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RESUMO – A epidemia da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) constitui fenômeno 
global, complexo, dinâmico e instável, cuja forma de ocorrência nas diferentes regiões do mundo 
depende, entre outros fatores determinantes, do comportamento humano individual e coletivo. O 
presente estudo tem por objetivos perceber o significado de comportamento de risco dos 
participantes do projeto de extensão UEPG – Enfermagem na busca e prevenção do HIV/Aids, 
analisar a frequência de exposição ao risco e colaborar na elaboração de ações educativas por meio 
do projeto, incentivando a redução de comportamentos de risco. Realizado no município de Ponta 
Grossa - PR, local onde é realizado o projeto de extensão UEPG – Enfermagem na busca e 
prevenção do HIV/Aids, no período de março a novembro de 2012, que se desenvolve por meio de 
uma parceria entre a Universidade Estadual de Ponta Grossa, Secretaria Municipal de Saúde de 
Ponta Grossa e Serviço de Atendimento Especializado / Centro de Testagem e Aconselhamento 
(SAE/ CTA), tendo como amostra 66 participantes, sendo entrevistados 39 mulheres e 27 homens. O 
resultado da pesquisa diante dos dados apresentados demonstrou a importância de trabalhar os 
comportamentos, atitudes e valores específicos, para assim alcançarmos uma eficaz prevenção do 
HIV/Aids nas diferentes concepções. A propagação da doença é atribuída aos comportamentos de 
risco, comportamentos íntimos e comportamentos sociais, tornando os indivíduos responsáveis por 
terem adotado comportamentos, deixando de serem vitimas.  
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Introdução 
 

A epidemia da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) constitui fenômeno 
global, complexo, dinâmico e instável, cuja forma de ocorrência nas diferentes regiões do mundo 
depende, entre outros fatores determinantes, do comportamento humano individual e coletivo. No 
Brasil, a propagação da infecção pelo HIV vem sofrendo transformações significativas no seu perfil 
epidemiológico, com tendência de pauperização da população infectada e aumento de casos em 
heterossexuais – principalmente mulheres –, crianças e jovens (GRIEP; ARAÚJO; BATISTA, 2005). 

Nas duas últimas décadas, o HIV/Aids tem se caracterizado por uma dinâmica de contínuas 
transformações, suscitando dilemas técnicos e éticos referentes ao seu enfrentamento e à escolha 
das melhores estratégias preventivas para seu controle. As mudanças nas abordagens 
epidemiológicas permitiram ampliar o foco de atenção para a sociedade como um todo e não apenas 
para grupos isolados. No entanto, essa alteração no olhar da sociedade não foi capaz de promover 
uma mudança efetiva no que se refere ao estigma associado à doença (MAIA; GUILHEM; FREITAS, 
2008). 
 O comportamento de risco definida como participação em atividades que possam 
comprometer a saúde física e mental, deve ser compreendida da forma mais abrangente possível, 
ultrapassando os critérios biomédicos e atingindo variáveis sociais e de comportamento. Para a 
avaliação do individuo é necessário compreender a importância de identificar- se condutas de risco, 
assim como sua vulnerabilidade, considerando-se que a aplicação dos conhecimentos 
epidemiológicos e conceituais permitirá aprimorar o desenvolvimento da população, reduzindo custos 
afetivos, físicos e econômicos (FEIJÓ; OLIVEIRA, 2001). 

Neste contexto, buscou-se através do projeto de extensão UEPG – Enfermagem na busca e 
prevenção do HIV/Aids, o qual é coordenado por docentes e conta com a participação de discentes 
do curso de Bacharelado em Enfermagem da Universidade Estadual de Ponta Grossa, analisar a 
percepção do termo “comportamento de risco” entre os participantes, enfatizando a preocupação com 
a prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s)/Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (Aids). 

 
Objetivos 

 
Perceber o significado de comportamento de risco dos participantes do projeto de extensão, 

UEPG – Enfermagem na busca e prevenção do HIV/Aids, 
Analisar a frequência de exposição ao risco dos participantes do projeto. 
Colaborar na elaboração de ações educativas por meio do projeto, incentivando a redução 

de comportamentos de risco. 
 
 

Metodologia 
 
O presente estudo constituiu-se de uma pesquisa de campo, de natureza exploratória, com 

abordagem quantitativa, ocorreu no campus universitário, no município de Ponta Grossa- PR, local 

onde é realizado o projeto de extensão UEPG – Enfermagem na busca e prevenção do HIV/Aids 

sendo mensalmente aos domingos, no período de Março a Novembro de 2012, que se desenvolve 

por meio de uma parceria entre a Universidade Estadual de Ponta Grossa, Secretaria Municipal de 

Saúde de Ponta Grossa e Serviço de Atendimento Especializado / Centro de Testagem e 

Aconselhamento (SAE/ CTA).  

A amostra corresponde a 66 participantes, sendo entrevistados 39 mulheres e 27 homens, 

sendo o critério de inclusão de este trabalho possuir vida sexual ativa. Em um primeiro momento, 

todos os pacientes são reunidos em uma sala para a realização do acolhimento pelos acadêmicos de 

enfermagem e posteriormente o aconselhamento por uma profissional capacitada pelo Ministério da 

Saúde (MS), onde aborda os riscos e benefícios, meios de transmissão e importância do uso de 

preservativos.  Informam-se sobre os procedimentos a serem realizados e os possíveis resultados e é 

garantido o sigilo e confidencialidade.  

Os acadêmicos de Bacharelado em Enfermagem atuam no auxílio do preenchimento das 

folhas, na busca ativa dos participantes. O instrumento para coleta de dados constitui-se de um 

questionário estruturado acerca de características de identificação/ perfil, conhecimento e 
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comportamento dos entrevistados, sendo o comportamento de risco e a frequência da exposição ao 

risco as variáveis analisadas nesse estudo. 

Os dados coletados foram transcritos por digitação, no programa Excel
®
. Os resultados obtidos 

no estudo foram expressos por percentuais, sob a forma de gráficos. 

Foram respeitados os preceitos éticos de participação voluntária e consentida segundo 
Resolução 196/96, por meio do preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
obtido de todos os sujeitos, antes do início de sua participação no estudo. Todas e quaisquer 
informações prestadas foram mantidas em completo anonimato, garantindo o sigilo das mesmas. 
 

 
Resultados 

 
A amostra utilizada foi constituída de 66 participantes, sendo que a maioria, 85% (56), tem 

idade entre 15 a 35 anos e também a maior parte é do sexo feminino 59% (39). Dos participantes 
58% (38) tiveram comportamento de risco e 42% (28) não tiveram comportamento de risco, como 
ilustra a seguir o Gráfico 1: 

 
Gráfico 1 – Percentual de Comportamento de Risco dos participantes do projeto 

UEPG - Enfermagem na Busca e Prevenção do HIV/Aids, Ponta Grossa, 2012 

 
Fonte: Projeto de extensão: UEPG Enfermagem na Busca e prevenção do HIV/Aids. (As autoras, 

2013). 

 
Sendo a maioria do sexo feminino, jovens em fase reprodutiva, assumindo, muitas vezes, 

comportamento de risco devido a sua vulnerabilidade de gênero, pois estando inseridas em 
ambientes culturais de dominância masculina, raramente questionam o comportamento do parceiro e 
dificilmente colocam exigências que possam interferir com a prerrogativa masculina de desfrutar de 
sexo livre de responsabilidades (ARAUJO; SILVEIRA, 2007), o que acabam se expondo ao risco de 
contrair alguma doença e tendo este comportamento de risco.  

Atualmente qualquer indivíduo pode assumir um comportamento de risco frente as 
DST/Aids (BRASIL, 2005). Na amostra analisada 58% dos participantes tiveram comportamento de 
risco, demonstrando que possuem uma concepção de seu significado, sendo que esse número 
evidencia uma vida sexual ativa e início precoce da atividade sexual, pois a vida adulta é baseada na 
vivência propiciando uma maior exposição aos riscos (BRITO; CASTILHO; SZWARCWALD; 2001). 

Quanto à frequência da exposição ao risco 48% (32) dos participantes se expõe às vezes ao 
risco, 35% (23) nunca se expõe e 17% (11) sempre se expõe, o que mostra que a resposta nem 
sempre foi fidedigna, pois somando os que sempre se expõem, com os que se expõem às vezes, 
ultrapassa os que falaram que possuem um comportamento de risco (38) sendo então o número real, 
43, isso pode demonstrar que, ou se expõem ao risco, ou há uma falta de compreensão sobre o 
assunto/ interpretação, como expressa a seguir o Gráfico 2: 
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Gráfico 2 – Percentuais de Frequência da Exposição ao Risco dos participantes do 

projeto UEPG - Enfermagem na Busca e Prevenção do HIV/Aids, Ponta Grossa, 2012 

 
Fonte: Projeto de extensão: UEPG Enfermagem na Busca e prevenção do HIV/Aids.(As autoras, 

2013). 
 

A sexualidade, presente em toda a trajetória é acompanhada de um amadurecimento afetivo 
e cognitivo, o que se não for percebido corretamente, torna o indivíduo extremamente vulnerável a 
riscos (SILVEIRA et al., 2002). 

Observa-se que a informação não é suficiente para a mudança dos comportamentos, pois 
existem inúmeros fatores que influenciam o comportamento, sendo a percepção do risco um 
elemento fundamental na atitude comportamental, pois gera preocupação do estado que pode 
assumir (AYRES, 2002). 

A noção de risco é socialmente imposta podendo dificultar uma decisão. O risco é relativizado 
e hierarquizado sendo que sua percepção é muito subjetiva e assim, inevitavelmente, suscetível de 
negociações (GRIEP et al., 2005). 

A população precisa reconhecer o HIV e a Aids como um todo social, sendo que o risco tem 
uma concepção individual.  O HIV/Aids tornou-se um eixo de análise que permite a leitura de 
processos sociais e culturais complexos. As atitudes dependem da experiência individual, por isso as 
percepções de risco diferem (MAIA; GUILHEM; FREITAS,  2008). 

 
Conclusões 

 
Os dados obtidos nesse estudo servem como base para ações voltadas principalmente aos 

jovens que estão iniciando a vida sexual para terem uma correta visão de risco quanto o HIV/Aids, 
pois a problemática que está em torno do HIV/Aids é socialmente construída por raízes histórico-
religiosas. A propagação da doença é atribuída aos comportamentos de risco, comportamentos 
íntimos e comportamentos sociais, tornando os indivíduos responsáveis por terem adotado 
comportamentos, deixando de serem vitimas.  

Tendo o projeto como ferramenta para Educação em Saúde, deve-se ter o extremo cuidado 
de não transmitir a visão de quem assume comportamento de risco, de vítima passa a ser o culpado, 
mas sim fazer o indivíduo perceber o risco para mudar a sua atitude comportamental.  

Com a pesquisa percebemos a importância de trabalhar os comportamentos, atitudes e 
valores específicos, para assim alcançarmos uma eficaz prevenção do HIV/Aids nas diferentes 
concepções. 
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