV e essa proporção foi maior entre as pessoas com ensino 

fundamental incompleto (6,6%) e as pertencentes à classe socioeconômica D/E 

(8,1%).

As formas de se proteger da infecção pelo HIV mais citadas foram o uso 

de preservativos (95,3%) e o não compartilhamento de seringas (42,7%). Outros 

fatores de proteção ligados ao relacionamento sexual, como parceria fixa ou a 
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diminuição do número de parceiros foram citados por 11% dos indivíduos e a 

“escolha” do parceiro sexual por 4,2% da população. O controle e a prevenção 

do contato com o sangue contaminado foi lembrado por 8,5% da população. 

Cerca de 2% da população não soube citar nenhuma forma de prevenção, 

e esse percentual foi maior entre as pessoas com menor escolaridade (2,7%) e 

com 40 anos ou mais (2,9%).

2.2. Respostas induzidas

Em relação às possibilidades de transmissão, 96,3% das pessoas tinham 

conhecimento que o HIV não é transmitido por picada de inseto; 85,4% que 

não é transmitido em banheiros públicos; e 89,6% pelo compartilhamento de 

talheres, copos e refeições. Quase a totalidade dos indivíduos (97,5%) sabia 

que uma pessoa pode se infectar nas relações sexuais desprotegidas e 96% 

conheciam a forma de infecção por meio do compartilhamento de seringas. 

Quanto ao conhecimento correto das formas de transmissão, o 

percentual observado no Estado de São Paulo foi de 64,5%. Os percentuais 

foram maiores entre as pessoas com maior escolaridade (74%), os homens 

(66,7%) e as pertencentes à classe A/B (79,1%).

Conforme mencionado anteriormente, a transmissão do HIV de mãe 

para filho foi lembrada por uma pequena parcela da população estudada. No 

entanto, 73,3% concordaram com a frase: “uma mulher grávida que esteja com 

o vírus da aids, mas que recebe um tratamento especial durante a gravidez e no 

momento do parto, ela diminui o risco de passar o vírus da aids para o seu filho”. 

Entre as mulheres esse percentual foi de 81,3%, sendo maior entre as mulheres 

com ensino fundamental completo (86,2%).

Com relação a preservativos, quase 98% dos indivíduos concordaram 

com a frase: “usar preservativo é a melhor maneira de evitar que o vírus da aids 
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não seja transmitido durante a relação sexual”. 

 
3. História sexual

Em São Paulo, 8,6% da população relatou nunca ter tido relações 

sexuais e esse percentual diminuiu conforme a idade, passando de 24,1% para 

as pessoas com idade entre 15 e 24 anos, para 2,1% na população com 25 a 39 

anos e 0,3% naqueles com idade entre 40 e 54 anos de idade. Cerca de 86% dos 

homens e 81% das mulheres referiram ter tido relação sexual nos últimos 12 

meses. Na população com idade entre 25 e 39 anos, 93,7% referiram ter tido 

relação sexual no último ano, essa proporção foi menor entre os jovens de 15 a 

24 anos (67,8%).

O início da atividade sexual antes dos 15 anos de idade foi relatado por 

24,8% da população, chegando a 36,7% dos homens e  35% dos jovens entre 

15 e 24 anos. Em relação ao número de parceiros, 16% da população relatou ter 

tido mais de 10 parceiros sexuais na vida, sendo 4,6% entre as mulheres e 28,1% 

entre os homens. A proporção de pessoas que relataram ter tido mais de cinco 

parceiros eventuais no último foi maior entre os homens (8%) do que entre 

as mulheres (1,2%), e entre as pessoas que não viviam com companheiro ou 

companheira (9,1%) do que entre as pessoas que viviam com um companheiro 

ou companheira (2,5%).

4. Prevenção do HIV/aids

Dentre os indivíduos que relataram atividade sexual, 69,8% já haviam 

comprado preservativo alguma vez na vida na vida. A proporção de homens 

que já havia comprado esse insumo (85,7%) foi maior do que a de mulheres 

(54,2%). Ter preservativos consigo ou em casa, no momento da entrevista, foi 

relatado por 46,7% da população. Cerca de 88% da população sexualmente 
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ativa conhecia, mesmo que só de ouvir falar, o preservativo feminino e 4,4% 

das mulheres já havia tido relação sexual usando o mesmo.

O uso de preservativo na primeira relação sexual foi relatado por 30,8% 

da população e 42,4% referiu uso na última relação sexual. Esse percentual 

chega a 70,9% quando se considera o uso de preservativo na última relação 

sexual com parceiro eventual. Nota-se predomínio de uso de preservativo entre 

os homens em todas as situações de uso investigadas, sendo maior a proporção 

de uso com parceiros eventuais (tabela 2).

Observa-se uma concentração do uso de preservativo na faixa etária de 

15 a 24 anos, havendo diminuição dessa prática com o aumento da idade (tabela 

3). Além disso, verificou-se um predomínio das práticas de sexo seguro entre os 

indivíduos sem companheiro nas relações sexuais com parceria eventual (tabela 

4). Quanto aos estratos socioeconômicos, observou-se uma menor proporção 

do uso regular de preservativos com parceiro eventual na população da classe 

D/E (tabela 5).

5. Uso de drogas lícitas e ilícitas
5.1. Drogas lícitas

Quase 30% dos indivíduos referiram ter o hábito de fumar e 56,6% o 

de beber. A proporção de fumantes foi maior entre os homens (32,6%) do que 

entre as mulheres (26,5%), como também o consumo de bebidas alcoólicas, 

64,2% entre os homens e 49,4% entre as mulheres. 

As proporções de uso de tabaco são semelhantes nas faixas etárias de 

25 a 39 anos (30,6%) e de 40 a 54 anos (32,7%) e é menor entre os mais jovens 

(25,4%). Já a proporção de consumo de álcool foi maior entre as pessoas com 

idade de 25 a 39 anos (61%), seguida da faixa etária de 15 a 24 anos (58,4%) e 

da faixa de 40 a 54 anos (48,5%). A proporção de fumantes foi maior entre as 

pessoas com grau de instrução incompleto (34,8%) e a de bebidas alcoólicas 
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entre as pessoas com ensino fundamental completo (62,4%). 

5.2. Drogas ilícitas

O consumo de maconha e cocaína usada pela via inalada, foi relatado 

por 4,1% e 1,3% dos indivíduos, respectivamente. A proporção de homens que 

relataram uso de maconha foi maior (6,9%) do que a de mulheres (1,4%). O 

mesmo padrão foi encontrado para a cocaína inalada: a proporção de homens 

que relataram uso atual dessa substância foi de 2,2%, enquanto a de mulheres 

foi de 0,5%. O uso dessas substâncias foi menor na faixa etária de 40 a 54 anos, 

2,1% relataram uso de maconha e 0,3% de cocaína. Nas outras faixas etárias o 

uso de maconha foi relatado por cerca de 5% e o de cocaína por quase 2%. O uso 

de drogas injetáveis foi incomum, sendo relatado por quase 1% da população. 

6. Prevenção e controle de DST
6.1. Exame ginecológico

Dentre as mulheres sexualmente ativas do Estado de São Paulo, 77,6% 

haviam realizado exame ginecológico com papanicolau (preventivo) há menos 

de três anos, 12,8% realizaram o exame ginecológico sem preventivo há 

menos de três anos e 9,5% nunca haviam realizado ou realizaram o exame há 

mais de três anos. Entre aquelas que fizeram o exame nos últimos três anos e 

realizaram o preventivo, 66,1% relataram ter realizado o exame ginecológico 

em estabelecimentos públicos. 
 
6.2. Testagem de HIV

Cerca de 47% da população de São Paulo afirmou conhecer algum serviço 

para a realização do teste anti-HIV gratuitamente e 39,7% das pessoas que já 

tiveram relação sexual na vida referiram já ter realizado sorologia para o HIV. 

A proporção de mulheres testadas (44,6%) foi maior que a de homens (34,6%). 

Quase 50% das pessoas com idade entre 25 e 39 anos fizeram o teste, proporção 
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essa maior que nas demais faixas etárias (em torno de 32%). A análise da 

realização do teste anti-HIV e classe social indicou que quanto mais alta a classe 

social, maior a proporção de indivíduos testados. Além disso, diferentemente 

das outras classes, na classe A/B, a proporção de homens testados é semelhante 

à de mulheres (Tabela 11).

A realização do teste no último ano foi relatada por 42,5% das pessoas 

sexulamente ativas testadas alguma vez na vida, sendo que dessas 2,7% 

o fizeram por mais de três vezes. A rede pública de saúde foi o local mais 

utilizado para a realização do teste no último ano (55,3%), seguido de hospitais 

particulares (20,1%). O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) foi citado 

por 1,2% dos indivíduos.

O motivo mais citado para a realização do último teste HIV foi a indicação 

médica (42%), seguida pela doação de sangue porque precisou ou quis (23,3%) 

e pela “curiosidade” (14,6%). A proporção de mulheres que o realizou no último 

ano por indicação médica foi de 60,4%. Para os homens 18% fizeram o teste 

por indicação médica, 38,9% durante a doação de sangue por ter precisado ou 

querido e 17% por “curiosidade”.

 
Discussão

Os resultados encontrados para o Estado de São Paulo revelam dados 

importantes no que concerne às questões sobre conhecimento da transmissão 

e prevenção do HIV, acesso ao teste anti-HIV, bem como sobre a história sexual 

e de uso de drogas da população em geral. 

O fato das formas mais lembradas de transmissão do HIV serem as 

relações sexuais, o uso de drogas injetáveis, o compartilhamento de seringas/

agulhas e a transfusão sangüínea, reiteram a idéia de que a população 

apresenta conhecimento sobre os riscos concretos da transmissão do HIV, 
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como já mostravam os estudos sobre atitudes e conhecimento realizados no 

Brasil, no início da epidemia (Webb, 1998) e estudos mais recentes realizados 

com homens (Vieira et al., 2000). Por outro lado, esse nível de conhecimento 

parece não abarcar todas as formas de transmissão do HIV. Por exemplo, 

a possibilidade de transmissão da mãe para o filho, que representa uma 

importante forma de transmissão entre as crianças expostas, foi citada em 

apenas 1% das respostas. Além disso, uma porcentagem de pessoas, embora 

pequena, mas ainda expressiva, relacionam o risco de infecção pelo HIV com 

situações irreais de transmissão, como uso de banheiros públicos, picada de 

mosquito, compartilhamento de talheres, copos ou refeições. 

Vale ressaltar, que as respostas quanto às possíveis formas de prevenção 

guardam coerência, no conteúdo e na freqüência, com as relatadas para as 

formas de transmissão conhecidas.

 Os resultados encontrados sobre uso de preservativo, estão de acordo 

com pesquisas em segmentos específicos da população, que indicam que os 

homens usam preservativo menos freqüentemente com suas esposas ou 

parceiras fixas (Vieira, 2000; Ventura-Filipe e Newman, 1998). No presente 

estudo, o uso de preservativo foi menos consistente com parceria fixa, que 

incluía, na sua definição, a esposa. Enquanto 32% dos homens revelaram uso de 

preservativo com parceira fixa, em torno de 63% relataram o uso com parceira 

eventual.

 Quanto ao uso de drogas ilícitas, a proporção de pessoas que relatou seu 

uso foi relativamente baixa, sendo menor nas mulheres do que nos homens. Esse 

dado corrobora os dados encontrados na literatura sobre uso de drogas ilícitas 

de que um número menor de mulheres usa drogas e menos freqüentemente que 

os homens (MacGregor, 2001). A reduzida proporção de pessoas referindo uso 

injetável de cocaína pode refletir o declínio desse uso demostrado em estudos 



94

com grupos específicos, em São Paulo (Ferreira Filho et al., 2003; Filipe et al., 

2005; Mesquita, et al., 2001). Um estudo com homens HIV positivos revelou que, 

entre aqueles que haviam consumido drogas, o uso recente de cocaína injetável 

foi relatado por apenas um participante (Filipe et al., 2005). Um outro estudo 

realizado com dependentes de cocaína indicou pequena prevalência de usuários 

de drogas injetáveis (Ferreira Filho et al., 2003). Além disso, a diminuição da 

freqüência de uso injetável de drogas foi observada em estudos realizados com 

usuários de drogas injetáveis (Mesquita, et al., 2001). 

 Com relação à cobertura de testagem do HIV, os dados são promissores. 

A proporção de pessoas que relataram ter sido testadas pelo menos uma vez na 

vida foi relativamente alta, em torno de 40%, maior que a proporção encontrada 

para o Brasil na pesquisa nacional realizada em 2003 (França-Junior et al., 2003), 

sugerindo que a cobertura do teste anti-HIV pode ter aumentado. O fato de 

uma maior proporção de mulheres (aproximadamente 45%) que de homens (em 

torno de 35%) ter sido testada pode ser devido à maior procura e freqüência 

delas aos serviços de saúde e a realização do exame durante pré-natal ou parto. 

O que pode também ser uma possível explicação para a maior proporção de 

mulheres que afirmou ter realizado o teste por indicação médica. 

 Os dados aqui apresentados fornecem indicações importantes sobre 

os padrões de comportamento e conhecimento em relação ao HIV/aids da 

população em geral. Reiteram dados da literatura de que o uso de preservativos 

com parceiros eventuais é mais freqüente do que com parceiros fixos. Revelam 

ainda que o uso de preservativo com esses parceiros não é o desejável. O 

uso de preservativos foi menos freqüente entre as mulheres reiterando a 

vulnerabilidade dessas ao HIV. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas da população pesquisada. Estado de São Paulo, 2004.

Característica N %

Sexo
Masculino
Feminino

588
616

48,8
51,2

15 a 24 anos
25 a 39 anos
40 a 54 anos

381
483
340

31,7
40,1
28,2

Idade

Ocupação
Ocupado
Não Ocupado

643
561

53,4
46,6

Classe Social
Classe A/B
Classe C
Classe D/E

316
480
408

26,2
39,9
33,9

Fundamental Incompleto
Fundamental Completo

665
539

55,2
44,8Escolaridade

Cor ou Raça

Branca
Preta
Parda
Outros

537
127
492
48

44,6
10,6
40,8
4,0

Estado Conjugal
Com companheiro
Sem companheiro

678
526

56,3
43,7

Tabela 2. Percentual da população sexualmente ativa, segundo uso de preservativo e sexo. Estado 
de São Paulo, 2004.

Indicador
Sexo

Total
M F

Uso de preservativo na última relação 45,3 39,4 42,4

Uso de preservativo na última relação com parceiro eventual 78,5 59,7 70,9

Uso regular de preservativo (qualquer parceria)

Com parceiro fixo

Com parceiro eventual

31,7

32,0

63,3

27,5

27,2

52,6

29,6

29,6

59,2
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Tabela 3. Percentual da população sexualmente ativa, segundo uso de preservativo e faixa etária. 
Estado de São Paulo, 2004.

Indicador
Faixa Etária (anos)

15-24 25-39 40-54 Total

Uso de preservativo na última relação 63,3 41,3 25,5 42,4

Uso de preservativo na última relação com 

parceiro eventual
74,8 70,1 65,0 70,9

Uso regular de preservativo (qualquer parceria)

Com parceiro fixo

Com parceiro eventual

40,2

41,6

56,6

28,1

28,0

59,8

21,9

21,0

63,0

29,6

29,6

59,2

Tabela 4. Percentual da população sexualmente ativa, segundo uso de preservativo e situação 
conjugal. Estado de São Paulo, 2004.

Indicador
Vive com companheiro

Total
Não Sim

Uso de preservativo na última relação 66,4 27,2 42,4

Uso de preservativo na última relação com  

parceiro eventual
79,4 60,1 70,9

Uso regular de preservativo (qualquer parceria)

Com parceiro fixo

Com parceiro eventual

50,8

51,4

66,3

18,1

18,7

49,2

29,6

29,6

59,2



97

Tabela 5. Percentual da população sexualmente ativa, segundo uso de preservativo e classe 
socioeconômica. Estado de São Paulo, 2004

Indicador
Classe Socioeconômica

Total
A/B C D/E

Uso de preservativo na última relação 41,3 42,6 42,5 42,4

Uso de preservativo na última relação com parceiro 

eventual
72,4 72,0 68,7 70,9

Uso regular de preservativo (qualquer parceria)

Com parceiro fixo

Com parceiro eventual

29,5

29,3

73,2

29,7

28,9

57,5

29,7

30,7

51,0

29,6

29,6

59,2

Tabela 6. Percentual da população sexualmente ativa que já realizou teste de HIV por classe 
socioeconômica e sexo. São Paulo, 2004

Classe 
Sexo

Total
M F

A/B 53,3 51,7 52,7

C 33,3 42,1 37,4

D/E 21,5 41,8 32,5

Total 34,6 44,6 39,7
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Visualizando o HIV em Curitiba: conhecimentos, atitudes e 
práticas

Cléa Elisa Lopes Ribeiro¹, Denise Antunes Luparelli Magajewski ², Mirtes 
Clavisso Fontes Evangelista²

Introdução

Há mais de vinte anos surgiram os primeiros casos de aids no Brasil 

(1980) e em Curitiba (1984), e desde então se observa que algumas mudanças 

ocorreram tanto no que concerne ao perfil epidemiológico quanto aos avanços 

tecnológicos, terapêuticos e de políticas públicas de saúde.

O total de casos de aids notificados em Curitiba de 1984 a março de 2005 

é de 6.360 doentes, sendo 4.455 do sexo masculino e 1.905 do sexo feminino. 

A proporção de casos, segundo o sexo vem decrescendo nos últimos 5 anos, de 

10 homens para cada mulher, em 1986, para 2 homens para cada mulher a partir 

de 1999. Essa mudança no perfil epidemiológico é chamada de feminização da 

epidemia, fenômeno observado não só em Curitiba como no Brasil (Ministério 

da Saúde, 2000). Na análise da distribuição dos casos por faixa etária, observa-

se uma grande concentração dos casos nas idades entre 15 e 54 anos (5.775), 

correspondendo a 90,8% do total.

Em Curitiba, houve uma grande evolução com relação à assistência ao 

portador HIV e às pessoas vivendo com aids. O programa “Mãe Curitibana” teve 

início em maio de 1999 e, hoje, garante a oferta do teste anti-HIV para todas 

as gestantes atendidas na rede básica de saúde, acompanhamento da gestação, 

parto e recém-nascido (Prefeitura Municipal de Curitiba, 1999). A sorologia 

para a o HIV é realizada em todas unidades básicas de saúde, desde primeiro 

de dezembro de 2001. O atendimento ao portador HIV foi descentralizado em 

outubro de 2002, com o lançamento do “Protocolo de atendimento inicial ao 

1 Centro de Epidemiologia, Coordenação de Vigilância Epidemiológica, Secretaria 
Municipal da Saúde Curitiba; 2 Coordenação Municipal de DST e HIV/Aids, 
Secretaria Municipal da Saúde Curitiba 
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portador do HIV em Unidade Básica de Saúde” (Prefeitura Municipal de Curitiba, 

2002). Ainda em relação ao atendimento aos portadores do HIV e doentes de 

aids, seis unidades de saúde da prefeitura são reconhecidas como referência 

para HIV e aids, nas quais há atendimento médico especializado e dispensação 

de medicamentos específicos, anti-retrovirais e medicamentos para infecções 

oportunistas. 

 A Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas na População de 

15 a 54 anos de idade em Curitiba visando a desenvolver instrumental para 

monitoramento de indicadores de desempenho do programa, sobretudo no 

que se refere à prevenção das situações de vulnerabilidade à infecção pelo HIV 

e outras doenças sexualmente transmissíveis (UNAIDS, 2000).

Metodologia

 Em Curitiba foram selecionados 1.204 domicílios por processo de 

amostragem. Em cada domicílio, um morador, com idade entre 15 a 54 anos, foi 

selecionado para responder ao questionário. O questionário foi dirigido a coletar 

informações sobre perfil sociodemográfico, conhecimentos relacionados à 

transmissão do HIV e outras DST, praticas sexuais, controle e prevenção de DST, 

testagem para HIV e uso de drogas licitas e ilícitas. Os dados foram tabulados 

e analisados com o aplicativo SPSS® (Statistical Package for Social Sciences, 

versão 12.0). 

Na construção das tabelas, desconsideraram-se os casos em que a resposta 

foi nula ou não preenchida. Para a análise de uso de drogas consideraram-se as 

respostas: “já experimentei e não uso mais”, “uso de vez em quando” e “uso 

freqüentemente” como sendo uso de droga. 

Os resultados foram agrupados segundo os temas: conhecimento sobre 

forma de transmissão; práticas sexuais e uso de preservativo; realização de 

teste anti-HIV; e uso de drogas. Os dados foram analisados por faixa etária e 
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classe socioeconômica, objetivando que a analise venha a servir como fonte de 

informação para os projetos desenvolvidos no município. 

Resultados

A população de Curitiba na faixa etária de 15 a 54 anos, no ano de 2004 

era de 514.293 homens e 560.241 mulheres totalizando 1.074.534 habitantes, 

representando 63,3% da população do município (Datasus). 

Após a ponderação adequada, a amostra total foi de 1.204 indivíduos, assim 

distribuídos: 574 homens e 630 mulheres; 374 participantes na faixa de 15 a 24 

anos, 491 na faixa de 25 a 39 anos e 339 na faixa de 40 a 54 anos; 509 indivíduos 

na classe A/B, 438 a classe C e 256 na classe D/E. 

1 - Conhecimentos sobre as formas de transmissão do HIV

Em relação ao indicador de conhecimento correto, estabelecido pelo 

acerto de cinco questões sobre as formas de transmissão do HIV, o percentual 

apresentado na pesquisa em Curitiba foi de 72,1%. Observa-se que não há uma 

grande variação entre as faixas etárias, destacando-se a faixa etária de 25 a 

39 anos com 75,6% de conhecimento correto. Um percentual muito alto da 

população curitibana relaciona o não uso de preservativo ao risco de infecção 

pelo HIV (97,7%). Mesmo em questões menos divulgadas na mídia, como picada 

de insetos e compartilhamento de utensílios domésticos, observou-se um alto 

índice de acertos para todas as faixas etárias (tabela 1). Ao relacionar-se o nível 

de conhecimento com o sexo do entrevistado não foram observadas variações 

expressivas. Nas classes socioeconômicas menos favorecidas são observados os 

menores índices de acertos, com 53,1% de conhecimento correto na classe D/E, 

36,3% menor do que o observado na classe A/B (tabela 2). 

2 - As práticas sexuais e o uso de preservativo

Observa-se que o uso do preservativo é mais freqüente na faixa etária 



104

entre 15 e 24 anos em todos os indicadores. O uso de preservativo na última 

relação sexual entre os indivíduos 40 a 54 anos (23,7%) foi metade do uso 

observado entre os jovens (56,6%). É interessante observar a relação entre o 

uso de preservativo com parceiro fixo e eventual em todas as faixas etárias. Nos 

jovens de 15 a 24 anos, o uso de preservativo com parceiro fixo foi de 31,5% 

contra 60% de uso com parceiro eventual. Esse gradiente aumenta na faixa 

etária de 25 a 39 anos (19% com parceiro fixo e 45,6 % com parceiro eventual), 

e é ainda maior na faixa 40 a 54 anos, 15,3% com parceiro fixo e 51,2% com 

parceiro eventual (tabela 3). 

Comparando  o  uso  de  preservativo  nas  diferentes  classes 

socioeconômicas, observa-se que nas classes menos favorecidas os índices 

relacionados ao uso de preservativo são inferiores, 74,4% de uso de preservativo 

na última relação com parceiro eventual nas classes mais favorecidas e 61,9% 

encontrado nas classes menos favorecidas. Destaca-se que o uso de preservativo 

está intimamente relacionado com o tipo de parceria: geralmente, o uso com 

parceria eventual é cerca de 50% maior que o uso com parceria fixa (tabela 4). 

A tabela 5 mostra que quando se relaciona o uso de preservativo segundo 

sexo, a maior discrepância está novamente relacionada ao tipo de parceria: para 

o sexo masculino, o uso de preservativo com parceiro fixo é de 24,3% e com 

parceiro eventual é de 57,7%. Entre as mulheres o uso de preservativos é menos 

freqüente do que entre os homens, tanto com parceiro fixo (17,9%), quanto 

com parceiro eventual (42,2%). 

A faixa etária de 15 a 24 anos apresenta a menor média de idade de 

início da vida sexual, 15,7 anos, enquanto a faixa de 40 a 54 anos apresenta a 

maior média de idade 18,4 anos. Entre os mais jovens, foi registrada a maior 

proporção de indivíduos sexualmente ativos com mais de 5 parceiros no último 

ano, confirmando uma tendência nacional de início de vida sexual cada vez mais 
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precoce, acompanhado da multiplicidade de parceiros (tabela 6).

Em relação à classe socioeconômica, os indivíduos da classe A/B 

apresentam idade média de início da vida sexual de 17,5 anos, diretamente 

proporcional à diminuição do status socioeconômico. A precocidade do início 

da vida sexual na classe D/E é confirmada pela maior proporção de indivíduos 

que iniciaram atividade sexual antes dos 15 anos (30,6%); essa porcentagem cai 

para 15,4% na classe A/B. Com relação à multiplicidade de parceiros, na classe 

A/B, 21,5% dos indivíduos tiveram mais de 10 parceiros sexuais na vida, mas 

1,6% referiram mais de 5 parceiros eventuais no último ano. A multiplicidade de 

parceiros no último ano foi semelhante nas classes C e D/E (tabela 7).

Os homens apresentam a menor média de idade de início da vida sexual, 

15,8 anos, quase dois anos a menos do que as mulheres. Quanto à porcentagem 

de indivíduos com mais de 10 parceiros no último ano, a proporção observada 

entre os homens foi de 35,5%, bem superior ao percentual feminino de 4,5% 

(tabela 8). 

3 - Realização de teste anti-HIV

Em termos da testagem anti-HIV, considerando-se a realização de pelo 

menos um teste na vida entre a população sexualmente ativa, observou-se, em 

Curitiba, uma cobertura de testagem de 62% para as mulheres com idade entre 

25-39 anos (tabela 9). A proporção de homens que realizaram o teste anti-HIV 

variou de 21,6% na faixa de 15 a 24 anos a 43,1% na faixa etária de 25 a 39 

anos. 

Com relação à classe socioeconômica, observa-se que 47,1% das pessoas 

sexualmente ativas entre 15 e 54 anos das classes A/B tinham realizado o teste 

anti-HIV. Na classe socioeconômica D/E, essa proporção foi de 34,2%. Nessa 

classe, observa-se a maior diferença com relação ao sexo: a proporção de 

mulheres testadas é 3,4 vezes maior do que a de homens; 51% entre as mulheres 

e 15% entre os homens.
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4 - Uso de Drogas 

O uso de drogas demonstra ser um problema predominantemente 

masculino (tabela 10). Com relação à maconha, o consumo masculino é o dobro 

do feminino e para a cocaína inalada é 3 vezes maior. A droga mais usada tanto 

por homens quanto por mulheres foi o álcool com taxa de 69,3% para as 

mulheres e 87,4% para os homens.

Ao avaliar o uso de drogas por faixa etária constata-se que o maior 

consumo, em geral, é na faixa etária de 25 a 39 anos com valores de 79,1% 

para o álcool e 8,9% para cocaína inalada. O consumo de maconha foi maior 

na faixa etária de 15 a 24 anos (25,4%). Observa-se que quanto maior a classe 

socioeconômica, maior o consumo de cocaína inalada: 6,9% nas classes A/B 

consumo e 5,5% nas classes D/E. 

Comentários

A epidemia da aids, no Brasil, que se iniciou nos estratos sociais de maior 

escolaridade, evoluiu com progressiva disseminação para os estratos sociais de 

menor escolaridade (Fonseca et al., 2000). É notório que a epidemia vem atingindo 

paulatinamente populações em desvantagem socioeconômica. Em Curitiba, 

pode-se constatar que os indicadores de conhecimento foram sempre piores 

na classe socioeconômica D/E. Em um País marcado pelas diferenças sociais, o 

risco crescente de pessoas pertencentes aos segmentos populacionais menos 

favorecidos, frente ao HIV, lança novos desafios à sociedade e aos profissionais 

envolvidos no controle da doença. 

Em Curitiba, a proporção da população entre 15 e 54 anos que era 

sexualmente ativa (91,6%) e de indivíduos que relataram ter tido mais de 10 

parceiros na vida (19%), foram semelhantes aos obtidos no nível nacional. Entre 

os mais jovens, 5% responderam ter tido mais de 5 parceiros eventuais no 
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último ano e 12,4% deles relataram ter tido mais de 10 parceiros na vida, índices 

inferiores aos encontrados no nível nacional. A multiplicidade de parceiros em 

Curitiba é um fenômeno tipicamente masculino: menos que 1% das mulheres 

disseram ter tido mais de 5 parceiros eventuais no último ano, resultado igual 

ao da pesquisa nacional. 

Ao analisar as mulheres com relação ao uso de preservativo, a grande 

maioria das curitibanas (96%) sabe do risco para infecção pelo HIV pelo não uso 

de preservativos, e tem bom percentual de acerto em relação ao indicador de 

conhecimento correto (72,4%). Mas, ao avaliar-se o uso regular do preservativo 

com qualquer parceria, o índice observado entre as mulheres é de 18,2%. Esse 

fenômeno já foi observado em outros estudos que mostraram a existência de 

uma boa distância entre o conhecimento e a atitude de prevenção (Fernandes 

et al., 2000). As mulheres acabam associando o uso da camisinha com método 

de anticoncepção e o risco de infecção pelo HIV com o tipo de parceria. Isso 

é confirmado quando se observa que na parceria fixa o uso de preservativo é 

muito baixo.

Entre os entrevistados, a prática do sexo seguro está diretamente 

associada a quatro fatores: ser homem, estar solteiro, ter entre 25 e 39 anos 

e pertencer à classe socioeconômica mais favorecida. No nível nacional, essa 

prática ocorre mais na faixa etária de 15 a 24 anos. Com relação ao uso de 

preservativo na última relação com parceiro eventual, enquanto em Curitiba 

80% dos indivíduos entre 15 e 24 anos relaram esse uso, a proporção comparável 

do nível nacional foi de 74%. Esse achado é diferente do encontrado em estudo 

anterior realizado com estudantes de escolas públicas em São Paulo, onde 

apenas 12% dos estudantes tinham usado preservativo com o parceiro sexual 

eventual, além disso, esses estudantes, repetidamente, descreveram o hábito 

do sexo como sendo perigoso, sem planejamento, ocorrendo muitas vezes em 
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locais onde o acesso ao preservativo é difícil (Antunes, 1997).

Em Curitiba, aproximadamente 21% dos indivíduos relataram ter 

iniciado a atividade sexual com menos de 15 anos de idade, sendo que, entre 

os mais jovens, essa taxa sobe para quase 30%, revelando o início da atividade 

sexual cada vez mais precoce. 

Os adolescentes e adultos jovens constituem um grupo de risco 

crescente para infecções sexualmente transmissíveis, incluindo HIV. Essa 

vulnerabilidade está relacionada ao uso irregular do preservativo associado às 

altas taxas de atividade sexual, ao início precoce da atividade sexual, aos altos 

índices de gravidez indesejada e à multiplicidade de parceiros (Kann et al., 1998; 

Santelli et al., 1998). Esses fatos têm sido motivos de preocupação de vários 

setores da sociedade, justificando e exaltando a importância da continuidade 

dos trabalhos de prevenção que têm sido realizados, junto aos adolescentes 

e jovens, como o “Programa Adolescente Saudável” e o “Programa Saúde e 

Prevenção nas Escolas”. Esses programas foram idealizados e operacionalizados 

pela Secretaria Municipal da Saúde - Coordenação Municipal de DST e Aids e 

Programa do Adolescente, em parceria com o Programa Nacional de DST e Aids 

do Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e a Secretaria de Estado da 

Saúde, entre outros.

O Programa Adolescente Saudável foi lançado em novembro de 2002, 

e atende à faixa etária entre 10 e 20 anos. Funciona com base no Protocolo 

de Atenção à Saúde do Adolescente, que organiza o trabalho, orienta a equipe 

multiprofissional das unidades de saúde para o atendimento de adolescentes 

e sistematiza as ações de prevenção e assistência. O protocolo é o primeiro do 

País e serve de referência nacional (Prefeitura Municipal de Curitiba, 2002). O 

Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas foi iniciado em agosto de 2003, com 11 

estabelecimentos de ensino em parceria com Unidades de Saúde atingindo 5 
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mil alunos, de 7ª e 8ª séries. Em 2004, foi ampliado para 24 escolas e 16,1 mil 

adolescentes envolvidos. Foram disponibilizados, desde o início do programa, 

29.806 preservativos masculinos - 8.687 alunos pegaram camisinhas (53,82%). 

Nesse ano, o projeto ganhou o reforço do Ônibus do Adolescente Saudável, 

equipado com recursos de educação em saúde. O ônibus percorre pontos 

estratégicos da cidade e instituições governamentais e não-governamentais 

(escolas, abrigos, universidades), permitindo a discussão de temas relativos à 

saúde e ao bem-estar do adolescente através de shows, dança, teatro, jogos 

educativos e gincanas.

Quando se avalia o dado relacionado à testagem anti-HIV, considerando 

a realização de pelo menos um teste na vida, em Curitiba, observou-se uma 

alta taxa de testagem, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, com 

percentuais sempre acima dos encontrados na pesquisa nacional. Esse fato era 

esperado, já que as mulheres em idade reprodutiva vêm sendo testadas para 

o HIV, durante o pré-natal, nas unidades de saúde de Curitiba, desde 1999, 

quando se iniciou o programa “Mãe Curitibana”. A percentagem de homens que 

realizaram o teste anti-HIV na faixa etária de 15-54 anos mostrou-se maior que 

a média nacional (21,4%). Esse bom resultado reflete a estratégia de ofertar 

o exame em todas unidades de saúde, iniciada em dezembro de 2001, com a 

ampliação da rede de testagem. Aproximadamente 62% dos testes foram feitos 

na rede básica e apenas 1,3% dos indivíduos de todas classes sociais realizaram 

o exame no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). A ampliação da rede 

de testagem para HIV deve ser pensada como importante estratégia por todos 

os programas municipais de DST/HIV/aids para redução da rede de transmissão 

e prevenção de novas infecções pelo HIV, principalmente nas classes sociais 

menos favorecidas e para os jovens. 
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Quando se avaliou o uso de drogas, além do risco para infecção pelo HIV 

representado pelo uso de drogas injetáveis com compartilhamento de seringas, 

é importante citar o uso das outras drogas, como crack, álcool e cocaína inalada, 

como fator de vulnerabilidade já que o efeito dessas drogas possibilita maior 

exposição aos riscos sexuais, pois está reconhecidamente vinculado a práticas 

sexuais desprotegidas (Friedman et al.,1997; Perlman et al., 1999). Com relação à 

maconha, o consumo masculino é o dobro do feminino e para a cocaína inalada é 

3 vezes maior no sexo masculino. A droga mais usada tanto por homens quanto 

por mulheres foi o álcool. O uso de cocaína injetável foi baixo na população 

em geral mas é um fenômeno presente, com disseminação mais intensa na 

população com piores condições socioeconômicas (Szwarcwald, 2000) e, devido 

ao grande risco de infecção pelo compartilhamento de seringas, o trabalho dos 

grupos de redução de danos continua sendo muito importantes e possibilita 

também o acesso à população que usa outras drogas e que se encontra em 

situação de maior vulnerabilidade.

Concluindo, os resultados dessa pesquisa permitem identificar a 

necessidade de implementação de programas de prevenção, especificamente 

direcionados aos adolescentes e jovens adultos, à população de classes 

sociais menos favorecidas e às mulheres. Além disso, devem-se estimular as 

pesquisas com objetivo de medir o impacto das drogas nessas populações. É 

importante estimular a reflexão, abordar aspectos relacionados à percepção 

de vulnerabilidade, à responsabilidade social e ao conceito de autocuidado, de 

modo a motivar os jovens a mudar de atitudes encurtando a distancia entre o 

conhecimento e a prevenção. Prover todas as pessoas em risco para HIV/aids de 

conhecimento e assistência médica adequada é claramente uma prioridade em 

saúde pública e dever de todos.
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Tabela 1 - Percentual (%) da população com conhecimento correto sobre as formas de transmissão 
do HIV, por faixa etária. Curitiba, 2004.

Formas de Transmissão
Faixa Etária

Total
15-24 anos 25-39 anos 40-54 anos

Não é transmitido por picada de inseto 95,4 97,9 97,6 97,1

Não é transmitido pelo uso de banheiros 
públicos 89,3 89,3 89,1 89,3

Não é transmitido pelo compartilhamento de 
talheres, copos, refeições 93,8 94,8 91,0 93,4

É transmitido por compartilhamento de 
seringas 95,9 98,2 97,0 97,1

É transmitido pelo não uso de preservativo 97,6 97,8 97,6 97,7

Conhecimento correto (5 Itens certos) 69,0 75,6 70,5 72,1

Tabela 2 - Percentual (%) da população com conhecimento correto sobre as formas de 
transmissão do HIV, por classe socioeconômica. Curitiba, 2004.

Formas de Transmissão
Classe Socioeconômica

Total
Classe A/B Classe C Classe D/E

Não é transmitido por picada de inseto 98,2 97,7 93,2 97,1

Não é transmitido pelo uso de banheiros 
públicos 93,8 88,7 80,7 89,3

Não é transmitido pelo compartilhamento 
de talheres, copos, refeições 96,4 93,9 86,2 93,4

É transmitido por compartilhamento de 
seringas 99,0 97,7 91,8 97,1

É transmitido pelo não uso de 
preservativo 98,6 97,9 95,3 97,7

Conhecimento correto (5 Itens certos) 83,3 70,2 53,1 72,1

Tabela 3 - Percentual (%) da população sexualmente ativa segundo o uso de preservativo, por 
faixa etária. Curitiba, 2004.

Indicador

Faixa Etária 

Total15-24 
anos

25-39 
anos

40-54 
anos

Uso de preservativo na última relação 56,6 33,7 23,7 36,8

Uso de preservativo na última relação com parceiro 
eventual 80,2 60,0 62,2 68,6

Uso regular de preservativo (qualquer parceria) 31,6 19,9 15,6 21,8

 Com parceiro fixo 31,5 19,0 15,3 21,2

 Com parceiro eventual 60,0 45,6 51,2 52,4
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Tabela 4 - Percentual (%) da população sexualmente ativa, segundo o uso de preservativo, por 
classe socioeconômica. Curitiba, 2004.

Indicador
Classe Socioeconômica

TotalClasse 
A/B

Classe C
Classe 

D/E

Uso de preservativo na última relação 36,0 38,4 35,7 36,8

Uso de preservativo na última relação com parceiro 
eventual

74,4 65,1 61,9 68,6

Uso regular de preservativo (qualquer parceria) 23,0 22,3 18,9 21,8

 Com parceiro fixo 21,6 22,4 18,0 21,2

 Com parceiro eventual 55,6 52,7 44,7 52,4

Tabela 5 - Percentual (%) da população sexualmente ativa, segundo o uso de preservativo, por 
sexo. Curitiba, 2004.

Indicador
Sexo

Total
Masculino Feminino

Uso de preservativo na última relação 38,8 34,9 36,8

Uso de preservativo na última relação com parceiro 
eventual

73,3 59,6 68,6

Uso regular de preservativo (qualquer parceria) 25,5 18,2 21,8

 Com parceiro fixo 24,3 17,9 21,2

 Com parceiro eventual 57,7 42,2 52,4

Tabela 6 - Indicadores de comportamento sexual da população, segundo faixa etária. Curitiba, 
2004.

Grupo Indicador
Faixa Etária 

Total15-24 
anos

25-39 
anos

40-54 
anos

A
m

o
st

ra
 

to
ta

l

Percentual de indivíduos 
sexualmente ativos

 Na vida 75,4 99,2 98,5 91,6

 No último ano 69,5 92,0 88,1 83,8

Se
xu

al
m

en
te

 a
ti

vo
s

Percentual de indivíduos com 
início de atividade sexual com 
menos de 15 anos

29,9 20,1 13,9 20,8

Idade de início da atividade sexual 15,7 17,0 18,4 17,1

Percentagem de indivíduos com 
mais de 10 parceiros na vida

12,4 24,8 18,0 19,1

Percentagem de indivíduos com 
mais de 5 parceiros eventuais no 
último ano

5,0 2,1 0,4 2,4
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Tabela 7 - Indicadores de comportamento sexual da população, segundo classe socioeconômica. 
Curitiba, 2004.

Grupo Indicador

Classe Socioeconômica 

Total
Classe 

A/B 
Classe C

Classe 
D/E

A
m

o
st

ra
 t

o
ta

l Percentual de indivíduos 
sexualmente ativos

 Na vida 91,8 90,9 92,6 91,6

 No último ano 85,2 83,8 80,5 83,8

Se
xu

al
m

en
te

 
 a

ti
vo

s

Percentual de indivíduos com início 
de atividade sexual com menos de 15 
anos

15,4 21,5 30,6 20,8

Idade de início da atividade sexual 
(em anos)

17,5 16,9 16,5 17,1

Percentagem de indivíduos com mais 
de 10 parceiros na vida

21,5 17,5 16,2 19,1

Percentagem de indivíduos com mais 
de 5 parceiros eventuais no último 
ano

1,6 3,0 3,0 2,4

Tabela 8 - Indicadores de comportamento sexual, segundo sexo. Curitiba, 2004.

Grupo Indicador
Sexo 

Total
Masculino Feminino

A
m

o
st

ra
 t

o
ta

l Percentual de indivíduos sexualmente       
ativos

 Na vida 93,9 89,5 91,6

 No último ano 89,5 78,8 83,8

Se
xu

al
m

en
te

 a
ti

vo
s

Percentual de indivíduos com início de 
atividade sexual com menos de 15 anos

32,0 10,7 20,8

Idade de início da atividade sexual 15,8 18,2 17,1

Percentagem de indivíduos com mais de 
10 parceiros na vida

35,5 4,5 19,1

Percentagem de indivíduos com mais de 
5 parceiros eventuais no último ano

3,8 0,7 2,4
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Tabela 9 – Percentual (%) da população sexualmente ativa na vida que já realizou teste HIV, por 
faixa etária e sexo. Curitiba, 2004.

Faixa Etária

Sexo

Masculino Feminino Total

15-24 21,6 53,8 36,5

25-39 43,1 62,0 53,0

40-54 28,4 37,1 33,1

15-54 32,8 52,2 42,8

Tabela 10 – Percentual (%) de uso de drogas por sexo. Curitiba, 2004

Sexo

Droga

Álcool Maconha Cocaína (inalada)
Cocaína 

(injetável)

Masculino 87,4 26,7 9,6 1,9

Feminino 69,3 13,2 3,1 0,2

Total 77,9 19,6 6,1 1,0
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Conhecimento, Atitudes e Práticas relacionados às Doenças
Sexualmente Transmissíveis e à Aids na População de 15 a 54 anos 
em Pernambuco - 2004

Maria Goretti de Godoy Sousa1

Introdução

 Este artigo apresenta e discute os resultados obtidos no inquérito de base 

populacional, para investigação do conhecimento, práticas e comportamentos de 

vulnerabilidade relacionados à infecção pelo HIV e outras doenças sexualmente 

transmissíveis no Estado de Pernambuco, visando a desenvolver instrumental 

para monitoramento de indicadores de desempenho do programa, sobretudo, 

quanto à prevenção das situações de vulnerabilidade à infecção pelo HIV e 

outras doenças sexualmente transmissíveis1.

 Pernambuco está situado na região Nordeste do Brasil, com uma 

população de 8.238.849 habitantes (FIBGE-2004) e é constituído por 184 

municípios. O índice de Desenvolvimento Humano – IDH-M, no ano 2000, foi 

0,705, colocando o estado como 18º no ranking nacional e Manari, situado no 

sertão do estado, foi o município com pior IDH-M do Brasil (PNUD, 2000).

 Em 1983, quando ocorreu o primeiro caso de aids em Pernambuco, a 

incidência era de 0,02/100.000 habitantes e, hoje, essa taxa está em torno dos 

12,8/100.000 habitantes (Pernambuco, 2005). Atualmente, o estado tem a maior 

incidência de casos de aids da região Nordeste, com 8447 casos acumulados no 

período de 1983 a maio de 2005, sendo 87,5% na faixa etária de 20 a 49 anos e 

apresentando tendências de crescimento. 

 As tendências atuais não diferem em relação ao restante da região 

Nordeste ou mesmo do Brasil, que são a feminização, a heterossexualização, 

 1 Coordenação Estadual de DST/Aids de Pernambuco
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a interiorização e a pauperização da epidemia. Em 1987, quando ocorreram 

os primeiros casos de aids em mulheres, a razão entre os casos masculinos e 

femininos era de 16:1 e, hoje, essa razão é de 2 homens para cada mulher. O 

processo de heterossexualização da epidemia foi desencadeado a partir do 

contato com populações-ponte, como bissexuais ou parceria com usuários 

de drogas injetáveis (Ministério da Saúde, 2002). Até 1986, 91,7% dos casos 

ocorreram em HSH (homens que fazem sexo com homens). Em 1987, uma 

mudança começa a ser observada: a subcategoria HSH foi responsável por 

81,8% dos casos e 6,1% na subcategoria de exposição heterossexual. Nesse ano, 

do total de casos, 1,5% foi devido à transmissão vertical (TV), 6,1% ao uso de 

drogas injetáveis (UDI) e 4,5% devido à transmissão sangüínea. Em 2003, 29,2% 

dos casos eram HSH, 62,0% heterossexuais, 4,0% por TV e 0,1% em UDI.

Metodologia

 A amostra em Pernambuco foi composta de 1204 indivíduos na faixa 

etária de 15 a 54 anos, 603 do sexo masculino e 601 do feminino. A pesquisa 

ocorreu em agosto de 2004, dirigida a coletar informações sobre o conhecimento 

relacionado à transmissão do HIV, sobre as práticas sexuais, controle e prevenção 

de DST, testagem de HIV e sobre uso de drogas lícitas e ilícitas.

 O grau de escolaridade foi categorizado em fundamental incompleto 

e fundamental completo. A variável estado conjugal foi classificada em vive 

com companheiro (casados ou morando junto) e não vive com companheiro 

(solteiros, separados e viúvos). A variável classe socioeconômica foi baseada no 

poder de compra de pessoas e famílias urbanas (ABEP, 2005).
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Resultados

1 - Conhecimento das formas de transmissão e prevenção do HIV

 Quando solicitados a citar espontaneamente as formas de transmissão 

do HIV, a forma mais referida foi por meio das relações sexuais (90,4%), seguida 

da transfusão de sangue (44,3%) e do compartilhamento de seringas (37,5%).

 Na tabela 1, verifica-se que os homens mostraram maiores percentuais 

relacionados ao conhecimento das formas de transmissão do HIV do que as 

mulheres, exceto em relação à transfusão de sangue. É importante observar que a 

proporção de mulheres que não souberam citar nenhuma forma de transmissão 

é quatro vezes maior do que a de homens (12,4% e 3,1%, respectivamente). A 

faixa etária que apresentou maior conhecimento espontâneo foi entre 25 e 39 

anos. 

 Quanto ao  grau de escolaridade, os maiores percentuais de 

conhecimento espontâneo sobre as formas de transmissão do HIV ocorreram 

entre aqueles que tinham maiores níveis de escolaridade (tabela 2). Quase 99% 

dos indivíduos com ensino fundamental completo citaram a relação sexual, 

67,6% a transfusão de sangue e 55,5% o compartilhamento de seringas. Nesse 

grau de escolaridade, menos de 1% não souberam citar qualquer forma de 

transmissão. Quanto à classe socioeconômica, esses percentuais foram maiores 

nas classes A/B. Destaca-se que 11,3% das pessoas das classes D/E não citaram 

qualquer forma de transmissão.

 Nas respostas sobre formas corretas de transmissão do HIV/aids, 

observa-se que 97,7% dos indivíduos apontaram que essa transmissão se dá 

pelas relações sexuais sem uso de preservativos, sendo esse percentual 96,7% 

entre as mulheres e 98,6% entre os homens (tabela 3). Observa-se também que, 

92,7% dos indivíduos afirmaram que não se adquire o vírus da a aids por picada 
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de inseto e 91% apontaram o compartilhamento de seringas como forma de 

transmissão. Cerca de 84% afirmaram ainda que não se transmite o HIV ao usar 

banheiros públicos e 82% ao compartilhar talheres e copos. 

 Considerando-se o indicador de conhecimento correto (cinco respostas 

corretas), os percentuais reduzem significativamente, o percentual obtido 

por Pernambuco foi de 54%, sendo maior a proporção entre as mulheres 

(55,8%). Observa-se, na tabela 3, que as pessoas com idade entre 25 e 39 anos 

apresentaram os maiores percentuais de conhecimento (60,3%). Na tabela 

4, o conhecimento correto foi bem mais baixo entre aqueles com ensino 

fundamental incompleto (45,5%) e entre as pessoas da classe D/E (45,8%).

 Quando solicitados a citar, espontaneamente, as formas de prevenção 

do HIV, a mais referida foi o uso do preservativo (93,1%), seguida do não-

compartilhamento de seringas (30,2%). A proporção de homens que não 

souberam citar nenhuma forma de prevenção foi mais do que o dobro 

da observada entre as mulheres (tabela 5). Os indivíduos de 25 a 39 anos 

apresentaram maior conhecimento espontâneo e 9,8% daqueles entre 40 e 54 

anos não souberam referir qualquer forma de prevenção. 

 Por outro lado, 86,6% dos indivíduos concordam que o risco de 

transmissão do HIV pode ser reduzido se uma pessoa tiver relações sexuais com 

parceiro fiel e não-infectado e 90,5% concordam que pessoas com aparência 

saudável podem estar infectadas pelo HIV. Em relação à transmissão vertical, 

cerca de 59% concordam que “uma mulher grávida infectada pelo HIV e que 

recebe tratamento durante a gravidez e no momento do parto diminui o risco 

de transmissão materno-infantil”, variando de 59,2% entre as mulheres com 

fundamental incompleto, a 73,8% entre as com fundamental completo.
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2 - Prevenção e controle das doenças sexualmente transmissíveis – DST

 Observa-se que 61,7% das mulheres sexualmente ativas realizaram 

exames ginecológicos com preventivo nos últimos três anos (tabela 6), sendo 

os maiores percentuais entre as mulheres de 40 a 54 anos (73%) e entre as mais 

escolarizadas (71,3%). Cerca de 47% das mulheres de 15 a 24 anos afirmaram 

que nunca realizaram exame ginecológico ou o fizeram há mais de três anos e 

23% daquelas com ensino fundamental incompleto.

 Dentre aquelas que realizaram exame ginecológico nos últimos três 

anos com preventivo, 68,9% o fizeram em estabelecimentos públicos de saúde. 

Foram prescritos medicamentos para 45,2% dessas mulheres, sendo que 

46,8% conseguiram os medicamentos no próprio estabelecimento e 47,3% os 

adquiriram em farmácias. 

 Observa-se que 82,7% dos homens sexualmente ativos referiram que 

nunca tiveram corrimento uretral na vida (tabela 7). Um décimo dos homens 

já tiveram corrimento uretral e afirmaram a busca de tratamento em serviços 

de saúde, sendo que 7,2% tiveram corrimento e jamais procuraram qualquer 

tratamento. Quase 11% dos homens com ensino fundamental incompleto já 

tiveram corrimento uretral e buscaram tratamento. Esse percentual foi de 

7,6% entre aqueles com ensino fundamental completo. O maior percentual 

de homens que tiveram corrimento e não buscaram tratamento foi observado 

entre aqueles que tinham o ensino fundamental incompleto (8,1%).

 Dentre aqueles que tiveram corrimento uretral e buscaram tratamento 

em serviços de saúde, 66% recorreram a estabelecimentos públicos. Quanto 

à aquisição dos medicamentos, 26,2% os conseguiram em estabelecimentos 

públicos e 61,1% em farmácias. Dentre todos os homens que tiveram corrimento 

no canal da urina, 9,4% foram aconselhados a fazer o teste de HIV.
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3 - Comportamento sexual

 Os indicadores de comportamento sexual mostram que 87,6% dos 

indivíduos já tiveram relações sexuais na vida e cerca de 77,3% referiram 

atividade sexual no último ano. O início da vida sexual antes dos 15 anos foi 

mais freqüente entre os homens (40,4%) do que entre as mulheres (15,1%). A 

proporção de indivíduos com mais de 10 parceiros na vida foi de 19,3%, sendo 

dez vezes maior entre os homens (36,8%) do que entre as mulheres (3,2%). 

O percentual de indivíduos que, no último ano, tiveram mais de 05 parceiros 

eventuais foi de 4,3%. 

 O uso do preservativo na última relação sexual foi relatado por 37,5% 

dos indivíduos, sendo mais freqüente entre homens (42,9%), os com ensino 

fundamental completo (46,3%) e na classe C (45,7%). Além disso, o uso é 

mais freqüente entre os jovens (tabelas 8). Cerca de 71% relataram uso do 

preservativo na última relação sexual com parceiro eventual, sendo quase 74% 

entre os homens e 61% mulheres. As maiores proporções ocorreram entre os 

indivíduos que tinham o ensino fundamental completo (76,4%) e que eram das 

classes A/B (76,7%) e C (75,0%).

 Cerca de 21% referiram uso regular do preservativo, ou seja, uso 

em todas as relações sexuais do último ano. O uso regular foi relatado por 

aproximadamente 25% dos homens e 16% das mulheres. Além disso, foi maior 

entre os indivíduos com ensino fundamental completo (28,5%) e nas classes 

A/B (30,0%) e C (28,2%). Patamares semelhantes são observados em relação 

ao uso regular com parceiro fixo. O uso regular do preservativo com parceiro 

eventual foi relatado por 54,2% dos indivíduos, sendo maior entre os homens 

(57,8%), as pessoas de 25 a 39 anos (50,5%), com ensino fundamental completo 

(59%) e das classes A/B (60%) e C (57,9%).
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4 - Uso de drogas lícitas e ilícitas

 Pode-se verificar a partir dos resultados da tabela 9, que 53,2% dos 

indivíduos mencionaram o uso de bebidas alcoólicas, sendo mais freqüente 

entre os homens (65,3%), entre as pessoas de 25 a 39 anos (58,3%) e com ensino 

fundamental incompleto (53,9%). Observa-se, também, que o uso fumo foi 

referido por 22% dos indivíduos, sendo maior entre os homens (27,2%).

 No tocante às drogas ilícitas, verifica-se que a maconha foi citada por 

1,8% dos indivíduos, sendo que 1,5% fazem uso esporádico e 0,3% referiu 

uso freqüente (tabela 9). O uso de maconha é mais freqüente entre os jovens 

de 15 a 24 anos (3,0%) e entre aqueles com ensino fundamental incompleto 

(2,2%). Em relação à cocaína cheirada, 2,1% dos indivíduos relataram que já 

experimentaram, mas não usam mais e 0,4% disseram fazer uso atual. O uso 

foi mais freqüente entre os homens (3,5%), entre os mais jovens (2,5%) e entre 

os com ensino fundamental completo (3,0%).

5 - Testagem para o HIV/aids

 Na tabela 10, verifica-se que, em Pernambuco, 18,1% das pessoas já 

realizaram o exame para detecção do HIV, sendo essa proporção maior entre 

as mulheres (20%) e entre as pessoas de 25 a 39 anos (22%). A cobertura de 

testagem entre as mulheres jovens foi mais do que o dobro da observada entre 

os homens jovens, em parte devido ao incentivo de testagem no pré-natal e 

parto. Já na faixa entre 40 a 54 anos, os homens (16,1%) buscaram muito mais 

a testagem para o HIV que as mulheres (9,7%). Ainda de acordo com a tabela 

10, as pessoas com o ensino fundamental completo (27,8%) e das classes A/B 

(36,5%) apresentaram as maiores proporções de procura pela testagem para o 

HIV. 
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Discussão

 Os dados dessa pesquisa mostraram que, em Pernambuco, 87,6% das 

pessoas entre 15 a 54 anos referiram atividade sexual na vida e 77,3% no 

último ano, dados semelhantes à média nacional (90% e 81%). Os maiores 

percentuais foram evidenciados dentre aqueles que no último ano viviam com 

companheiro, quase 98%. A atividade sexual foi mais freqüente nas pessoas 

com menor escolaridade, o que também corrobora os resultados de outras 

pesquisas (Ministério da Saúde, 2000).

 Destaca-se que 28% dos indivíduos tiveram início da vida sexual anterior 

aos 15 anos de idade. Essa proporção foi mais freqüente entre os indivíduos com 

menor escolaridade (32%) e do sexo masculino (40,4%). Esse dado confirma 

estudos anteriores que demonstram a precocidade das relações sexuais entre 

jovens brasileiros com menor escolaridade e renda (Ministério da Saúde, 2000; 

Trajman, A. et al, 2003).

 A referência a mais de 10 parceiros na vida foi quase dez vezes maior 

entre os homens do que entre as mulheres, semelhante ao observado no Brasil, 

mas em patamares superiores. Ainda relacionado ao número de parceiros, 

observa-se a mesma tendência: proporções maiores de homens com mais 

de 5 parceiros eventuais no último ano do que de mulheres, mas inferiores 

ao observado no Brasil. Esses dados refletem, provavelmente, as relações de 

gênero, sobretudo numa região como a nordestina, onde, no senso comum, 

a virilidade se evidencia muito freqüentemente a partir da quantidade de 

conquistas, sendo, em contrapartida, tal comportamento estigmatizado em 

mulheres.

 Quanto ao conhecimento correto das formas de transmissão do HIV, 

as relações sexuais foram as mais citadas por todos os indivíduos, tanto nas 
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respostas espontâneas (90%) quanto naquelas induzidas (98%). Esses percentuais 

foram superiores às proporções observadas para o Brasil, respectivamente, 

90,8% e 95,9%. 

 Em contrapartida, em relação às outras formas de transmissão, 

verificam-se menores percentuais de conhecimento, sobretudo em relação ao 

compartilhamento de seringas. Esses dados, provavelmente, refletem a situação 

epidemiológica local que é de baixa incidência da infecção pelo HIV em usuários 

de drogas injetáveis. Por esse motivo, as campanhas de mídia dos últimos anos 

no Estado de Pernambuco têm enfatizado o uso do preservativo, reforçando o 

papel da transmissão sexual do HIV (Pernambuco, 2005).

 O percentual obtido  pelo Estado de Pernambuco  quanto ao  

conhecimento correto de cinco formas de transmissão do HIV foi de 54%, 

20% menor do que a média para o Brasil (67%). Destacam-se, com os maiores 

percentuais, as pessoas na faixa etária de 25 a 39 anos (60,3%), com ensino 

fundamental completo (76,4%) e nas classes A/B (79,2%). 

 Ficou ainda evidenciado que o conhecimento da transmissão vertical do 

HIV em Pernambuco foi inferior à média nacional (66,8%). Entre as mulheres, 

esse percentual foi de 63,8% e cerca de 73% no Brasil como um todo. Pesquisas 

realizadas pela Measure DHS-Demoghafic Health Surveys (2005) mostram 

que o conhecimento sobre a transmissão vertical do HIV foi de 80% entre as 

mulheres no Peru e 50% entre as da Bolívia, mostrando, também, diferenças 

quando analisados os níveis de renda e escolaridade. Por exemplo, na Bolívia, 

entre aquelas com educação superior, o conhecimento chega a ser quase 

universal (90 a 96%).

 Destaca-se que o uso na última relação sexual foi relatado por 37,5% 

dos indivíduos, percentual semelhante ao observado na pesquisa nacional. 
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Considerando-se o uso na última relação com parceiro eventual, as proporções 

foram maiores do que o observado no Brasil (67%).

 Os dados indicam que as ações de prevenção do HIV no estado precisam 

dar especial atenção aos usuários de bebidas alcoólicas, não pelo risco da bebida 

em si, mas pela vulnerabilidade provocada por ela, em decorrência da redução 

dos mecanismos de racionalização dos riscos advindos de uma relação sexual 

desprotegida, sobretudo quando são maiores as freqüências e intensidades 

desse uso. O mesmo se aplica aos usuários da maconha e da cocaína cheirada, 

embora tenham sido pouco freqüentes as proporções de uso.

 No tocante a testagem para o HIV, 18,1% dos indivíduos entre 15 a 54 

anos em Pernambuco referiram já haver sido testados, cobertura bem menor 

que a média de pessoas testadas no Brasil (28,1%). Essas proporções foram 

maiores no sexo feminino, principalmente naquelas mais jovens, com maior 

escolaridade e nas classes A/B. A realização da testagem para o HIV durante o 

pré-natal e parto, provavelmente, foi o principal motivo para o maior cobertura 

observada entre as mulheres. Isso está refletido no principal motivo apontado 

pelas mulheres para a realização do teste que foi a indicação médica (78%).
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Tabela 1 - Percentual (%) que, espontaneamente, cita as formas de transmissão do HIV, segundo 
sexo, faixa etária e estado conjugal. Pernambuco, 2004

Formas de 
transmissão

Sexo Faixa etária
Vive com 

companheiro
Total

M F 15-24 25-39 40-54 Não Sim

Relação sexual 95,3 86,0 91,2 93,1 85,2 90,5 93,7 90,4

Compartilhamento 
de agulhas e 
seringas

39,0 36,0 34,0 42,9 34,3 36,4 38,6 37,5

Transfusão de 
sangue

41,2 47,2 37,2 50,4 45,1 41,5 46,9 44,3

Não soube citar 
nenhuma

3,1 12,4 7,9 6,2 11,1 8,3 7,9 8,1

Tabela 2 - Percentual (%) que, espontaneamente, cita as formas de transmissão do HIV, segundo 
grau de escolaridade e classe socioeconômica. Pernambuco, 2004.

Formas de transmissão

Grau de 
escolaridade

Classe socioeconômica

Total

Fund. 
Incomp.

Fund. 
Comp.

A/B C D/E

Relação sexual 87,5 98,5 98,1 97,6 86,8 90,4

Compartilhamento de 
agulhas e seringas

30,7 55,5 58,9 47,4 30,9 37,5

Transfusão de sangue 35,5 67,6 73,8 59,2 35,0 44,3

Não soube citar nenhuma 10,9 0,6 0,9 1,4 11,3 8,1
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Tabela 3 - Percentual (%) de conhecimento correto sobre formas de transmissão do HIV, 
segundo sexo, faixa etária, grau de escolaridade e estado conjugal. Pernambuco, 2004.

Formas de transmissão
Sexo Faixa etária

Vive com 
companheiro Total

M F 15-24 25-39 40-54 Não Sim

Não é transmitido por 
picada de inseto

92,6 92,8 90,9 93,1 94,5 91,6 7 92,7

Não é transmitido ao 
usar banheiro público

84,7 83,9 81,4 87,6 83,2 83,6 84,9 84,3

Não é transmitido ao 
compartilhar talheres 
e copos

77,1 87,2 78,2 86,8 81,5 81,3 83,2 82,4

É transmitido ao 
compartilhar seringa

88,6 93,2 85,3 95,0 93,0 88,2 93,5 91,0

Em relações sexuais sem 
preservativo

96,7 98,6 97,7 97,9 97,3 98,1 97,3 97,7

Conhecimento correto   
(5 itens)

52,0 55,8 47,2 60,3 53,9 50,8 56,7 53,9

Tabela 4 - Percentual (%) de conhecimento correto sobre formas de transmissão do HIV, 
segundo grau de escolaridade e classe socioeconômica. Pernambuco, 2004.

Formas de transmissão

Grau de 
escolaridade

Classe socioeconômica
Total

Fund. 
Incomp.

Fund. 
Comp.

A/B C D/E

Não é transmitido por 
picada de inseto

91,3 96,4 98,1 95,5 91,0 92,7

Não é transmitido ao 
usar banheiro público

81,5 91,0 94,2 87,7 81,4 84,3

Não é transmitido ao 
compartilhar talheres e 
copos

77,5 94,8 90,6 90,0 78,4 82,4

É transmitido ao 
compartilhar seringa

88,2 98,2 94,3 93,5 89,6 91,0

Em relações sexuais sem 
preservativo

97,1 99,1 98,1 99,0 97,1 97,7

Conhecimento correto   
(5 itens)

45,5 76,4 79,2 67,2 45,8 53,9
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Tabela 5 - Percentual (%) que, espontaneamente, cita as formas de prevenção do HIV, segundo 
sexo, faixa etária e grau de escolaridade. Pernambuco, 2004

Formas de 
prevenção

Sexo Faixa Etária
Grau de 

escolaridade
Total

M F 15-24 25-39 40-54
Fund. 

Incomp.
Fund. 
Comp.

Uso de preservativo 95,1 91,2 93,4 95,9 88,2 91,2 98,5 93,1

Parceiro fixo ou 
poucos parceiros

11,1 7,2 2,3 13,9 11,4 7,4 13,3 9,1

Escolha do parceiro 
sexual

8,7 1,6 5,2 4,1 6,1 4,9 5,1 5,0

Não 
compartilhamento 
de seringas

31,0 29,5 25,6 35,8 28,3 21,6 52,9 30,2

Controle do sangue 
(transfusão) ou 
evitando contato 
com sangue 
contaminado

8,1 4,1 5,4 6,0 6,7 4,7 9,4 6,0

Não soube citar 
nenhuma

2,8 7,7 5,2 2,6 9,8 7,1 0,6 5,3

Tabela 6- Percentual (%) de mulheres sexualmente ativas que realizaram exame ginecológico, 
segundo faixa etária e grau de escolaridade. Pernambuco, 2004

Realizou exame ginecológico

Faixa etária
Grau de 

Escolaridade
Total

15-24 25-39 40-54
Fund. 

Incomp.
Fund. 
Comp.

Há menos de 03 anos com 
preventivo

37,0 67,8 73,0 57,7 71,3 61,7

Há menos de 03 anos sem 
preventivo

16,5 19,7 17,8 19,2 16,1 18,4

Nunca / Há mais de 03 anos 46,5 12,4 9,2 23,0 12,6 19,9
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Tabela 7 - Percentual (%) de homens sexualmente ativos que tiveram corrimento uretral e que 
procuraram tratamento adequado, segundo faixa etária e grau de escolaridade. Pernambuco, 
2004

Teve corrimento uretral e 
recebeu tratamento

Faixa etária
Grau de 

Escolaridade
Total

15-24 25-39 40-54
Fund. 

Incomp.
Fund. 
Comp.

Não teve 96,1 82,0 66,2 81,0 88,5 82,8

Teve e recebeu tratamento 1,1 10,4 21,3 10,9 7,6 10,0

Teve e não recebeu tratamento 2,8 7,7 12,5 8,1 3,8 7,2

Tabela 8: Percentual (%) da população sexualmente ativa, segundo o uso de preservativo por 
sexo, grau de escolaridade e classe socioeconômica. Pernambuco, 2004

Indicador

Sexo
Grau de 

Escolaridade
Classe Socioeconômica

Total

M F
Fund. 

Incomp.
Fund. 
Comp.

A/B C D/E

Uso de preservativo na 
última relação

42,9 31,6 34,4 46,3 39,1 45,7 34,3 37,5

Uso de preservativo 
na última relação com 
parceiro eventual

73,5 60,8 68,9 76,4 76,7 75,0 68,4 71,0

Uso regular de 
preservativo com 
qualquer parceria

24,8 15,8 17,9 28,5 30,0 28,2 16,4 20,5

Uso regular de 
preservativo com  
parceiro fixo

23,0 16,6 16,2 29,8 28,8 29,7 14,7 19,7

Uso regular de 
preservativo com  
parceiro eventual

57,8 38,5 52,7 58,7 60,0 57,9 51,8 54,2
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Tabela 09 - Percentual (%) da população de 15 a 54 anos que usa drogas lícitas e ilícitas por sexo, 
faixa etária e grau de escolaridade. Pernambuco, 2004

Drogas lícitas e ilícitas
Sexo Faixa Etária

Grau de 
Escolaridade 

Total
M F 15-24 25-39 40-54

Fund. 
Inc.

Fund. 
Comp.

Fumo

Fuma, mas não 
diariamente

9,1 3,8 6,2 5,8 7,4 6,5 5,7 6,3

Fumo diariamente 18,1 13,3 11,4 14,4 23,9 17,2 11,5 15,7

Bebida 
Alcoólica

Bebe de vez em 
quando

57,0 39,8 49,8 51,8 39,4 48,2 47,4 48,0

Bebe 
freqüentemente

8,3 2,4 4,1 6,5 5,4 5,7 4,2 5,3

Maconha

Usa de vez em 
quando

2,8 0,3 2,3 1,1 1,0 1,7 0,9 1,5

Usa 
freqüentemente

0,7 0,0 0,7 0,2 0,0 0,5 0,0 0,3

Cocaína 
Cheirada

Uso atual 0,7 0,2 0,9 0,2 0,0 0,5 0,3 0,4

Já usou pelo 
menos uma vez

3,5 0,8 2,5 2,1 1,4 1,9 3,0 2,1

Tabela 10 - Percentual (%) que já realizou teste HIV segundo sexo e faixa etária, grau 
escolaridade e classe socioeconômica. Pernambuco, 2004

Variáveis
Sexo

Total
M F

Total 16,4 20,0 18,1

Faixa Etária

15-24 11,5 26,8 17,8

25-39 20,9 22,6 21,8

40-54 16,1 9,7 12,8

Grau de escolaridade
Fundamental Incompleto 12,8 17,0 14,8

Fundamental Completo 28,0 27,6 27,8

Classe 
socioeconômica

A/B 32,7 38,6 36,5

C 24,3 19,7 22,2

D/E 10,4 17,7 14,1
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A Pesquisa de Conhecimento, Atitudes e Práticas em Manaus

Marcos A. dos Santos1, Robério R. da Silva1, Felicien G. Vasquez2, José Carlos 
Sardinha2 e Luiz Cláudio Dias2 

Introdução

Manaus, capital do Estado do Amazonas, está localizada à margem 

esquerda do Rio Negro e possui uma área geográfica de 11407,7 km2 com 

população de 1644688 habitantes, dos quais 51% são mulheres (DATASUS, 2005). 

É uma cidade em acelerada expansão populacional e econômica, caracterizando-

se por um perfil populacional de grande heterogeneidade e ocupada por pessoas 

de várias regiões, o que estabelece novos padrões culturais e a necessidade de 

ordenamento social e econômico.

Em 1986, uma pessoa do sexo feminino foi diagnosticada como o primeiro 

caso de aids em Manaus. O crescimento exponencial da epidemia se expressa 

em um número significativo de notificações para ambos os sexos. Se na década 

de 1980, essa doença era observada, predominantemente, entre os homens 

que fazem sexo com homens (HSH), a partir dos anos 90, apresenta uma forte 

tendência à heterossexualização (17% homossexuais, 13% bissexuais e 54% 

heterossexuais). Após 18 anos de epidemia, os 2463 casos diagnosticados de 

aids, em Manaus, apresentam uma proporção de, aproximadamente, 3 homens 

para cada mulher. Em 2004, foram registrados 192 homens e 92 mulheres com 

aids, os maiores valores já notificados no município.

A adaptação de serviços e o estabelecimento de novas rotinas, com 

equipes multidisciplinares foram necessários para dar suporte ao atendimento 

dessa nova realidade. O crescimento da demanda e a concentração de 81% dos 

casos do Amazonas diagnosticados na cidade de Manaus indicaram a necessidade 

 1 Coordenação Municipal de DST/Aids de Manaus
2 Fundação Alfredo da Mata



134

de montar uma rede de diagnóstico e assistência que, hoje, conta com quatro 

Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), além de várias Unidades de 

Saúde de referência para exames anti-HIV e dois Serviços de Atendimento 

Especializado (SAE).

O desenvolvimento de ações voltadas à prevenção, ao diagnóstico e 

à assistência aos pacientes com HIV/aids trouxe no seu bojo um incremento 

na atenção às outras doenças sexualmente transmissíveis (DST), fator de 

vulnerabilidade à aids. Dados do Boletim Epidemiológico da Fundação Alfredo 

da Mata (2003) demonstram a notificação de 3584 pessoas, sendo 63% do sexo 

masculino. Entre os homens, o corrimento uretral foi a síndrome mais freqüente 

(66%), seguido de úlcera genital sem vesícula (26%) e úlcera genital com vesícula 

(8%). Já entre as mulheres, foram observados a síndrome do corrimento vaginal 

(69%), corrimento cervical (12%), úlcera genital sem vesícula (10%), dor pélvica 

(6%) e úlcera genital com vesícula (3,6%).

No ano de 2004, a Pesquisa de Conhecimento Atitudes e Práticas foi 

realizada para a investigação de conhecimentos, práticas e comportamentos 

de vulnerabilidade à infecção pelo HIV e outras DST na população de Manaus 

de 15 a 54 anos. Alguns resultados dessa pesquisa estão apresentados a 

seguir, cuja importância é fundamental para a construção de indicadores para 

o monitoramento das ações de prevenção e controle nos diferentes estratos 

socioeconômicos e culturais de Manaus.

Método

Essa pesquisa foi realizada em 2004 e refere-se a um universo composto 

por indivíduos de ambos os sexos, de 15 a 54 anos, morando na área urbana 

de Manaus, totalizando 1.019.156 pessoas (DATASUS, 2005). A amostragem foi 
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realizada em dois estágios: setores censitários e domicílios, com uma amostra 

final de 1204 indivíduos. 

No que concerne à análise estatística dos dados, a maioria das variáveis 

de interesse foram tabulada por sexo, faixa etária, grau de escolaridade e classe 

socioeconômica. Foi utilizado o programa SPSS, versão 12, para uma análise 

descritiva das informações da pesquisa.

Resultados

1 - Conhecimento sobre o HIV

Dentre os indivíduos residentes em Manaus entre 15 e 54 anos, 88% 

citaram espontaneamente a relação sexual com forma de transmissão do HIV, 

35% citaram o compartilhamento de seringas e aproximadamente 40% citaram 

a transfusão de sangue, sendo o conhecimento maior entre os indivíduos 

com idade de 25 a 39 anos. Apesar disso, 7,5% da população não soube citar 

nenhuma forma de transmissão, chegando a 10% entre aqueles de 40 a 54 anos 

(tabela 1). Ainda de acordo com conhecimento relacionado à aids, cerca de 92% 

concordam que uma pessoa com aparência saudável pode estar infectada pelo 

HIV. 

Com respeito à transmissão vertical do HIV, 74,1% dos indivíduos 

concordaram com a afirmação “uma mulher grávida, infectada pelo HIV e que 

recebe tratamento durante a gravidez e no momento do parto, diminui o 

risco de transmissão materno-infantil”. Esse percentual varia de 76,3% entre 

as mulheres com ensino fundamental incompleto a 84,1% entre as que têm 

ensino fundamental completo.

Em relação à cura da aids, 91% dos indivíduos sabem que a aids não 

tem cura e, desses, 95% concordam que o tratamento melhora a condição 

de vida de uma pessoa infectada pelo HIV, mas não consegue destruir o vírus 

definitivamente.
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2 - Comportamento sexual

Aproximadamente 93% dos indivíduos entre 15 a 54 anos residentes 

em Manaus já tinham tido relações sexuais na vida, variando de 83% entre os 

jovens de 15 a 24 anos a todos os indivíduos de 40 a 54 anos. Já com respeito 

ao percentual de indivíduos que tiveram relações sexuais no ano anterior à 

pesquisa, a proporção é maior entre aqueles com 25 a 39 anos (94%). 

A iniciação precoce da atividade sexual, ou seja, anterior aos 15 anos, foi 

relatada por 33,3% da população de Manaus, sendo essa proporção maior entre 

os jovens de 15 a 24 anos (44,3%). Cerca de um quinto dos indivíduos tinham 

tido mais de 10 parceiros na vida, chegando a 25% entre aqueles com idade de 

25 a 54 anos. Cerca de 4% dos indivíduos tinham tido mais de cinco parceiros 

eventuais no último ano, alcançando 6,3% entre os jovens (Tabela 2).

3 - Práticas e Atitudes Sexuais

Quanto ao acesso a preservativos, 51% dos indivíduos de 15 a 54 anos já 

receberam ou pegaram preservativos gratuitamente. Cerca de 52% receberam 

ou pegaram preservativos em postos de saúde, 11% durante o carnaval e 9,6% 

receberam dos amigos. 

Em relação ao preservativo feminino, 84,6% da população de Manaus já 

tinha ouvido falar desse insumo, sendo que, desses, cerca de 5% já tinha tido 

relações sexuais usando o preservativo feminino. Com relação aos lubrificantes 

íntimos, 83,5% da população sexualmente ativa nunca usou lubrificantes 

adicionais, sendo 77% entre os homens e 89,5% entre as mulheres. 

Quase metade da população de Manaus (49,1%) relatou uso de 

preservativos na última relação sexual, sendo a maior proporção observada 

entre as pessoas da classe c (52%) e entre os homens (52,4%). Aproximadamente 
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73% relatou uso de preservativos na última relação com parceiro eventual, 

chegando a 79% entre aqueles pertencentes à classe C. O uso de preservativo 

em todas as relações sexuais dos últimos 12 meses, independentemente da 

parceria, foi relatado por 34,2% dos indivíduos. Cerca de 34% da população 

declarou ter usado regularmente preservativo com parceiros fixos e 58% ter 

usado com parceiros eventuais (tabelas 3 e 4).

4 - Testagem de HIV

A tabela 5 mostra que a cobertura de testagem do HIV entre a população 

sexualmente ativa de Manaus foi de quase 35%. Essa cobertura foi maior entre 

aqueles na faixa etária de 25 a 39 anos (41,4%) e de 25% entre aqueles de 40 a 

54 anos. A cobertura de testagem observada entre as mulheres foi quase 47% 

maior do que entre os homens, devido, especialmente, à realização do teste 

anti-HIV durante o pré-natal. A proporção de mulheres testadas chega a 48,2% 

das mulheres com idade entre 25 e 39 anos. 

A distribuição das pessoas testadas no último ano, segundo o local de 

realização do teste é apresentada na tabela 6. A maior parte dos indivíduos 

realizaram seu último teste na rede pública de saúde (72%), especialmente 

as mulheres (77%). Entre os homens, observa-se uma proporção razoável que 

realizou o teste durante doação de sangue (14,4%) e na empresa ou pelo plano 

de saúde (7,2%). Proporções semelhantes de homens e mulheres realizaram o 

teste em hospitais ou laboratórios particulares, 11,1% e 15,5%, respectivamente 

(tabela 6).

5 - Controle e Prevenção das DST

Dentre as mulheres sexualmente ativas, aproximadamente 54% fizeram 

exame ginecológico nos últimos três anos com realização do exame preventivo 
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de câncer (tabela 7). Essa proporção chega a quase 70% entre as mulheres de 

40 a 54 anos e a 41% das jovens entre 15 e 24 anos. Entre as mulheres que 

fizeram exame ginecológico nos últimos três anos com preventivo, 65,3% o 

realizaram em estabelecimentos de saúde públicos e para 50% dessas mulheres 

foi prescrito medicamento. Dentre aquelas que tiveram algum medicamento 

prescrito, cerca de 46% o conseguiram em estabelecimento público de saúde e 

51% em farmácias.

Corrimento uretral foi relatado por 18,2% dos homens sexualmente 

ativos, e cerca de 75% deles receberam tratamento médico. Dentre aqueles 

que tiveram corrimento uretral e fizeram algum tratamento, 50,9% receberam 

o tratamento em estabelecimento público de saúde. Esses estabelecimentos 

forneceram medicamentos para 24,1% dos homens com essa infecção, enquanto 

63% deles conseguiram o medicamento em farmácias (tabela 8). 

Discussão

Em Manaus, 93,4% dos indivíduos citaram o uso do preservativo como 

uma forma de prevenção da infecção pelo HIV, percentual semelhante ao 

encontrado no Brasil. Esse percentual pode estar relacionado ao fato de que 88% 

desses indivíduos sabem que a relação sexual é uma das formas de transmissão 

do vírus. Da mesma forma, é alto também o percentual de indivíduos que sabe 

que uma pessoa saudável pode estar infectada pelo HIV (92%).

Os indicadores de comportamento sexual evidenciam a atividade sexual 

precoce em indivíduos jovens e o elevado número de parcerias no último ano. 

Esse percentual foi semelhante ao observado entre os jovens no Brasil (6,7%).

Embora o uso de preservativo na última relação sexual não tenha 

variado, quanto à faixa etária e à classe socioeconômica, permanecendo em 
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torno de 50%, foi superior aos 38% observados no Brasil. Chama a atenção 

que, aproximadamente, 42% dos indivíduos referem não usar preservativo 

regularmente nas relações com parceiros eventuais.

O uso de preservativo com parceiros eventuais na última relação foi 

de 73% em Manaus, 9% maior quando comparados ao percentual observado 

no Brasil. A não realização do teste anti-HIV por, aproximadamente, 65% 

dos indivíduos, associada aos 27% que não usaram preservativo na última 

relação com parceiros eventuais, podem significar um risco acrescido para a 

transmissão do HIV e/ou outras DST, especialmente entre os indivíduos de nível 

socioeconômico mais baixo.

Enquanto a média nacional de exames ginecológicos realizados há 

menos de três anos com o preventivo é de 70%, em Manaus esse percentual 

é de 54%. É ligeiramente menor o percentual das mulheres jovens entre 15 e 

24 anos sexualmente ativas que nunca realizaram exame ginecológico quando 

comparado ao Brasil (29%).

Essa pesquisa evidencia o conhecimento, atitudes e práticas da população 

de Manaus, contribuindo para a adoção de ações efetivas que visem o controle 

da epidemia de aids e as demais DST.
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Tabela 1: Percentual (%) que, espontaneamente, cita as formas de transmissão do HIV, segundo 
faixa etária. Manaus, 2004

Indicador
Faixa Etária (anos)

Total
15-24 25-39 40-54

Relação sexual 87,4 90,8 84,1 88,1

Compartilhamento de seringas 34,8 37,9 27,9 34,6

Transfusão de sangue 27,3 50,5 41,8 39,8

Não soube 9,1 4,5 10,4 7,5

Tabela 2 - Indicadores de comportamento sexual da população, segundo faixa etária. Manaus, 
2004.

Grupo Indicador
Faixa Etária (anos)

Total
15-24 25-39 40-54 

A
m

o
st

ra
  

to
ta

l

Percentual de indivíduos sexualmente 
ativos

 Na vida 82,9 99,4 100,0 93,4

 No último ano 76,3 93,8 85,8 85,4

Se
xu

al
m

en
te

 a
ti

vo
s

Percentual de indivíduos com início de 
atividade sexual com menos de 15 anos

44,3 29,3 24,1 33,3

Percentagem de indivíduos com mais de 
10 parceiros na vida

13,0 24,8 25,4 20,3

Percentagem de indivíduos com mais de 
5 parceiros eventuais no último ano

6,3 3,0 3,8 4,3

Tabela 3 – Percentual (%) da população sexualmente ativa, segundo o uso de preservativo  por 
classe socioeconômica. Manaus, 2004.

Indicador
Classe socioeconômica

TotalClasse 
A/B

Classe C
Classe 

D/E

Uso de preservativo na última relação 48,1 51,9 47,0 49,1

Uso de preservativo na última relação com parceiro 
eventual

70,7 78,7 69,0 73,2

Uso regular de preservativo (qualquer parceria) 34,0 33,3 35,0 34,2

 Com parceiro fixo 33,6 32,5 35,0 33,8

 Com parceiro eventual 60,4 59,4 56,3 58,2
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Tabela 4 – Percentual (%) da população sexualmente ativa, segundo o uso de preservativo  por 
sexo. Manaus, 2004.

Indicador
Sexo

Total
Masculino Feminino

Uso de preservativo na última relação 52,4 45,9 49,1

Uso de preservativo na última relação com parceiro 
eventual

73,9 72,0 73,2

Uso regular de preservativo (qualquer parceria) 35,7 33,0 34,2

 Com parceiro fixo 34,7 32,7 33,8

 Com parceiro eventual 59,9 55,3 58,2

Tabela 5 – Percentual (%) da população sexualmente ativa que já realizou teste anti-HIV por 
faixa etária e sexo. Manaus, 2004.

Faixa etária (anos)
Sexo

Total
Masculino Feminino

15-24 21,4 44,1 32,5

25-39 34,5 48,2 41,4

40-54 26,2 24,0 25,1

15-54 28,1 41,2 34,7

Tabela 6 – Distribuição (%) da população que realizou teste anti-HIV no último ano por local de 
realização do último teste segundo o sexo. Manaus, 2004.

Local de realização
Sexo

Total
Masculino Feminino

Rede pública de saúde 64,7 77,0 72,0

Doação de sangue 14,4 2,2 7,1

Na empresa onde trabalha 5,2 0,9 2,6

Plano de saúde da empresa 2,0 2,7 2,4

Hospitais/laboratórios particulares 11,1 15,5 13,7

Outros 2,6 1,8 2,1
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Tabela 7 – Percentual (%) de mulheres sexualmente ativas entre 15 e 54 anos que realizaram 
exame ginecológico. Sítios de Excelência em Monitoramento e Avaliação, 2004

Realizou exame ginecológico Percentual (%)

Há menos de 3 anos com preventivo 54,4

Há menos de 3 anos sem preventivo 31,1

Há mais de 3 anos 3,1

Nunca fez 11,4

Tabela 8 – Percentual (%) de homens sexualmente ativos entre 15 e 54 anos que tiveram 
corrimento uretral e que procuraram tratamento adequado. Manaus, 2004.

Teve corrimento uretral e recebeu tratamento Percentual (%)

Não teve 81,8

Teve e recebeu tratamento 13,8

Teve e não recebeu tratamento 4,4
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Pesquisa de conhecimento, atitudes e práticas na população de 15 a 54 anos 
2004 - Questionário - Homens

Primeiramente, eu vou fazer algumas perguntas sobre a forma de transmissão de 
algumas doenças...

1)	 Sexo:
a.	 Masculino
b.	 Feminino

2)	 Idade:											anos
3)	 Estudante:

a.	 Sim	e	trabalha
b.	 Sim	e	não	trabalha
c.	 Não	estuda

4)	 Condição	na	atividade:
a.	 Ocupado
b.	 Não	ocupado

5)	 Ramo	de	atividade:
a.	 Agricultura
b.	 Indústria	de	Transformação
c.	 Construção/	Outras
d.	 Comércio
e.	 Transporte/	Comunicação
f.	 Prestação	de	Serviços
g.	 Atividade	social
h.	 Administração	Pública	
i.	 Outras	atividades
j.	 Inativos
k.	 Atividade	Doméstica

6)	 Setor:
a.	 Urbano
b.	 Rural
c.	 Favela

7)	 Estado	conjugal:
a.	 Solteiro,	separado,	viúvo
b.	 Casado,	mora	junto

8)	Escolaridade:
a.	 Analfabeto
b.	 1a	a	4a	série	do	ensino	fundamental
c.	 5a	a	8a	série	do	ensino	fundamental
d.	 Ensino	fundamental	completo
e.	 Ensino	médio	incompleto
f.	 Ensino	médio	completo
g.	 Superior	incompleto
h.	 Superior	completo
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Primeiramente, eu vou fazer algumas perguntas sobre a forma de transmissão de 
algumas doenças...

P01)	Você	saberia	me	dizer	TRêS	maneiras	pela	qual	uma	pessoa	pode	ser	INFECTADA	pelo	
vírus	da	AIDS?		(ESPONTÂNEA	–	ATÉ	TRêS	OPÇÕES)

1.	_________________________________________________________________

2	_________________________________________________________________

3	_________________________________________________________________

P02)	E,	você	saberia	me	dizer	TRêS	maneiras	pela	qual	uma	pessoa	pode	se	PROTEgER	do	
vírus	da	AIDS?		(ESPONTÂNEA	–	ATÉ	TRêS	OPÇÕES)

1.	_________________________________________________________________

2	_________________________________________________________________

3	_________________________________________________________________

P03A)	gostaria	de	saber	qual	ou	quais	destas	doenças	descritas	na	cartela	uma	pessoa	pode	
ser	infectada	ao	ser	picado	por	um	inseto,	como	por	exemplo	um	mosquito	ou	pernilongo?	
(VÁRIAS	OPÇÕES)

	 1(			)	Aids
	 2(			)	Sífilis
	 3(			)	Hepatite
	 4(			)	Dengue
	 5(			)	Malária

	 6(			)	gonorréia
	 7(			)	Outras
	 8(			)	Nenhuma	destas
	 9(			)	NS/	NOP

P03B)	E,	qual	ou	quais	destas	doenças	descritas	na	cartela	uma	pessoa	pode	ser	infectada	ao	
usar	banheiros	públicos?		(VÁRIAS	OPÇÕES)

	 1(			)	Aids
	 2(			)	Sífilis
	 3(			)	Hepatite
	 4(			)	Dengue
	 5(			)	Malária

	 6(			)	gonorréia
	 7(			)	Outras
	 8(			)	Nenhuma	destas
	 9(			)	NS/	NOP

P03C)	E,	qual	ou	quais	destas	doenças	descritas	na	cartela	uma	pessoa	pode	ser	infectada	ao	
compartilhar	seringa	ou	agulha	com	outras	pessoas?		(VÁRIAS	OPÇÕES)

	 1(			)	Aids
	 2(			)	Sífilis
	 3(			)	Hepatite
	 4(			)	Dengue
	 5(			)	Malária

	 6(			)	gonorréia
	 7(			)	Outras
	 8(			)	Nenhuma	destas
	 9(			)	NS/	NOP
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Primeiramente, eu vou fazer algumas perguntas sobre a forma de transmissão de 
algumas doenças...

P01)	Você	saberia	me	dizer	TRêS	maneiras	pela	qual	uma	pessoa	pode	ser	INFECTADA	pelo	
vírus	da	AIDS?		(ESPONTÂNEA	–	ATÉ	TRêS	OPÇÕES)

1.	_________________________________________________________________

2	_________________________________________________________________

3	_________________________________________________________________

P02)	E,	você	saberia	me	dizer	TRêS	maneiras	pela	qual	uma	pessoa	pode	se	PROTEgER	do	
vírus	da	AIDS?		(ESPONTÂNEA	–	ATÉ	TRêS	OPÇÕES)

1.	_________________________________________________________________

2	_________________________________________________________________

3	_________________________________________________________________

P03A)	gostaria	de	saber	qual	ou	quais	destas	doenças	descritas	na	cartela	uma	pessoa	pode	
ser	infectada	ao	ser	picado	por	um	inseto,	como	por	exemplo	um	mosquito	ou	pernilongo?	
(VÁRIAS	OPÇÕES)

	 1(			)	Aids
	 2(			)	Sífilis
	 3(			)	Hepatite
	 4(			)	Dengue
	 5(			)	Malária

	 6(			)	gonorréia
	 7(			)	Outras
	 8(			)	Nenhuma	destas
	 9(			)	NS/	NOP

P03B)	E,	qual	ou	quais	destas	doenças	descritas	na	cartela	uma	pessoa	pode	ser	infectada	ao	
usar	banheiros	públicos?		(VÁRIAS	OPÇÕES)

	 1(			)	Aids
	 2(			)	Sífilis
	 3(			)	Hepatite
	 4(			)	Dengue
	 5(			)	Malária

	 6(			)	gonorréia
	 7(			)	Outras
	 8(			)	Nenhuma	destas
	 9(			)	NS/	NOP

P03C)	E,	qual	ou	quais	destas	doenças	descritas	na	cartela	uma	pessoa	pode	ser	infectada	ao	
compartilhar	seringa	ou	agulha	com	outras	pessoas?		(VÁRIAS	OPÇÕES)

	 1(			)	Aids
	 2(			)	Sífilis
	 3(			)	Hepatite
	 4(			)	Dengue
	 5(			)	Malária

	 6(			)	gonorréia
	 7(			)	Outras
	 8(			)	Nenhuma	destas
	 9(			)	NS/	NOP

P03D)	E,	qual	ou	quais	destas	doenças	descritas	na	cartela	uma	pessoa	pode	ser	infectada	ao	
não	usar	preservativos	em	relações	sexuais?		(VÁRIAS	OPÇÕES)

	 1(			)	Aids
	 2(			)	Sífilis
	 3(			)	Hepatite
	 4(			)	Dengue
	 5(			)	Malária

	 6(			)	gonorréia
	 7(			)	Outras
	 8(			)	Nenhuma	destas
	 9(			)	NS/	NOP

Agora, para cada frase que eu citar, gostaria de saber se você concorda ou discorda. 

P04A)	O	risco	de	transmissão	do	vírus	da	AIDS	pode	ser	reduzido,	se	uma	pessoa	tiver	relações	
sexuais	somente	com	parceiro	fiel	e	não	infectado.

	 1(			)	Concorda

	 2(			)	Discorda

	 3(			)	NS/NOP

P04B)	Uma	pessoa	com	aparência	saudável	pode	estar	infectada	pelo	vírus	da	AIDS.

	 1(			)	Concorda

	 2(			)	Discorda

	 3(			)	NS/NOP

P04C)	Uma	pessoa	com	aparência	saudável	pode	estar	infectada	pelo	vírus	da	AIDS.

	 1(			)	Concorda

	 2(			)	Discorda

	 3(			)	NS/NOP

P04D)	Usar	preservativo	é	a	melhor	maneira	de	evitar	que	o	vírus	da	AIDS	não	seja	transmitido	
durante	a	relação	sexual.

	 1(			)	Concorda

	 2(			)	Discorda

	 3(			)	NS/NOP

P04E)	Uma	pessoa	pode	se	infectar	com	o	vírus	da	AIDS	compartilhando	talheres,	copos,	ou	
refeições.

	 1(			)	Concorda

	 2(			)	Discorda

	 3(			)	NS/NOP
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P04F)	Preservativos	não	são	confiáveis.

	 1(			)	Concorda

	 2(			)	Discorda

	 3(			)	NS/NOP

P05)	Você	mudou	ou	não	o	seu	comportamento	sexual,	após	você	saber	da	existência	do	vírus	
da	 AIDS?	 (CASO	 SIM)	 	 Qual	 ou	 quais	 foram	 os	 tipos	 de	 mudanças	 ocorridas	 em	 seu	
comportamento	sexual?	Mais	alguma?	Alguma	outra	mudança?		(ESPONTÂNEA	–	VÁRIAS	
OPÇÕES)

1.	_________________________________________________________________

2	_________________________________________________________________

3	_________________________________________________________________

	 001(			)	Não	mudou	de	comportamento
	 999(			)	Não	sabe/	Não	opinou

P6H.1)	 Você	 já	 teve	 algum	 corrimento	 no	 canal	 da	 urina	 alguma	 vez	 na	 vida?	 (CASO	 SIM)		
E,	 com	 quantos	 anos	 de	 idade	 você	 teve	 o	 ÚLTIMO	 corrimento	 no	 canal	 da	 urina?			
(ESPONTÂNEA	–	USE	DOIS	DÍgITOS)

	 |____|____|	anos	de	idade		FAÇA	PH.2	EM	DIANTE
	 98	(			)	nunca	teve	corrimento	no	canal	da	urina	--------------------																										|	PULE
	 99	(			)	não	lembra/	não	opinou	----------------------------------------------------										|	P/	P.07

# SOMENTE P/ QUEM JÁ TEVE CORRIMENTO NO CANAL DA URINA (CÓDS. 01 A 97 NA 
P6H.1) #

P6H.2)	E,	na	última	vez	em	que	você	 teve	corrimento	no	canal	da	urina,	você	 fez	ou	não	 fez	
algum	tipo	de	tratamento?	(CASO	SIM)		Através	de	qual	destes	locais	ou	formas	você	fez	
o	tratamento?	(UMA	OPÇÃO)

	 01(			)	Serviço	público	de	saúde	(como	posto	de	saúde,	hospital	público,	etc)
	 02(			)	Médico	particular	(consultório	particular	através	do	plano	de	saúde,	etc)
	 03(			)	Diretamente	com	o(a)	atendente	de	alguma	farmácia
	 04(			)	Conselhos	de	amigos/	parentes
	 05(			)	Sozinho
	 96(			)	Outra	forma.	Qual?	|____|____|__________________________________
	 97(			)	Não	fez	nenhum	tratamento
	 98(			)	Nenhuma	destas
	 99(			)	Não	lembra/	Não	opinou
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# SOMENTE P/ QUEM JÁ TEVE CORRIMENTO NO CANAL DA URINA (CÓDS. 01 A 97 NA 
P6H.1) #

P6H.3)	Independente	de	você	ter	ou	não	feito	algum	tratamento	específico,	em	qual	destes	
locais	ou	formas	você	conseguiu	os	medicamentos	para	solucionar	o	corrimento	no	canal	
da	urina?	(UMA	OPÇÃO)

	 01(			)	Serviço	público	de	saúde	(como	posto	de	saúde,	hospital	público,	etc)
	 02(			)	Médico	particular	(consultório	particular,	através	do	plano	de	saúde,	etc)
	 03(			)	Farmácia
	 04(			)	Doação	de	amigos/	parentes
	 05(			)	Preparou	em	casa
	 06(			)	Já	tinha	o	medicamento	(ESP.)
	 96(			)	Outra	forma.	Qual?	|____|____|__________________________________
	 97(			)	Não	pode	comprar	qualquer	tipo	de	medicamento
	 98(			)	Nenhuma	destas
	 99(			)	Não	lembra/	Não	opinou

# SOMENTE P/ QUEM JÁ TEVE CORRIMENTO NO CANAL DA URINA (CÓDS. 01 A 97 NA 
P6H.1) #

P6H.4)	Após	o	diagnóstico	deste	corrimento	no	canal	da	urina,	você	foi	ou	não	aconselhado	a	
fazer	o	teste	de	AIDS?	(UMA	OPÇÃO)

	 1(			)	Sim														2(			)	Não	 9(			)	Não	opinou

### PARA TODOS ###
P07)	Você	já	fez	ou	nunca	fez	o	teste	para	aids	alguma	vez	na	vida?	(CASO	SIM)		E,	quantas	

vezes	você	já	fez	o	teste	para	AIDS?		(ESPONTÂNEA)
	 |____|____|	teste(s)		FAÇA	P.07	A	P.	09	E	PULE	P/	P.12
	 98(			)	nunca	fez	teste	para	AIDS	----------------------------------	 |	PULE	P/	P.11
	 99(			)	não	opinou	-----------------------------------------------------------	 |	EM	DIANTE

# SOMENTE P/ QUEM FEZ TESTE PARA AIDS ALGUMA VEZ NA VIDA (CÓDS. 01 A 97 NA 
P.07) #

P08)	E,	você	fez	ou	não	fez	o	teste	para	AIDS	nos	últimos	12	meses?	(CASO	SIM)		E,	quantas	
vezes	você	já	fez	o	teste	para	AIDS	nos	últimos	12	meses?		(ESPONTÂNEA)

	 |____|____|	teste(s)		FAÇA	P.09	EM	DIANTE
	 98(			)	não	fez	teste	para	AIDS	nos	últimos	12	meses	----------------								|	PULE	P/

	 99(			)	não	opinou	----------------------------------------------------------------|	P.11	EM	DIANTE

# SOMENTE P/ QUEM FEZ TESTE PARA AIDS ALGUMA VEZ NA VIDA OU NOS ÚLTIMOS 
12 MESES (CÓDS. 01 A 97 NA P.07 OU NA P.08) #

P09)	E,	em	que	local	você	fez	este/o	último	teste	para	AIDS?		(ESPONTÂNEA)
	 |____|____|____|_________________________________________________
	 01(			)	CTA	(Centro	de	Testagem	e	Aconselhamento,	também	chamado	COA	ou	COAS)
	 02(			)	Rede	Pública	de	Saúde	(Posto/	Hospital/	Pronto	Socorro,	ExCETO	CTA/	COA	ou		 	
	 COAS)
	 03(			)	Doação	de	sangue
	 04(			)	Na	empresa	onde	trabalha
	 05(			)	Plano	de	saúde	da	empresa
	 06(			)	Hospitais/	laboratórios	particulares
	 99(			)	Não	Lembra/	Não	opinou
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# SOMENTE P/ QUEM FEZ TESTE PARA AIDS ALGUMA VEZ NA VIDA OU NOS ÚLTIMOS 
12 MESES (CÓDS. 01 A 97 NA P.07 OU NA P.08) #

P10)	E,	qual	foi	o	principal	motivo	para	você	ter	feito	este/o	último	teste	para	AIDS?	(UMA	
OPÇÃO)

	 01(			)	Por	solicitação	do	empregador
	 02(			)	Doou	sangue	SOMENTE	para	testar
	 03(			)	Doou	sangue	porque	precisou	ou	quis
	 04(			)	Algum	comportamento	de	risco
	 05(			)	Curiosidade
	 06(			)	Parceira(o)	pediu
	 07(			)	Parceira(o)	está	infectada(o)	pelo	vírus	do	HIV	ou	tem	AIDS
	 08(			)	Indicação	médica
	 97(			)	Outro	motivo.	Qual?	|____|____|___________________________________
	 98(			)	Nenhuma	destas
	 99(			)	Não	Lembra/	Não	opinou

## PARA TODOS ##
P11)	E,	você	fez	ou	não	fez	doação	de	sangue	nos	últimos	12	meses?	(CASO	NÃO)		E	entre	um	

a	dois	anos	atrás?	(CASO	NÃO)		e	entre	dois	a	três	anos	atrás?	E	há	três	ou	mais	anos	
atrás?	(UMA	OPÇÃO)

	 1(			)	Sim,	fez	doação	de	sangue	nos	últimos	12	meses
	 2(			)	Sim,	fez	doação	de	sangue	entre	um	a	dois	anos	atrás
	 3(			)	Sim,	fez	doação	de	sangue	entre	dois	a	três	anos	atrás
	 4(			)	Sim,	fez	doação	de	sangue	há	três	ou	mais	anos	atrás
	 8(			)	Nunca	fez	doação	de	sangue
	 9(			)	Não	lembra/	não	opinou

P12)	 Independente	de	você	 ter	 feito	ou	não	 teste	para	AIDS,	você	conhece	algum	serviço	de	
saúde	onde	o	teste	para	AIDS	é	feito	gratuitamente,	sem	considerar	locais	de	doação	de	
sangue?	(UMA	OPÇÃO)

	 1(			)	Sim										2(			)	Não	 			9(			)	Não	opinou

P13)	Agora	vou	ler	uma	frase	para	você:		“uma mulher grávida que esteja com o vírus da aids, 
mas que recebe um tratamento especial durante a gravidez e no momento do parto, ela 
diminui o risco de passar o vírus da aids para o seu filho”.	Agora,	gostaria	de	saber	se	você	
tinha	ou	não	conhecimento	desta	informação	ou	está	ouvindo	falar	pela	primeira	vez?	(UMA	
OPÇÃO)

	 1(			)	Já	tinha	conhecimento	desta	informação
	 2(			)	Está	ouvindo	pela	primeira	vez
	 9(			)	Não	sabe/	Não	opinou

P14)	Pelo	que	você	conhece	ou	já	ouviu	falar	sobre	a	AIDS,	atualmente	existe	ou	não	cura	para	
essa	doença?	(UMA	OPÇÃO)

	 1(			)	Sim		FAÇA	P.15	EM	DIANTE
	 2(			)	Não	-----------------------------------------------------	 			|	PULE	P/
	 9(			)	Não	sabe/	Não	opinou	-------------------------------																																		|	P.16
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# SOMENTE P/ QUEM DISSE QUE EXISTE A CURA PARA A AIDS (CÓD. 1 NA P.14) #

P15)	E,	qual	ou	quais	as	formas	de	tratamento	para	curar	uma	pessoa	infectada	pelo	vírus	da	
AIDS?		(ESPONTÂNEA)

1.	_________________________________________________________________

2	_________________________________________________________________

3	_________________________________________________________________
999(			)	Não	sabe/	Não	opinou

### PARA TODOS ###
P16)	Agora,	eu	vou	citar	uma	frase	em	relação	ao	tratamento	da	AIDS	de	uma	maneira	geral	e	

gostaria	que	você	me	dissesse	se	concorda	ou	discorda	dela:		“o	tratamento	atualmente	
melhora	a	condição	de	vida	de	uma	pessoa	infectada	pelo	vírus,	mas	não	consegue	
destruir	o	vírus	da	aids	definitivamente”	(UMA	OPÇÃO)

	 1(			)	Concorda	
	 2(			)	Discorda	
	 9(			)	Não	sabe/	Não	opinou

Agora, vamos falar sobre hábitos e costumes sexuais...
P17)	Você	já	comprou	camisinha	alguma	vez	na	sua	vida?	(UMA	OPÇÃO)
	 1(			)	Sim	 2(			)	Não

P18)	Independente	de	você	já	ter	ou	não	comprado	camisinha,	além	dos	locais	que	costumam	
vender	CAMISINHA,	como	por	exemplo	farmácias	e	supermercados,	em	quais	destes	
locais	abaixo	você	gostaria	de	poder	comprar	camisinha?	E,	em	segundo	lugar?	e,	em	
terceiro	lugar?		(ATÉ	TRêS	OPÇÕES)

(01)	Bancas	de	Jornal (05)	Bares
(02)	Lotéricas (06)	Danceterias/	Boates
(03)	Lojas	de	Conveniência (98)	Outro	local.	Qual?
(04)	Padarias (99)	Não	sabe/	Não	opinou

P19)	Agora,	gostaria	de	saber	o	que	você	leva,	ou	levaria,	em	conta	na	hora	de	comprar	
camisinha.	por	favor,	me	diga	qual	item	da	cartela	você	considera,	ou	consideraria,	como	
mais	importante	na	hora	de	comprar	camisinha.	e,	em	segundo	lugar?	e,	em	terceiro	
lugar?	e,	em	quarto	lugar?	e,	em	quinto	lugar?

(01)	Conforto (07)	Preço
(02)	Cheiro (08)	Resistência	do	material
(03)	Cor (09)	Sabor
(04)	Embalagem (10)	Tamanho
(05)	Lubrificação (11)	Textura
(06)	Marca (99)	Não	sabe/	Não	opinou

P20)	No	momento,	você	tem	camisinha	com	você	ou	na	sua	casa?	(UMA	OPÇÃO)
	 1(			)	Sim	 2(			)	Não
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P21)	Você	já	recebeu	ou	pegou,	camisinha	de	graça?	(CASO	SIM)		E,	em	que	lugar	você	
recebeu	ou	pegou	camisinha	de	graça	pela	última	vez?	(UMA	OPÇÃO)

|____|____|____|_____________________________________________________
	 998(			)	Não	recebeu	ou	pegou	CAMISINHA	de	graça

P22)	Você	conhece	ou	não	conhece	o	preservativo	feminino,	mesmo	que	só	de	ouvir	falar?	
(UMA	OPÇÃO)

	 1(			)	Sim	 2(			)	Não

P23)	Você	já	teve	ou	nunca	teve	relações	sexuais?	(UMA	OPÇÃO)
	 1(			)	Sim		FAÇA	P.24	E	P.25	–	ENTREgUE	O	QUESTIONÁRIO	DA	POPULAÇÃO	

SExUALMENTE	ATIVA.
	 2(			)	Nunca	teve	relações	sexuais		PULE	P/	A	INSTRUÇÃO	DAS	PERgUNTAS	

DE	AUTO-PREENCHIMENTO	–	ENTREgUE	
O	QUESTIONÁRIO	DA	POPULAÇÃO	NÃO	
SExUALMENTE	ATIVA.

### SOMENTE PARA QUEM JÁ TEVE RELAÇÕES SEXUAIS (CÓD. 1 NA P.23) ###
P24)	Sabendo	que	a	maioria	dos	preservativos	já	tem	lubrificante,	você	diria	que	usa	ou	já	usou	

lubrificantes	íntimos	adicionais:		(LEIA	OPÇÕES	1	A	5	–	UMA	OPÇÃO)
	 1(			)	Em	TODAS	as	relações	sexuais,
	 2(			)	Na	MAIORIA	das	relações	sexuais,
	 3(			)	Poucas	vezes,
	 4(			)	Raramente,	ou
	 5(			)	Não	usa/	Nunca	usou	lubrificantes	íntimos?
	 9(			)	Não	opinou

### SOMENTE PARA QUEM JÁ TEVE RELAÇÕES SEXUAIS (CÓD. 1 NA P.23) ###
P25)	E,	alguma	vez	na	sua	vida,	você	teve	relações	sexuais	com	uma	mulher	que	estava	

usando	o	preservativo	feminino?	(UMA	OPÇÃO)
	 1(			)	Sim	 8(			)	Não	conhece	preservativo	feminino
	 2(			)	Não	 9(			)	Não	opinou

P47)	Agora,	gostaria	de	saber	como	você	se	classifica	em	relação	a	sua	cor	ou	raça?		
(ESPONTÂNEA	–	UMA	OPÇÃO)

	 1(			)	Branca
	 2(			)	Preta
	 3(			)	Parda
	 4(			)	Amarela
	 5(			)	Índigena
	 8(			)	Outra.	Qual?	|____|____|________________________________________
	 9(			)	Recusa
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CLASSE SÓCIO-ECONôMICA (CRITÉRIO BRASIL)
P49)	Quais	e	quantos	dos	itens	abaixo	existem	na	casa	onde	você	mora?

Quais? Quantos?
Televisão	em	cores Não	tem 1 2 3 4	ou	+

Rádio Não	tem 1 2 3 4	ou	+

Banheiro Não	tem 1 2 3 4	ou	+

Automóvel Não	tem 1 2 3 4	ou	+

Empregada	mensalista Não	tem 1 2 3 4	ou	+

Aspirador	de	pó Não	tem 1 2 3 4	ou	+

Máquina	de	Lavar Não	tem 1 2 3 4	ou	+

Videocassete	ou	DVD Não	tem 1 2 3 4	ou	+

geladeira Não	tem 1 2 3 4	ou	+
Freezer	(aparelho	independente	ou	
parte	da	geladeira	duplex) Não	tem 1 2 3 4	ou	+

P50)	grau	de	instrução	do	chefe	da	família:
a.	 Analfabeto
b.	 1ª	a	4ª	série	do	ensino	fundamental
c.	 5ª	a	8ª	série	do	ensino	fundamental
d.	 Ensino	fundamental	completo
e.	 Ensino	médio	incompleto
f.	 Ensino	médio	completo
g.	 Superior	incompleto
h.	 Superior	completo
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Pesquisa de conhecimento, atitudes e práticas na população Brasileira  
de 15 a 54 anos  2004 - Questionário - Mulheres

Primeiramente, eu vou fazer algumas perguntas sobre a forma de transmissão de 
algumas doenças...

8)	 Sexo:
a.	 Masculino
b.	 Feminino

9)	 Idade:											anos
10)	Estudante:

a.	 Sim	e	trabalha
b.	 Sim	e	não	trabalha
c.	 Não	estuda

11)	Condição	na	atividade:
a.	 Ocupado
b.	 Não	ocupado

12)	Ramo	de	atividade:
a.	 Agricultura
b.	 Indústria	de	Transformação
c.	 Construção/	Outras
d.	 Comércio
e.	 Transporte/	Comunicação
f.	 Prestação	de	Serviços
g.	 Atividade	social
h.	 Administração	Pública	
i.	 Outras	atividades
j.	 Inativos
k.	 Atividade	Doméstica

13)	Setor:
d.	 Urbano
e.	 Rural
f.	 Favela

14)	Estado	conjugal:
c.	 Solteiro,	separado,	viúvo
d.	 Casado,	mora	junto

8)	Escolaridade:
a.	 Analfabeto
b.	 1a	a	4a	série	do	ensino	fundamental
c.	 5a	a	8a	série	do	ensino	fundamental
d.	 Ensino	fundamental	completo
e.	 Ensino	médio	incompleto
f.	 Ensino	médio	completo
g.	 Superior	incompleto
h.	 Superior	completo
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Primeiramente, eu vou fazer algumas perguntas sobre a forma de transmissão de 
algumas doenças...

P01)	Você	saberia	me	dizer	TRêS	maneiras	pela	qual	uma	pessoa	pode	ser	INFECTADA	pelo	
vírus	da	AIDS?		(ESPONTÂNEA	–	ATÉ	TRêS	OPÇÕES)

1.	_________________________________________________________________

2	_________________________________________________________________

3	_________________________________________________________________

P02)	E,	você	saberia	me	dizer	TRêS	maneiras	pela	qual	uma	pessoa	pode	se	PROTEgER	do	
vírus	da	AIDS?		(ESPONTÂNEA	–	ATÉ	TRêS	OPÇÕES)

1.	_________________________________________________________________

2	_________________________________________________________________

3	_________________________________________________________________

P03A)	gostaria	de	saber	qual	ou	quais	destas	doenças	descritas	na	cartela	uma	pessoa	pode	
ser	infectada	ao	ser	picado	por	um	inseto,	como	por	exemplo	um	mosquito	ou	pernilongo?	
(VÁRIAS	OPÇÕES)

	 1(			)	Aids
	 2(			)	Sífilis
	 3(			)	Hepatite
	 4(			)	Dengue
	 5(			)	Malária

	 6(			)	gonorréia
	 7(			)	Outras
	 8(			)	Nenhuma	destas
	 9(			)	NS/	NOP

P03B)	E,	qual	ou	quais	destas	doenças	descritas	na	cartela	uma	pessoa	pode	ser	infectada	ao	
usar	banheiros	públicos?		(VÁRIAS	OPÇÕES)

	 1(			)	Aids
	 2(			)	Sífilis
	 3(			)	Hepatite
	 4(			)	Dengue
	 5(			)	Malária

	 6(			)	gonorréia
	 7(			)	Outras
	 8(			)	Nenhuma	destas
	 9(			)	NS/	NOP

P03C)	E,	qual	ou	quais	destas	doenças	descritas	na	cartela	uma	pessoa	pode	ser	infectada	ao	
compartilhar	seringa	ou	agulha	com	outras	pessoas?		(VÁRIAS	OPÇÕES)

	 1(			)	Aids
	 2(			)	Sífilis
	 3(			)	Hepatite
	 4(			)	Dengue
	 5(			)	Malária

	 6(			)	gonorréia
	 7(			)	Outras
	 8(			)	Nenhuma	destas
	 9(			)	NS/	NOP
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Primeiramente, eu vou fazer algumas perguntas sobre a forma de transmissão de 
algumas doenças...

P01)	Você	saberia	me	dizer	TRêS	maneiras	pela	qual	uma	pessoa	pode	ser	INFECTADA	pelo	
vírus	da	AIDS?		(ESPONTÂNEA	–	ATÉ	TRêS	OPÇÕES)

1.	_________________________________________________________________

2	_________________________________________________________________

3	_________________________________________________________________

P02)	E,	você	saberia	me	dizer	TRêS	maneiras	pela	qual	uma	pessoa	pode	se	PROTEgER	do	
vírus	da	AIDS?		(ESPONTÂNEA	–	ATÉ	TRêS	OPÇÕES)

1.	_________________________________________________________________

2	_________________________________________________________________

3	_________________________________________________________________

P03A)	gostaria	de	saber	qual	ou	quais	destas	doenças	descritas	na	cartela	uma	pessoa	pode	
ser	infectada	ao	ser	picado	por	um	inseto,	como	por	exemplo	um	mosquito	ou	pernilongo?	
(VÁRIAS	OPÇÕES)

	 1(			)	Aids
	 2(			)	Sífilis
	 3(			)	Hepatite
	 4(			)	Dengue
	 5(			)	Malária

	 6(			)	gonorréia
	 7(			)	Outras
	 8(			)	Nenhuma	destas
	 9(			)	NS/	NOP

P03B)	E,	qual	ou	quais	destas	doenças	descritas	na	cartela	uma	pessoa	pode	ser	infectada	ao	
usar	banheiros	públicos?		(VÁRIAS	OPÇÕES)

	 1(			)	Aids
	 2(			)	Sífilis
	 3(			)	Hepatite
	 4(			)	Dengue
	 5(			)	Malária

	 6(			)	gonorréia
	 7(			)	Outras
	 8(			)	Nenhuma	destas
	 9(			)	NS/	NOP

P03C)	E,	qual	ou	quais	destas	doenças	descritas	na	cartela	uma	pessoa	pode	ser	infectada	ao	
compartilhar	seringa	ou	agulha	com	outras	pessoas?		(VÁRIAS	OPÇÕES)

	 1(			)	Aids
	 2(			)	Sífilis
	 3(			)	Hepatite
	 4(			)	Dengue
	 5(			)	Malária

	 6(			)	gonorréia
	 7(			)	Outras
	 8(			)	Nenhuma	destas
	 9(			)	NS/	NOP

P03D)	E,	qual	ou	quais	destas	doenças	descritas	na	cartela	uma	pessoa	pode	ser	infectada	ao	
não	usar	preservativos	em	relações	sexuais?		(VÁRIAS	OPÇÕES)

	 1(			)	Aids
	 2(			)	Sífilis
	 3(			)	Hepatite
	 4(			)	Dengue
	 5(			)	Malária

	 6(			)	gonorréia
	 7(			)	Outras
	 8(			)	Nenhuma	destas
	 9(			)	NS/	NOP

Agora, para cada frase que eu citar, gostaria de saber se você concorda ou discorda. 

P04A)	O	risco	de	transmissão	do	vírus	da	AIDS	pode	ser	reduzido,	se	uma	pessoa	tiver	relações	
sexuais	somente	com	parceiro	fiel	e	não	infectado.

	 1(			)	Concorda

	 2(			)	Discorda

	 3(			)	NS/NOP

P04B)	Uma	pessoa	com	aparência	saudável	pode	estar	infectada	pelo	vírus	da	AIDS.

	 1(			)	Concorda

	 2(			)	Discorda

	 3(			)	NS/NOP

P04C)	Uma	pessoa	com	aparência	saudável	pode	estar	infectada	pelo	vírus	da	AIDS.

	 1(			)	Concorda

	 2(			)	Discorda

	 3(			)	NS/NOP

P04D)	Usar	preservativo	é	a	melhor	maneira	de	evitar	que	o	vírus	da	AIDS	não	seja	transmitido	
durante	a	relação	sexual.

	 1(			)	Concorda

	 2(			)	Discorda

	 3(			)	NS/NOP

P04E)	Uma	pessoa	pode	se	infectar	com	o	vírus	da	AIDS	compartilhando	talheres,	copos,	ou	
refeições.

	 1(			)	Concorda

	 2(			)	Discorda

	 3(			)	NS/NOP
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P04F)	Preservativos	não	são	confiáveis.

	 1(			)	Concorda

	 2(			)	Discorda

	 3(			)	NS/NOP

P05)	Você	mudou	ou	não	o	seu	comportamento	sexual,	após	você	saber	da	existência	do	vírus	
da	 AIDS?	 (CASO	 SIM)	 	 Qual	 ou	 quais	 foram	 os	 tipos	 de	 mudanças	 ocorridas	 em	 seu	
comportamento	sexual?	Mais	alguma?	Alguma	outra	mudança?		(ESPONTÂNEA	–	VÁRIAS	
OPÇÕES)

1.	_________________________________________________________________

2	_________________________________________________________________

3	_________________________________________________________________
	 001(			)	Não	mudou	de	comportamento
	 999(			)	Não	sabe/	Não	opinou

P6M.1)	gostaria	de	saber	se	você	já	fez	ou	nunca	fez	exame	ginecológico?	(CASO	SIM)		Este	
exame	ginecológico	foi	feito	pela	última	vez:		(UMA	OPÇÃO)

	 1(			)	Nos	últimos	12	meses,	------------------	 |	FAÇA
	 2(			)	Entre	um	a	dois	anos	atrás,	 		 |	PM.2
	 3(			)	Entre	dois	a	três	anos	atrás,	ou	 	 |	EM
	 4(			)	Há	três	ou	mais	anos	atrás?	-----------------	 |	DIANTE
	 8(			)	Nunca	fez	exame	ginecológico	----------------------------------	 |	PULE
	 9(			)	Não	Lembra/	Não	opinou	----------------------------------------		 |	P/	P.07

### SOMENTE PARA QUEM FEZ EXAME GINECOLÓGICO (CÓDS. 1 A 4 NA P6M.1) ###
P6M.2)	E,	através	de	qual	destes	locais	você	fez	o	seu	ÚLTIMO	exame	ginecológico?	(UMA	

OPÇÃO)
	 01(			)	Serviço	publico	de	saúde	(como	posto	de	saúde,	hospital	público,	etc)
	 02(			)	Médico	particular	(consultório	particular,	através	do	plano	de	saúde,	etc)
	 98(			)	Nenhuma	destas
	 99(			)	Não	lembra/	Não	opinou

### SOMENTE PARA QUEM FEZ EXAME GINECOLÓGICO (CÓDS. 1 A 4 NA PM.1) ###
P6M.3)	E,	neste	exame	ginecológico	foi	ou	não	receitado	algum	medicamento	específico?	

(UMA	OPÇÃO)
	 1(			)	Sim		FAÇA	PM.4	EM	DIANTE
	 2(			)	Não	--------------------------------------------	 |	PULE
	 8(			)	Não	lembra	 									|	P/	P6M.5
	 9(			)	Não	sabe/	Não	opinou	----------------------	 |	EM	DIANTE
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### SOMENTE PARA QUEM TEVE REMÉDIO RECEITADO (CÓD. 1 NA P6M.3) ###
P6M.4)	Em	qual	destes	locais	ou	formas	você	conseguiu	o	medicamento	receitado,	após	você	

ter	feito	exame	ginecológico?	(UMA	OPÇÃO)
	 01(			)	Serviço	público	de	saúde	(como	posto	de	saúde,	hospital	público,	etc)
	 02(			)	Médico	particular	(consultório	particular,	através	do	plano	de	saúde,	etc)
	 03(			)	Farmácia
	 04(			)	Doação	de	amigos/	parentes
	 05(			)	Já	tinha	o	medicamento	(ESP.)
	 96(			)	Outra	forma.	Qual?	|____|____|__________________________________
	 97(			)	Não	pode	comprar	qualquer	tipo	de	medicamento
	 98(			)	Nenhuma	destas
	 99(			)	Não	lembra/	Não	opinou

### SOMENTE PARA QUEM FEZ EXAME GINECOLÓGICO (CÓDS. 1 A 4 NA P6M.1) ###
P6M.5)	Ainda	pensando	na	última	vez	que	você	fez	o	exame	ginecológico,	você	fez	ou	não	o	

teste	chamado	papanicolau,	onde	o	médico	ou	a	enfermeira	coleta	material	para	exame	
preventivo?	(UMA	OPÇÃO)

	 1(			)	Sim	 8(			)	Não	lembra
	 2(			)	Não	 9(			)	Não	sabe/	Não	opinou

### PARA TODOS ###
P07)	Você	já	fez	ou	nunca	fez	o	teste	para	aids	alguma	vez	na	vida?	(CASO	SIM)		E,	quantas	

vezes	você	já	fez	o	teste	para	AIDS?		(ESPONTÂNEA)
	 |____|____|	teste(s)		FAÇA	P.07	A	P.	09	E	PULE	P/	P.12
	 98(			)	nunca	fez	teste	para	AIDS	----------------------------------	 |	PULE	P/	P.11
	 99(			)	não	opinou	-----------------------------------------------------------	 |	EM	DIANTE

# SOMENTE P/ QUEM FEZ TESTE PARA AIDS ALGUMA VEZ NA VIDA (CÓDS. 01 A 97 NA 
P.07) #

P08)	E,	você	fez	ou	não	fez	o	teste	para	AIDS	nos	últimos	12	meses?	(CASO	SIM)		E,	quantas	
vezes	você	já	fez	o	teste	para	AIDS	nos	últimos	12	meses?		(ESPONTÂNEA)

	 |____|____|	teste(s)		FAÇA	P.09	EM	DIANTE
	 98(			)	não	fez	teste	para	AIDS	nos	últimos	12	meses	----------------	|	PULE	P/

	 99(			)	não	opinou	-----------------------------------------------------------|	P.11	EM	DIANTE

# SOMENTE P/ QUEM FEZ TESTE PARA AIDS ALGUMA VEZ NA VIDA OU NOS ÚLTIMOS 
12 MESES (CÓDS. 01 A 97 NA P.07 OU NA P.08) #

P09)	E,	em	que	local	você	fez	este/o	último	teste	para	AIDS?		(ESPONTÂNEA)
	 |____|____|____|_________________________________________________
	 01(			)	CTA	(Centro	de	Testagem	e	Aconselhamento,	também	chamado	COA	ou	COAS)
	 02(			)	Rede	Pública	de	Saúde	(Posto/	Hospital/	Pronto	Socorro,	ExCETO	CTA/	COA	ou		 	
		 COAS)
	 03(			)	Doação	de	sangue
	 04(			)	Na	empresa	onde	trabalha
	 05(			)	Plano	de	saúde	da	empresa
	 06(			)	Hospitais/	laboratórios	particulares
	 99(			)	Não	Lembra/	Não	opinou
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# SOMENTE P/ QUEM FEZ TESTE PARA AIDS ALGUMA VEZ NA VIDA OU NOS ÚLTIMOS 
12 MESES (CÓDS. 01 A 97 NA P.07 OU NA P.08) #

P10)	E,	qual	foi	o	principal	motivo	para	você	ter	feito	este/o	último	teste	para	AIDS?	(UMA	
OPÇÃO)

	 01(			)	Por	solicitação	do	empregador
	 02(			)	Doou	sangue	SOMENTE	para	testar
	 03(			)	Doou	sangue	porque	precisou	ou	quis
	 04(			)	Algum	comportamento	de	risco
	 05(			)	Curiosidade
	 06(			)	Parceira(o)	pediu
	 07(			)	Parceira(o)	está	infectada(o)	pelo	vírus	do	HIV	ou	tem	AIDS
	 08(			)	Indicação	médica
	 97(			)	Outro	motivo.	Qual?	|____|____|___________________________________
	 98(			)	Nenhuma	destas
	 99(			)	Não	Lembra/	Não	opinou

## PARA TODOS ##
P11)	E,	você	fez	ou	não	fez	doação	de	sangue	nos	últimos	12	meses?	(CASO	NÃO)		E	entre	um	

a	dois	anos	atrás?	(CASO	NÃO)		e	entre	dois	a	três	anos	atrás?	E	há	três	ou	mais	anos	
atrás?	(UMA	OPÇÃO)

	 1(			)	Sim,	fez	doação	de	sangue	nos	últimos	12	meses
	 2(			)	Sim,	fez	doação	de	sangue	entre	um	a	dois	anos	atrás
	 3(			)	Sim,	fez	doação	de	sangue	entre	dois	a	três	anos	atrás
	 4(			)	Sim,	fez	doação	de	sangue	há	três	ou	mais	anos	atrás
	 8(			)	Nunca	fez	doação	de	sangue
	 9(			)	Não	lembra/	não	opinou

P12)	 Independente	de	você	 ter	 feito	ou	não	 teste	para	AIDS,	você	conhece	algum	serviço	de	
saúde	onde	o	teste	para	AIDS	é	feito	gratuitamente,	sem	considerar	locais	de	doação	de	
sangue?	(UMA	OPÇÃO)

	 1(			)	Sim	 2(			)	Não															3(			)	Não	opinou

P13)	Agora	vou	ler	uma	frase	para	você:		“uma mulher grávida que esteja com o vírus da aids, 
mas que recebe um tratamento especial durante a gravidez e no momento do parto, ela 
diminui o risco de passar o vírus da aids para o seu filho”.	Agora,	gostaria	de	saber	se	você	
tinha	ou	não	conhecimento	desta	informação	ou	está	ouvindo	falar	pela	primeira	vez?	(UMA	
OPÇÃO)

	 1(			)	Já	tinha	conhecimento	desta	informação
	 2(			)	Está	ouvindo	pela	primeira	vez
	 9(			)	Não	sabe/	Não	opinou

P14)	Pelo	que	você	conhece	ou	já	ouviu	falar	sobre	a	AIDS,	atualmente	existe	ou	não	cura	para	
essa	doença?	(UMA	OPÇÃO)

	 1(			)	Sim		FAÇA	P.15	EM	DIANTE
	 2(			)	Não	-----------------------------------------------------	 |	PULE	P/
	 9(			)	Não	sabe/	Não	opinou	-------------------------------																																		|	P.16
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# SOMENTE P/ QUEM DISSE QUE EXISTE A CURA PARA A AIDS (CÓD. 1 NA P.14) #

P15)	E,	qual	ou	quais	as	formas	de	tratamento	para	curar	uma	pessoa	infectada	pelo	vírus	da	
AIDS?		(ESPONTÂNEA)

1.	_________________________________________________________________

2	_________________________________________________________________

3	_________________________________________________________________
999(			)	Não	sabe/	Não	opinou

### PARA TODOS ###
P16)	Agora,	eu	vou	citar	uma	frase	em	relação	ao	tratamento	da	AIDS	de	uma	maneira	geral	e	

gostaria	que	você	me	dissesse	se	concorda	ou	discorda	dela:		“o	tratamento	atualmente	
melhora	a	condição	de	vida	de	uma	pessoa	infectada	pelo	vírus,	mas	não	consegue	
destruir	o	vírus	da	aids	definitivamente”	(UMA	OPÇÃO)

	 1(			)	Concorda	
	 2(			)	Discorda	
	 9(			)	Não	sabe/	Não	opinou

Agora, vamos falar sobre hábitos e costumes sexuais...
P17)	Você	já	comprou	camisinha	alguma	vez	na	sua	vida?	(UMA	OPÇÃO)
	 1(			)	Sim	 2(			)	Não

P18)	Independente	de	você	já	ter	ou	não	comprado	camisinha,	além	dos	locais	que	costumam	
vender	CAMISINHA,	como	por	exemplo	farmácias	e	supermercados,	em	quais	destes	
locais	abaixo	você	gostaria	de	poder	comprar	camisinha?	E,	em	segundo	lugar?	e,	em	
terceiro	lugar?		(ATÉ	TRêS	OPÇÕES)

(01)	Bancas	de	Jornal (05)	Bares
(02)	Lotéricas (06)	Danceterias/	Boates
(03)	Lojas	de	Conveniência (98)	Outro	local.	Qual?
(04)	Padarias (99)	Não	sabe/	Não	opinou

P19)	Agora,	gostaria	de	saber	o	que	você	leva,	ou	levaria,	em	conta	na	hora	de	comprar	
camisinha.	por	favor,	me	diga	qual	item	da	cartela	você	considera,	ou	consideraria,	como	
mais	importante	na	hora	de	comprar	camisinha.	e,	em	segundo	lugar?	e,	em	terceiro	
lugar?	e,	em	quarto	lugar?	e,	em	quinto	lugar?

(01)	Conforto (07)	Preço
(02)	Cheiro (08)	Resistência	do	material
(03)	Cor (09)	Sabor
(04)	Embalagem (10)	Tamanho
(05)	Lubrificação (11)	Textura
(06)	Marca (99)	Não	sabe/	Não	opinou

P20)	No	momento,	você	tem	camisinha	com	você	ou	na	sua	casa?	(UMA	OPÇÃO)
	 1(			)	Sim	 2(			)	Não

P21)	Você	já	recebeu	ou	pegou,	camisinha	de	graça?	(CASO	SIM)		E,	em	que	lugar	você	
recebeu	ou	pegou	camisinha	de	graça	pela	última	vez?	(UMA	OPÇÃO)

|____|____|____|_____________________________________________________
	 998(			)	Não	recebeu	ou	pegou	CAMISINHA	de	graça
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P22)	Você	conhece	ou	não	conhece	o	preservativo	feminino,	mesmo	que	só	de	ouvir	falar?	
(UMA	OPÇÃO)

	 1(			)	Sim	 2(			)	Não

P23)	Você	já	teve	ou	nunca	teve	relações	sexuais?	(UMA	OPÇÃO)
	 1(			)	Sim		FAÇA	P.24	E	P.25	–	ENTREgUE	O	QUESTIONÁRIO	DA	POPULAÇÃO	

SExUALMENTE	ATIVA.
	 2(			)	Nunca	teve	relações	sexuais		PULE	P/	A	INSTRUÇÃO	DAS	PERgUNTAS	

DE	AUTO-PREENCHIMENTO	–	ENTREgUE	
O	QUESTIONÁRIO	DA	POPULAÇÃO	NÃO	
SExUALMENTE	ATIVA.

### SOMENTE PARA QUEM JÁ TEVE RELAÇÕES SEXUAIS (CÓD. 1 NA P.23) ###
P24)	Sabendo	que	a	maioria	dos	preservativos	já	tem	lubrificante,	você	diria	que	usa	ou	já	usou	

lubrificantes	íntimos	adicionais:		(LEIA	OPÇÕES	1	A	5	–	UMA	OPÇÃO)
	 1(			)	Em	TODAS	as	relações	sexuais,
	 2(			)	Na	MAIORIA	das	relações	sexuais,
	 3(			)	Poucas	vezes,
	 4(			)	Raramente,	ou
	 5(			)	Não	usa/	Nunca	usou	lubrificantes	íntimos?
	 9(			)	Não	opinou

### SOMENTE PARA QUEM JÁ TEVE RELAÇÕES SEXUAIS (CÓD. 1 NA P.23) ###
P25)	E,	alguma	vez	na	sua	vida,	você	teve	relações	sexuais	com	uma	mulher	que	estava	

usando	o	preservativo	feminino?	(UMA	OPÇÃO)
	 1(			)	Sim																																					8(			)	Não	conhece	preservativo	feminino
	 2(			)	Não	 9(			)	Não	opinou

P47)	Agora,	gostaria	de	saber	como	você	se	classifica	em	relação	a	sua	cor	ou	raça?		
(ESPONTÂNEA	–	UMA	OPÇÃO)

	 1(			)	Branca
	 2(			)	Preta
	 3(			)	Parda
	 4(			)	Amarela
	 5(			)	Índigena
	 8(			)	Outra.	Qual?	|____|____|________________________________________
	 9(			)	Recusa
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CLASSE SÓCIO-ECONôMICA (CRITÉRIO BRASIL)
P49)	Quais	e	quantos	dos	itens	abaixo	existem	na	casa	onde	você	mora?

Quais? Quantos?

Televisão	em	cores Não	tem 1 2 3 4	ou	+

Rádio Não	tem 1 2 3 4	ou	+

Banheiro Não	tem 1 2 3 4	ou	+

Automóvel Não	tem 1 2 3 4	ou	+

Empregada	mensalista Não	tem 1 2 3 4	ou	+

Aspirador	de	pó Não	tem 1 2 3 4	ou	+

Máquina	de	Lavar Não	tem 1 2 3 4	ou	+

Videocassete	ou	DVD Não	tem 1 2 3 4	ou	+

geladeira Não	tem 1 2 3 4	ou	+
Freezer	(aparelho	independente	ou	
parte	da	geladeira	duplex) Não	tem 1 2 3 4	ou	+

P50)	grau	de	instrução	do	chefe	da	família:
a.	 Analfabeto
b.	 1ª	a	4ª	série	do	ensino	fundamental
c.	 5ª	a	8ª	série	do	ensino	fundamental
d.	 Ensino	fundamental	completo
e.	 Ensino	médio	incompleto
f.	 Ensino	médio	completo
g.	 Superior	incompleto
h.	 Superior	completo
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Pesquisa de conhecimento atitudes e práticas na população brasileira de 15 a 54 
anos 2004 - Questionário de Auto Preenchimento 

### LEIA A INSTRUÇÃO PARA TODOS OS ENTREVISTADOS ###

Como	as	próximas	perguntas	do	questionário	podem	ser	consideradas	de	caráter	íntimo,	
gostaria	que	você	marcasse	as	respostas	nesta	folha	e	colocasse	na	urna,	para	garantia	de	
completo	sigilo	das	informações.	AS	RESPOSTAS	NÃO	SERÃO	IDENTIFICADAS.
Caso	tenha	alguma	dúvida,	estarei	à	disposição	para	possíveis	esclarecimentos.
gostaria	de	repetir	que	nenhuma	entrevista	será	analisada	individualmente,	mas	sempre	em	
conjunto,	garantindo	a	confidencialidade.	É	importante	que	suas	respostas	sejam	sinceras.

##  PERGUNTAS DE AUTO-PREENCHIMENTO ##

Vamos	fazer	agora	mais	algumas	perguntas	antes	de	encerrarmos,	e	gostaria	de	repetir	que	
nenhuma	entrevista	será	analisada	individualmente,	mas	sempre	pelo	conjunto	de	respostas,	
garantindo	a	confidencialidade	das	respostas.	As	próximas	perguntas	podem	ser	consideradas	
de	caráter	íntimo,	mas	é	importante	que	suas	respostas	sejam	muito	sinceras.
Para	nem	mesmo	eu	tenha	acesso	as	suas	respostas,	gostaria	que	as	marcasse	nesta	folha	e	
colocasse	na	urna.
Caso	tenha	alguma	dúvida,	estarei	à	disposição	para	possíveis	esclarecimentos.

Vamos falar um pouco sobre hábitos e costumes...
P26.	Em	relação	ao	cigarro,	você:
	 		(	)	nunca	fumei
	 		(	)	já	fumei,	mas	não	fumo	mais
	 		(	)	fumo,	mas	não	diariamente
	 		(	)	fumo	diariamente

P27.	E,	em	relação	a	bebidas	alcoólicas,	você:
	 		(	)	nunca	bebi
	 		(	)	já	bebi,	mas	não	bebo	mais
	 		(	)	bebo	de	vez	em	quando
	 		(	)	bebo	frequentemente

P28.	E,	em	relação	à	maconha,	você:
	 		(	)	nunca	fumei
	 		(	)	já	experimentei,	mas	não	uso	mais
	 		(	)	uso	de	vez	em	quando
	 		(	)	uso	frequentemente

P29.	E,	em	relação	à	cocaina	em	pó,	você:
	 		(	)	nunca	cheirei
	 		(	)	já	experimentei,	mas	não	uso	mais
	 		(	)	uso	de	vez	em	quando
	 		(	)	uso	frequentemente
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P30.	E,	em	relação	à	cocaina	injetada	na	veia,	você:
	 		(	)	nunca	tomei
	 		(	)	já	experimentei,	mas	não	uso	mais
	 		(	)	uso	de	vez	em	quando
	 		(	)	uso	frequentemente
Agora, vamos mudar um pouco de assunto...
P32.	Com	quantos	anos	de	idade	você	teve	a	sua	primeira	relação	sexual?
	 |______|______|	idade	da	primeira	relação

P33.	E,	você	usou	ou	não	usou	camisinha	na	sua	primeira	relação	sexual?
	 		(	)	sim,	usei
	 		(	)	não	usei
	 		(	)	não	lembro

P34.	pensando	em	todas	as	suas	experiências	sexuais,	quantos(as)	parceiros(as)	sexuais	você	
teve	até	este	momento?		(POR	FAVOR,	MARQUE	A	QUANTIDADE)

	 		(	)	1	parceiro(a)
	 		(	)	entre	2	a	5
	 		(	)	entre	6	a	10
	 		(	)	entre	11	a	20
	 		(	)	mais	de	20	parceiros(as)

P35.	De	uma	maneira	geral,	normalmente,	você	tem	relação	sexual:
	 		(	)	somente	com	homens
	 		(	)	somente	com	mulheres
	 		(	)	mais	com	homens,	mas	às	vezes	com	mulheres
	 		(	)	mais	com	mulheres,	mas	às	vezes	com	homens

P36.	Pensando	somente	na	sua	última	relação	sexual,	você	usou	ou	não	usou	CAMISINHA?
	 		sim		qual	o	principal	motivo?	_________________________________________
	 		não		qual	o	principal	motivo?	________________________________________

Agora, vamos falar sobre as suas experiências sexuais somente nos últimos 12 
meses...
P37.	Você	teve	ou	não	relações	sexuais	nos	últimos	12	meses?
	 		não	 	POR	FAVOR,	ENCERRE	O	QUESTIONÁRIO.	DOBRE	AS	FOLHAS	E	

DEPOSITE-AS	NA	URNA.
	 		sim	 	RESPONDA	AS	DEMAIS	PERgUNTAS

ATENÇÃO
SÓ RESPONDA AS PRÓXIMAS PERGUNTAS SE VOCÊ TEVE PELO MENOS UMA 

RELAÇÃO SEXUAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES

P38.	Pensando	nos(nas)	seus(suas)	parceiros(as)	fixos(as),	ou	seja,	namorado(a),	noivo,	marido,	
companheiro(a),	etc,	com	quantos(as)	parceiros(as)	fixos(as)	você	teve	relação	sexual	nos	
últimos	12	meses?

	 		não	tive	parceiros(as)	fixos(as)	nos	últimos	12	meses
	 Sim,	tive		(MARQUE	A	QUANTIDADE):	 		(	)	1	parceiro(a)	fixo(a)
	 	 		(	)	entre	2	a	5
	 	 		(	)	entre	6	a	10
	 	 		(	)	entre	11	a	20
	 	 		(	)	mais	de	20	parceiros(as)	fixos(as)
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P39.	E,	com	essas(es)	parceiras(os)	fixas(os)	você	usou	camisinha	nos	últimos	12	meses:
	 	(	)		não	tive	parceiras(os)	fixas(os)	nos	últimos	12	meses
	 	(	)	não	usei	camisinha	em	nenhuma	das	vezes
	 Sim,	usei	camisinha	(MARQUE	A	QUANTIDADE):	 		(	)	todas	as	vezes
	 		(	)	mais	da	metade	das	vezes
	 	 		(	)	menos	da	metade	das	vezes

P40.	Agora,	pensando	nos(nas)	seus(suas)	parceiros(as)	CASUAIS,	ou	seja,	paqueras,	
“ficantes”,	etc,	com	quantos(as)	parceiros(as)	CASUAIS	você	teve	relação	sexual	NOS	
ÚLTIMOS	12	MESES?

	 		(	)	não	tive	parceiros(as)	casuais	nos	últimos	12	meses
	 sim,	tive		(MARQUE	A	QUANTIDADE):	 		(	)	1	parceiro(a)	casual
	 	 		(	)	entre	2	a	5
	 	 	 		(	)	entre	6	a	10
	 	 	 		(	)	entre	11	a	20
	 	 	 		(	)	mais	de	20	parceiros(as)	casuais

P41.	E,	com	esses(as)	parceiros(as)	casuais	você	usou	camisinha	nos	últimos	12	meses:
	 		não	tive	parceiros(as)	casuais	nos	últimos	12	meses
	 		(	)	não	usei	camisinha	em	nenhuma	das	vezes
	 sim,	usei	camisinha	(MARQUE	A	QUANTIDADE):									(	)	todas	as	vezes
	 	 		(	)	mais	da	metade	das	vezes
	 	 			(	)	menos	da	metade	das	vezes

P42.	Pensando	somente	na	última	relação	sexual	com	parceiro(a)	casual	você	usou	ou	não	
camisinha?

	 		(	)	não	tive	parceiros(as)	casuais	nos	últimos	12	meses
	 		(	)	sim,	usei	camisinha
	 		(	)	não	usei	camisinha

P43.	Ainda	pensando	nos	últimos	12	meses,	alguma	pessoa	lhe	pagou	ou	deu	presentes	em	
troca	de	sexo?

	 Sim		Quantas	pessoas	nos	últimos	12	meses?		|__________|	pessoa(s)
	 		(	)	Não

P44.	E,	nas	relações	sexuais	com	essas	pessoas,	você	usou	CAMISINHA	NOS	ÚLTIMOS	12	
MESES:

	 		(	)	não	tive	parceiros(as)	que	pagaram	ou	me	deram	presentes	em	troca	de	sexo	nos	
últimos	12	meses

	 		(	)		não	usei	camisinha	em	nenhuma	das	vezes
	 Sim,	usei	camisinha		(MARQUE	A	QUANTIDADE):			(	)		todas	as	vezes

(	)	  mais	da	metade	das	vezes
(	)	menos	da	metade	das	vezes
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P45.	Ainda	pensando	nos	últimos	12	meses,	você	pagou	alguma	pessoa	para	ter	sexo?
	 Sim		Quantas	pessoas	nos	últimos	12	meses?		|__________|	pessoa(s)
	 		(	)	Não

P46.	E,	nas	relações	sexuais	com	essas	pessoas,	você	usou	camisinha	nos	últimos	12	meses:
	 	(	)		não	paguei	nenhuma	pessoa	para	ter	sexo	nos	últimos	12	meses
	 	(	)	não	usei	camisinha	em	nenhuma	das	vezes
	 Sim,	usei	camisinha		(MARQUE	A	QUANTIDADE):	(	)	todas	as	vezes
	 																																																																																						(	)	mais	da	metade	das	vezes
	 																																																																																							(	)			menos	da	metade	das	vezes
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Carta de Apresentação da Pesquisa

Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde
Programa Nacional de DST/Aids

Brasília,	01	de	julho	de	2004

Entre	05	de	julho	e	o	dia	15	de	agosto	de	2004,	o	Ministério	da	Saúde,	Programa	Nacional	
de	 DST/Aids,	 estará	 realizando	 uma	 pesquisa	 em	 todo	 o	 Brasil	 sobre	 a	 aids.	 As	 entrevistas	
referentes	 a	 essa	 pesquisa	 estarão	 sendo	 realizadas	 pelo	 IBOPE	 Opinião.	 É	 importante	 que	
antes	de	 ser	 entrevistada,	 a	pessoa	 verifique	a	 identificação	do	entrevistador,	 que	deverá	 ter	
documento	que	comprove	seu	vínculo	com	o	IBOPE.	

As	 pessoas	 que	 responderão	 ao	 questionário	 foram	 selecionadas	 por	 sorteio	 e	 as	
informações	 fornecidas	serão	utilizadas	para	compreender	melhor	as	questões	principais	que	
afetam	a	saúde	das	pessoas,	contribuindo	para	prevenir	doenças	e	promover	programas	e	ações	
de	saúde.	

Todas	 as	 informações	 serão	 totalmente	 confidenciais	 e	 não	 serão	 divulgadas	 para	
ninguém.	A	participação	é	voluntária	e	a	pessoa	pode	interromper	a	entrevista,	mesmo	depois	
de	 ter	 concordado	em	participar,	 tendo,	 inclusive,	a	 liberdade	para	não	 responder	a	qualquer	
pergunta	do	questionário.	Caso	tenha	qualquer	dúvida	sobre	essa	pesquisa	que	o	entrevistador	
não	possa	responder,	a	pessoa	pode	entrar	em	contato	com	a	Coordenação	da	Pesquisa.

Coordenação da Pesquisa Conhecimento, Práticas e Atitudes (PCAPBR04)
CICT - Fundação Oswaldo Cruz
Av. Brasil, 4365 - Rio de Janeiro - RJ
21045-900
telefone: 21-22901696  dis@fiocruz.br 
O	Ministério	da	Saúde	agradece	sua	preciosa	colaboração.	Com	esse	estudo	você	estará	

contribuindo	 para	 a	 melhoria	 do	 programa	 brasileiro	 de	 controle	 das	 doenças	 sexualmente	
transmissíveis	e	da	aids.

Programa	Nacional	de	DST/Aids
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Bom	dia.	Meu	nome	é	________,	sou	entrevistador	do	IBOPE	e	estou	realizando	uma	
pesquisa	para	o	Ministério	da	Saúde.

Você	foi	selecionado(a),	por	sorteio,	para	fazer	parte	desta	pesquisa	e	nós	gostaríamos	
de	entrevistá-lo(a).	As	 informações	que	você	nos	 fornecer	serão	utilizadas	para	compreender	
melhor	 as	 questões	 principais	 que	 afetam	 a	 saúde	 das	 pessoas,	 contribuindo	 para	 prevenir	
doenças	e	promover	programas	e	ações	de	saúde.	

As	 informações	serão	 totalmente	confidenciais	e	não	serão	divulgadas	para	ninguém.	
Seu	nome,	endereço	e	outras	informações	pessoais	serão	removidos	do	questionário	e	apenas	
um	código	será	utilizado	para	identificá-lo(a).

A	equipe	de	pesquisa	somente	entrará	em	contato	com	você	se	for	necessário	completar	
informações.

Sua	participação	é	voluntária	e	você	pode	interromper	a	entrevista,	mesmo	depois	de	ter	
concordado	em	participar.

Você	tem	liberdade	para	não	responder	a	qualquer	pergunta	do	questionário.	Caso	você	
tenha	qualquer	dúvida	sobre	essa	pesquisa,	você	pode	me	perguntar	ou	entrar	em	contato	com	
a	Coordenação	da	Pesquisa.

Célia	Landmann	Szwarcwald
Fundação	Oswaldo	Cruz
Av.	Brasil,	4365
21045-900

O	seu	consentimento	indica	que	você	compreendeu	o	que	é	esperado	de	você	e	que	você	
concorda	em	participar	dessa	pesquisa.
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A resposta à epidemia do 
HIV/aids é direcionada por 
informações (sobre doentes, 
infectados e populações sob 
risco) que subsidiam todas as 
ações de prevenção e controle. 
Tradicionalmente, essas infor
mações vêm de notificações de 
casos e óbitos, estudos de pre
valência, estimativas e pro
jeções. A vigilância da aids 
reflete uma situação em que a 
infecção aconteceu há um 
longo tempo. A vigilância do 
HIV informa uma situação de 
infecção mais recente e 
grandes esforços têm sido real
izados para sua implementa
ção.


