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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é discutir as mudanças que ocorreram na 

vulnerabilidade feminina ao HIV/AIDS, investigando o grau de informação e as atitudes 

preventivas de algumas mulheres em relação ao vírus. Foram aplicados questionários 

sobre o tema com 123 alunas da Universidade Federal da Bahia e feito rodas de diálogo 

com algumas delas. Constatou-se que mais de 90% se encontra bem informada a 

respeito da transmissão sexual da doença e da necessidade do uso do preservativo como 

prevenção. Oitenta e dois por cento sabe que o beijo na boca não transmite o vírus. Em 

relação ao contágio através do leite materno, 60% acredita ser possível tal transmissão e 

61% respondeu que a mãe infectada não deve amamentar. Os resultados apontam para a 

necessidade de maior informação acerca da transmissão vertical do HIV/AIDS. 
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INTRODUÇÃO 

 

Após a descoberta e propagação da AIDS, houve uma grande mobilização da 

comunidade científica, surgindo rapidamente numerosos estudos acerca das principais 

características da doença (ZANCAN, 1999). No Brasil, assim como em outros países 

em desenvolvimento, as desigualdades sócio-econômicas se associam às deficiências de 

atenção à saúde, aumentando a vulnerabilidade da população às doenças infecto-

contagiosas. Além disso, as doenças sexualmente transmissíveis são particularmente de 

difícil abordagem, pois envolvem mudança de hábitos culturalmente estabelecidos e 

legitimados, questões sócio-econômicas e diferenças de gênero.  

No início da epidemia, as informações ligadas à AIDS difundiram estereótipos 

que classificavam a vulnerabilidade ao HIV, estigmatizando certos grupos sociais à 

infecção, chamados “grupos de risco”, que incluíam os homossexuais, hemofílicos, 

haitianos, heroinômanos (usuários de heroína injetável) e hookers (profissionais do 

sexo). A visão limitada e preconceituosa acerca dos riscos de contaminação ao vírus 

HIV criou o falso imaginário na sociedade de que a orientação sexual era um fator 

determinante de contaminação e, mais do que isso, que esta doença sexualmente 

transmissível acometia apenas grupos isolados de indivíduos, estando os heterossexuais 

“protegidos” da doença. Vermelho et al (1999) relatam a história de uma mulher que 

cuidava de um doente portador do vírus HIV e tinha contato com a doença, tendo 

possivelmente conhecimento dos riscos de infecção, mas que nunca pensou que poderia 

ser atingida por essa porque, para ela, a AIDS era “a doença do Cazuza” e não atingia 

mulheres “comuns”, como ela. 

Com o passar do tempo, essa visão de vulnerabilidade restrita foi substituída 

pela compreensão de uma ampla gama de possibilidades de transmissão, com o aumento 

do número de casos e a distribuição “democrática” da síndrome. Nesse contexto, Santos 

e colaboradores (2009) descrevem três fases da epidemia no Brasil e no mundo. A 

primeira, que vai da sua descoberta e se prolonga até 1986, era aquela em que a via 

sexual era tida como a forma de transmissão mais importante e os homossexuais eram 

considerados os principais propagadores da infecção. Na segunda fase, compreendida 

entre o final da década de 80 e o início dos anos 90, o uso de drogas injetáveis surgiu 

como uma forma importante de contaminação, com número de casos ascendente e 

considerável. A terceira fase, do começo dos anos 90 até os dias atuais, inseriu no 

panorama da epidemia um destaque para o predomínio da transmissão através da 



atividade sexual  heterossexual e entre mães e bebês, a transmissão vertical (SANTOS 

et al, 2009).  

No cenário contemporâneo, as mulheres passaram a fazem parte do grupo de 

pessoas portadoras do vírus e/ou da síndrome, assumindo também o papel de 

transmissoras do vírus aos seus filhos, se não adequadamente tratadas e orientadas. 

Sendo assim, é imprescindível que se conheça qual a percepção do gênero feminino em 

relação à doença e à prevenção do HIV/AIDS e que se amplie o debate sobre o estado 

da vulnerabilidade feminina à doença. 

Esta pesquisa com estudantes universitárias do gênero feminino, cursando o 

Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da UFBA, pretendeu conhecer o que as alunas 

sabem sobre as formas transmissão do HIV/AIDS e as informações que elas têm sobre a 

as formas de proteção contra a doença, ampliando a discussão sobre o tema. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo faz parte do projeto de extensão “AIDS educar para 

desmitificar” e do projeto de pesquisa “Percepções e experiências ligadas a Aids” que, 

dentre outros objetivos, buscam conhecer e debater questões relacionadas ao HIV/AIDS 

e à prevenção/promoção da saúde entre jovens estudantes. Nesta etapa da pesquisa, foi 

aplicado um questionário desenvolvido pelo Ministério da Saúde, que visa avaliar 

programas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, também conhecidas 

como doenças venéreas, e AIDS (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012), com 

estudantes do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da Universidade Federal da Bahia. 

A análise desses dados diz respeito às respostas obtidas junto as 123 alunas que 

ingressaram no curso no ano de 2012. O questionário é anônimo e as alunas assinaram 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aceitando participar da pesquisa. O 

questionário contém dados demográficos (idade, sexo, estado civil) e 50 questões 

relacionadas aos conhecimentos e percepções acerca do HIV/AIDS. Os dados das 

respostas (tipo sim/não) foram tabelados em planilha do Microsoft Excel ® para gerar 

as frequências das respostas das alunas. Também foi realizada uma discussão em grupo 

sobre o tema com algumas dessas estudantes.  

A coleta de dados teve o intuito de conhecer o nível de informações dos 

estudantes participantes a respeito da transmissão do vírus HIV/AIDS e quais medidas 

de prevenção elas sabiam ser relevantes. Neste artigo, foi realizado um recorte das 



respostas obtidas dos 123 questionários, de um total de 182 questionários respondidos 

por homens e mulheres, associando-se a esses dados a discussão feita no grupo de 

diálogo. 

 

RESULTADOS 

 

A média de idade das 123 alunas que responderam ao questionário foi de 23 

anos, sendo que, quanto ao estado civil, 93% delas se declararam solteiras, 6% casadas e 

1% divorciada. Quanto à orientação sexual, 96% se declararam heterossexuais, 2% 

homossexuais e 2% bissexuais. Cinquenta e cinco por cento das alunas haviam cursado 

o ensino médio em instituição privada. 

A grande maioria das mulheres respondeu afirmativamente e de forma correta 

que as formas de transmissão do vírus HIV/AIDS são o sexo sem preservativo (98%), 

gravidez e parto (94%), sangue contaminado (98%) e seringas e agulhas contaminadas 

(98%). No entanto, o percentual de conhecimento foi menor em relação à transmissão 

através do leite materno, em que apenas 60% responderam que o bebê pode pegar AIDS 

dessa forma. As mulheres também afirmaram corretamente que o vírus/síndrome não é 

transmitido (a) através de talheres, pratos e copos (95%), uso do banheiro (91%), 

brincadeiras com crianças soropositivas (97%), beijo na boca (82%) e picadas de insetos 

(83%), estas duas últimas respostas com menor percentual de acertos.  

Quanto às formas de proteção, as mulheres responderam corretamente que as 

práticas que conferem proteção contra o vírus/síndrome são o uso de 

preservativo/camisinha (97%); a não reutilização de seringas ou agulhas (95%), o 

tratamento da mãe soropositiva (74%) e a não amamentação do bebê pela mãe 

soropositiva (61%). As práticas que, para elas, não se constituem em formas de 

prevenção foram a atividade sexual com alguém de boa aparência (96%) e o uso de 

anticoncepcional (96%). Noventa e oito por cento das alunas responderam que é um 

direito da mulher solicitar ao parceiro que use preservativo (camisinha). Perguntadas 

sobre se já haviam feito o teste sorológico para pesquisa do HIV, apenas 37% das 

alunas responderam que sim e 79% responderam que pretendiam fazê-lo no futuro. 

 

DISCUSSÃO 

 



A análise dos dados evidenciou que a grande maioria das alunas tem 

conhecimento das formas de contágio e das práticas que podem prevenir a 

contaminação pelo vírus HIV/AIDS. Houve um pequeno número de respostas incorretas 

em relação ao contágio sexual, mas esse número subiu consideravelmente quando se 

tratou da contaminação vertical, principalmente através do leite materno, com cerca de 

40% de respostas incorretas. Esse dado preocupa, pois as jovens universitárias podem 

deixar de aplicar corretamente tal conhecimento e de prestar uma informação correta 

sobre a transmissão vertical para parcelas da população com menor escolaridade e 

acesso aos cuidados de saúde. A literatura mostrou que as mulheres não têm o hábito de 

utilizar o preservativo (camisinha) nas relações sexuais, principalmente as mulheres que 

mantêm um relacionamento estável e duradouro. Mesmo estando cientes da importância 

do seu uso, elas deixam de lado esse tipo de método preventivo em prol de um 

casamento onde há fidelidade e confiança no parceiro (MAIA et al, 2008). 

A valorização das estruturas sociais e culturais vigentes leva as mulheres a não 

pensarem na prevenção de doenças, mesmo conscientes do seu direito de solicitar que o 

parceiro use preservativo, alegando afetividade, confiança e segurança em detrimento 

dos cuidados com a saúde. Analisando o novo contexto da feminização e 

heterogeneização da epidemia, alguns autores como Vermelho et al (1999) e Maia et al 

(2008) afirmaram em seus estudos que o uso do preservativo masculino ainda é 

sinônimo de falta de confiança no parceiro e que o papel de negociação, por parte das 

mulheres, do seu uso significa uma acusação ao parceiro de infidelidade.  

Apesar do elevado número de respostas corretas vê-se, nesta pesquisa, que ainda 

existe dúvida por parte das alunas no que diz respeito a não contaminação através do 

beijo na boca, do uso do banheiro ou de picadas de insetos, o que mostra que 

precisamos ampliar os espaços para debate das questões relacionadas à AIDS e às 

doenças sexualmente transmissíveis em geral, em todos os níveis educacionais, desde o 

ensino médio até as universidades, e em todos os espaços da sociedade contemporânea.  

A respeito da transmissão vertical e principalmente do aleitamento materno, 

percebe-se que ainda é necessário difundir a informação dessa forma de contágio, pois 

muitas não sabem que a mulher soropositiva não deve amamentar. Essa desinformação, 

aliada às dificuldades socioeconômicas da nossa população e às frequentes campanhas 

em prol do aleitamento materno, pode facilitar essa forma de transmissão do vírus. A 

informação sobre a transmissão vertical, ou seja, aquela que se dá da mãe infectada para 



seu filho, durante a gestação, parto ou aleitamento (BRITO et al, 2001) precisa ser 

melhor divulgada entre as mulheres e na sociedade como um todo.  

Nos grupos de diálogos acerca do tema com as alunas, percebeu-se que muitas 

delas não tinham conhecimento sobre o que é a transmissão vertical, nem como é 

possível realizar sua prevenção. Alguns autores discutem que muitas mulheres 

desconsideram o fato de que podem estar expostas ao risco do HIV/AIDS. A maioria 

das vezes, por serem casadas e saudáveis, mantém a idéia de que o relacionamento 

estável protege ou imuniza (GIACOMOZZI et al, 2004). Essas questões aqui discutidas 

podem estar implicadas no aumento do número de casos entre mulheres e crianças.  

O Ministério da Saúde tem como meta a redução da transmissão vertical para 

menos de 2% em todo país, até 2015 (BRASIL, 2011), sendo importante o diagnóstico 

precoce e o tratamento da gestante para a diminuição de tal transmissão. O teste 

laboratorial para detecção de anticorpos anti-HIV deve ser parte dos exames solicitados 

no início do pré-natal, possibilitando o aconselhamento e tratamento da gestante. 

A nossa análise demonstrou que poucas jovens já haviam feito o teste sorológico 

para o HIV. No grupo de diálogo sobre o HIV/AIDS com as alunas, elas não haviam 

realizado o exame sorológico. Outro aspecto percebido no grupo de diálogo com as 

alunas foi a falta de informação das mesmas acerca dos locais de atendimento e dos 

laboratórios que realizam o teste para o HIV/AIDS. Possivelmente poucas mulheres se 

vêem em situação de risco em relação a essa síndrome, o que leva a uma baixa procura 

pelo exame. A questão cultural, relacionada à afetividade e confiança no parceiro, pode 

estar envolvida, mas também a dificuldade de acesso à informação e aos serviços de 

saúde precisa ser lembrada.  

Nossa pesquisa com as alunas que ingressaram em 2012 no Bacharelado 

Interdisciplinar em Saúde da UFBA precisa explorar mais ainda as motivações das 

respostas dadas ao questionário, através da ampliação dos grupos de diálogo. Até o 

momento, com a análise dos dados obtidos percebe-se que ainda existe algum grau de 

desinformação entre as estudantes, principalmente no que concerne à transmissão 

vertical do HIV. De forma geral, no entanto, as mulheres se encontram bem informadas 

a respeito da transmissão e prevenção do vírus, cabendo estudar, no futuro, a relação 

entre tal conhecimento e as práticas de prevenção adotadas pelas jovens universitárias.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



Frente ao aumento proporcional do número de casos de HIV/AIDS entre 

mulheres e crianças no Brasil, é importante discutir de forma interdisciplinar as 

questões socioculturais que certamente permeiam a prevenção de doenças sexualmente 

em geral e da AIDS em particular. Muitos avanços já foram obtidos no diagnóstico e no 

tratamento dessa síndrome e esses benefícios podem chegar a um número maior de 

indivíduos, se houver a difusão do conhecimento e a melhoria das ações de educação e 

saúde. Conhecendo o que nossa população pensa e sabe sobre o HIV/AIDS é possível 

planejar de forma mais eficaz as ações de saúde ligadas a essa pandemia, que causa 

tanto sofrimento, adoecimento e morte.  
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