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RESUMO 

O presente trabalho que tem como temática “O ensino de ciências como 

instrumento de prevenção das DST’s na escola Mariocay”, objetiva Contribuir com o 

conhecimento e os métodos de prevenções sendo que o mesmo dar-se-á através de 

palestras, seminários nas escolas, orientação familiar e comunitária sensibilizando nos 

educandos de uma forma geral o extermínio do preconceito e da discriminação com as 

pessoas infectadas e conversas informativas com profissionais na área da saúde 

esclarecendo sobre os métodos preventivos assim como os métodos curativos no combate 

de tais doenças como a AIDS (acquired immunodeficiency syndrome), gonorréia 

(Neisseria gonorrhoea), sífilis (Treponema pallidum) e outros, sendo que os professores 

devem estarem  preparados para conduzir seus alunos  a valorizarem e incluírem os 

aidéticos  em seus convívios sociais. Para tanto esta obra pautou-se de uma pesquisa de 

campo e bibliográfica, materiais de vários autores adeptos a temática, para tanto se 

através deste trabalho conseguirmos despertar nos discentes as consequências, ou seja, 

os riscos que as doenças sexualmente transmissíveis pode causar nas pessoas se estas não 

estiverem prevenidas, até mesmo poderá levar a óbitos, outrossim uma vez sabendo dos 

métodos de prevenção das doenças que são os preservativos tanto masculino quanto 

feminino acabam por intermédio das drogas e por falta de descuido e de orientação se 

submetem a correr sérios riscos por não se prevenirem. O que Vale ressaltar segundo 

estimativas, pesquisas afirmam que cerca de 10% da população de nosso município está 

infectada pelo vírus HIV e não sabem e isso de certa forma acaba se tornando uma 

preocupação para todos.    

 

PALAVRAS-CHAVES: Ensino de Ciências - método, Doenças Sexualmente Transmissíveis 

– prevenção - ensino, Orientação Familiar. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho cujo tema “O ensino de Ciências como Instrumento de 

Prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis, (DST’s) na Escola Mariocay”. Foi 

realizado com o objetivo de conhecer como a escola diante do tema transversal DST procura 

despertar e sensibilizar seus alunos dos cuidados que os mesmos devem ter analisar também 

de que maneira a escola procura trabalhar esse assunto em suas disciplinas e se os métodos 

utilizados atraem o interesse de seus alunos de ficarem sabendo dos riscos que todos corremos 

de contrair uma doença sexualmente transmissível.  

 As relações sexuais também podem resultar em doenças uma vez que este não esteja 

prevenido, a cada minuto no mundo uma pessoa é infectada por uma DST sejam elas virais 

bacterianas ou fungicas por isso devemos ter o máximo cuidado quando surgir, por exemplo, 

uma oportunidade de praticar ato sexual com pessoas que você não conheça devemos alertar 

também os nossos alunos, nossos filhos e como um todo as pessoas que não tem noção dos 

riscos que ocorrem por muitas vezes não se prevenir adequadamente e, no entanto nem são 

orientados de maneira correta podendo simplesmente contrair uma doenças  dentre elas o 

vírus da AIDS o HIV a mais  perigosa  de todas por ainda não ter uma cura adequada, haja 

visto que em nosso município já foram confirmados vários casos  da doença.  

 Devemos estar atento também com os materiais que formos utilizar na hora de tirar 

sangue nos hospitais exigir agulhas e seringas novas e nos salões de belezas verificar se o 

cabeleireiro está utilizando lâminas novas esses são métodos de se prevenir de alguma forma 

contra certas doenças sexuais sendo que algumas não depende do ato sexual para se contrair.    

 Por isso devemos descobrir os fatores que contribui para facilitar o ensino e 

aprendizagem dos alunos sobre as DST‟s, e assim conhecer as estratégias utilizadas pelos 

educadores para facilitar e melhorar o conhecimento dos alunos sobre as diversas formas de 

se evitar e de contrair uma DST‟s saber também quais os métodos de tratamentos para cada 

caso, mostrar que estudos diários sobre a temática são fundamentais na aprendizagem dos 

alunos. 

 Entretanto, a pesquisa será bibliográfica e de campo, sendo que o referencial teórico 

será utilizado livros, documentos sobre a temática em PDF. A pesquisa será qualitativa e 

quantitativa, com os quais serão analisados e quantificados os dados.  A mostra de coletas de 

dados irá consolidar as categorias: Gestores, professores e alunos que irão totalizar o número 

de informantes necessários à pesquisa. 
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 Serão utilizados questionários com questões abertas e fechadas as quais serão 

aplicadas pelos informantes da pesquisa. Os dados quantitativos obtidos no decorrer da 

pesquisa serão analisados de forma estatísticos, utilizando como suporte aos dados 

qualitativos que irão ser analisados a luz do teórico e a fala do sujeito. 

 E para dar ênfase em nosso trabalho como suporte norteador seguiu os seguintes 

objetivos, geral:  

 Promover o conhecimento aos discentes na escola, onde serão esclarecidas possíveis 

dúvidas e ainda apresentar os malefícios que as DST‟s transmitem a sociedade. 

Específicos: 

 Reconhecer a escola como um espaço de aprendizagem, visando formar alunos 

críticos ao tema em discussão.  

 Apresentar aos discentes da Escola “Mariocay” os males que as DST‟s podem causar. 

 Mostrar aos mesmos, os mais diversos métodos de prevenção no combate e controle a 

essas doenças.  

 Contextualizar junto aos discentes e docentes da Escola “Mariocay” a importância da 

prevenção, a maneira de contágio e o tratamento dessas doenças. 
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AS DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS 

1 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH) 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa usada para 

classificar os países pelo seu grau de "desenvolvimento humano" e para ajudar a classificar os 

países como desenvolvidos (desenvolvimento humano muito alto), em desenvolvimento 

(desenvolvimento humano médio e alto) e subdesenvolvidos (desenvolvimento humano 

baixo). A estatística é composta a partir de dados de expectativa de vida ao nascer, educação e 

PIB (PPC) per capita (como um indicador do padrão de vida) recolhidos a nível nacional. 

Cada ano, os países membros da ONU são classificados de acordo com essas medidas. O IDH 

também é usado por organizações locais ou empresas para medir o desenvolvimento de 

entidades subnacionais como estados, cidades, aldeias, etc. 

O IDH teve como objetivo explícito: “Desviar o foco do desenvolvimento da 

economia e da contabilidade de renda nacional para políticas centradas em pessoas”. Para 

produzir os RDHs, Mahbub ul Haq reuniu um grupo de economistas bem conhecidos, 

incluindo: Paul Streeten, Frances Stewart, Gustav Ranis, Keith Griffin, Sudhir Anand e 

Meghnad Desai. Mas foi o trabalho de Amartya Sen sobre capacidades e funcionamentos que 

forneceu o quadro conceptual subjacente. Haq tinha certeza de que uma medida simples, 

composta pelo desenvolvimento humano, seria necessária para convencer a opinião pública, 

os acadêmicos e as autoridades políticas de que podem e devem avaliar o desenvolvimento 

não só pelos avanços econômicos, mas também pelas melhorias no bem-estar humano. 

 O índice foi desenvolvido em 1990 pelos economistas Amartya Sen e Mahbub ul Haq, 

e vem sendo usado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) no seu relatório anual. 

Critérios de avaliação  

No Relatório de Desenvolvimento Humano de 2010 o PNUD começou a usar um novo 

método de cálculo do IDH. Os três índices seguintes são utilizados: 

1. Expectativa de vida ao nascer (EV) =  

2. Índice de educação (EI) =  

2.1 Índice de Anos Médios de Estudo (IAME) =  

2.2 Índice de Anos Esperados de Escolaridade (IAEE) =  

3. Índice de renda (IR) =  

Finalmente, o IDH é a média geométrica dos três índices anteriores normalizados: 
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Países com IDH mais alto ficam geralmente nas maiores latitudes, locais de 

temperaturas médias mais baixas. É o caso da América do Norte, Europa Ocidental, Japão, 

Coréia do Sul, Austrália, Nova Zelândia. 

Com IDH ligeiramente menor nessas latitudes ficam a Rússia e as antigas nações do 

"bloco comunista", países onde a Renda per capita é menor, havendo, porém, bons índices de 

alfabetização e expectativa de vida. Ficam aí também a Argentina, Chile e Uruguai, os países 

de clima mais frio da América Latina. 

Nações com IDH intermediário se encontram em sua maioria na América Latina, no 

Norte da África, Oriente Médio, China, Ásia Central, Irã, nações que ficam entre as latitudes 

de clima mais frio e as regiões equatoriais. 

Os países de menor IDH estão claramente nas menores latitudes, climas mais quentes, 

com forte concentração na África e no Subcontinente indiano. Dentro do próprio continente 

africano pode ser percebida uma ligeira tendência de maior IDH nos pontos mais afastados da 

linha do Equador. 

No Brasil se configura uma tendência geográfica similar, com IDH maior concentrado 

no Sul e no Sudeste, com ramificações para o Centro-Oeste. As regiões de menor IDH ficam 

no Norte e Nordeste do país, mais nas proximidades da Linha do Equador. 

As observações acima são ilustrativas, não levando em consideração fatores históricos, 

culturais, religiosos, políticos, colonialismo, conflitos, riquezas naturais, os quais são 

determinantes no desenvolvimento das nações e mesmo dentro dos países. Há, assim, algumas 

exceções ao que foi listado acima, nações de alto IDH nos trópicos (ex. Singapura, Malásia, 

Brunei e produtores de Petróleo) e de baixo IDH nas regiões frias.  

1.1 - AS FASES DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA A BIOLOGIA: 

As maiorias dos seres vivos passam por duas etapas durante a sua existência, sendo a 

primeira da fecundação ao nascimento e a segunda com a morte deste ser. O tempo entre o 

nascimento e a morte varia bastante, de acordo com a espécie além de diversos outros fatores. 

Neste intervalo, que compreende essas duas etapas de existência, estão alguns acontecimentos 

que passam pela evolução biológica, física e mental desses seres vivos. 

No período entre o nascimento e a morte de um ser vivo, muitos fatores biológicos de 

construção e degeneração ocorrem, dependendo da espécie, uma ou outra tende existir por 

maior ou menor tempo na face da terra, por exemplo: o cachorro vive entre 15 a 18 anos, o 

camundongo entre 2 a 3anos, um gato entre 15 a 19 anos e finalmente o homem que 

dependendo de várias situações naturais e biológicas pode alcançar a idade de até 120 anos. 
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Assim, entre as etapas de nascimento e morte do ser humano, está o cerne do 

desenvolvimento deste, os quais se caracterizam pelas transformações em sequência, ou não, 

que elevam a capacidade e a potencialidade do homem em realizar as mais variadas funções e 

atividades, sendo estas físicas, psíquicas ou biológicas, AUMÜLLER (2009) “Nas diferentes 

fases da vida o organismo (humano) é ajustados”, em cujos períodos evolutivos são 

classificados pelas fases dessa evolução, a saber: a fase embrionária, a infância, a 

adolescência, a puberdade, a juventude, o adulto e a velhice. 

Destarte, podem-se especificar tais fases desta maneira: 

A infância é a fase que vai desde o nascimento até os onze anos de idade 

AUMÜLLER (2009, pg. 814) “Durante a infância, as diferenças hormonais entre os dois 

sexos são discretas [...] Em meninas [...] não existe ainda, uma função reprodutora”. Este é o 

período apropriado para o desenvolvimento de maior aprendizagem e novidades, pois é o 

momento em que se começa a descobrir o mundo em torno de si e as relações entre as 

pessoas; é o período em que se começa a falar e a andar, geralmente iniciam-se os estudos, 

apreendendo regras e limites, além do desenvolvimento de outras habilidades. Nessa etapa os 

seres humanos são bem dependentes de seus tutores, pais e/ou responsáveis, cuja idade se 

estende até os onze ou doze anos. 

Para a adolescência, que abrange uma faixa etária entre os doze até os vinte anos, 

ocorrem inúmeras transformações no corpo e na mente das pessoas dessa fase, por exemplo: 

nas mulheres (meninas) o corpo ganha curvas mais acentuadas, os quadris tendem a 

enlanguescer, os seios se desenvolvem e é o período em que ocorre a menstruação; já para os 

homens (meninos) a voz tende a mudar, às vezes engrossando ou semitonando, além do que o 

órgão reprodutor (pênis) e os testículos aumentam. De forma mais ampla, nos dois casos 

ocorre o crescimento corporal com o crescimento tanto da penugem na região das genitálias, 

quanto das axilas e membros superiores e inferiores, é nessa etapa que a maioria dos seres 

humanos começa a namorar e manter suas primeiras relações sexuais é também nesse período 

que se desenvolvem e se ampliam as possibilidades de contágio por Doença Sexualmente 

Transmissível ou DST. 

Entre a infância e a adolescência existe um período de transição, que é a puberdade, 

cujo movimento dos hormônios provoca incontáveis alterações no corpo e na mente do ser 

humano.    
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AUMÜLLER (2009), vê dessa forma a puberdade, (pa.815): 

A puberdade engloba um período de cerca de 4 anos, no qual ocorrem o 

crescimento dos órgãos genitais internos e externos e a diferenciação da forma do 

corpo. Fisiologicamente, a puberdade se inicia com o aparecimento das primeiras 

características sexuais secundárias e termina com a completa maturação sexual. A 

puberdade é caracterizada, sob o ponto de vista hormonal, pelo início da produção 

de hormônio [...] 

 

Entre os 20 e 21 anos considera-se o início da fase adulta, cuja “fase dura do final da 

puberdade até o climatério. Ela é caracterizada por funções clínicas tanto reprodutivas quanto 

secretoras [...] (ocorrendo) pela alteração do corpo” AUMÜLLER (2009, pg. 815). É o 

período em que a maioria das mudanças iniciadas na adolescência começa a se estabilizar, e 

tanto socialmente, quanto econômica e biologicamente as responsabilidades tendem a 

aumentar de forma acentuada, já que em muitos casos esse ser adulto pode apresentar, por 

meio do seu próprio trabalho realizado, a independência financeira total ou parcial, pois é 

nessa fase de vida que parte dos seres humanos passam a gerir novos seres menores (filhos, 

sobrinhos, parentes, agregados), sendo esta uma etapa propícia também para a disseminação 

das DST‟s, por ser essa a época e o momento em que a vida sexual desses indivíduos 

encontra-se totalmente ativadas. 

Há nesse período uma etapa de transição, no caso específico das mulheres, que entre a 

faixa etária dos 45 aos 65 anos vivenciam o climatério, em cujos sintomas corporais começam 

a prepará-lo para a menopausa, ou ainda para o final dos ciclos menstruais. 

Como é amplamente difundido por AUMÜLLER 2009 (pa.815): 

 

Sinônimo: Menopausa. 

Esta fase inicia-se, normalmente em torno dos 45 anos deidade, havendo, 

contudo, consideráveis diferenças individuais. O Climatério é caracterizado pela 

extinção das funções do ovário – Inicialmente da função reprodutiva e, em seguida, 

da função hormonal. 

Na ausência de ovulação, ocorrem aumentos dos sangramentos 

anovulatórios. O último sangramento cíclico caracteriza a menopausa, que 

contrapõe à menarca, ou seja, a primeira menstruação. 

 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), pode-se dizer que a fase da 

velhice, ou terceira, ou ainda da melhor-idade, inicia-se a partir dos 75 anos, mas, há bem 

pouco tempo, essa idade iniciava-se aos 60 anos. É com a melhor-idade que, em muitos casos 
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a pele se mostra mais enrugada, há a perda da consistência óssea e muitos dos problemas de 

saúde se acentuam, entre estes estão as DST. 

1.2 - DESENVOLVIMENTOS PSÍCO-SOCIAL  

Em meados de século XX, Erikson começa a construir sua teoria psicossocial do 

desenvolvimento humano, repensando vários conceitos de Freud, sempre considerando o ser 

humano como um ser social, antes de tudo, um ser que vive em grupo e sofre a pressão e a 

influência deste. A partir desta consideração, Erikson formula sua teoria de forma a deixar 

duas importantes contribuições à psicanálise, segundo Hall e colaboradores (2000): deixa uma 

teoria na qual o ego tem uma concepção ampliada e realiza estudos psico-históricos, 

exemplificando sua teoria psicossocial no curso de vida de algumas figuras famosas. Essa 

metodologia é totalmente nova para a Psicanálise da época e na própria psicologia, pois 

estudos longitudinais eram muito raros e complexos de serem realizados (ainda o são hoje), 

embora se mostrem como um excelente método de validar teorias como a de Erikson, que 

trabalha o ciclo vital como um continuo onde cada fase influencia a seguinte. 

Assim como Freud, Piaget, Sullivam, entre outras figuras da época, Erikson optou por 

distribuir o desenvolvimento humano em fases. Porém, seu modelo detém algumas 

características peculiares (Rabello, 2001): 

 Desviou – se o foco fundamental da sexualidade para as relações sociais; 

 A proposta os estágios psicossociais envolvem outras artes do ciclo vital além da 

infância, ampliando a proposta de Freud. Não existe uma negação da importância dos 

estágios infantil (afinal, neles se dá todo um desenvolvimento psicológico e motor), 

mas Erikson observa que o que construímos na infância em termos de personalidade 

não é totalmente fixo e pode ser parcialmente modificado por experiências posteriores; 

 A cada etapa, o indivíduo cresce a partir das exigências internas de seu ego, mas 

também das exigências do meio em que vive, sendo, portanto essencial a análise da 

cultura e da sociedade em que vive o sujeito em questão; 

 Em cada estágio o ego passa por uma crise (que dá nome ao estágio). Esta crise pode 

ter um desfecho positivo (ritualização) ou negativo (ritualismo); 

Erikson também criou alguns estágios, que ele chamou de psicossoais, onde ele 

descreveu algumas crises pelas quais o ego passa, ao longo do ciclo vital. Estas crises seriam 

estruturadas de forma que, ao sair delas, o sujeito sairia com um ego (no sentido freudiano) 

mais fortalecido ou mais frágil, de acordo com sua vivencia do conflito, e este final de crise 
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influenciaria diretamente o próximo estágio, de forma que o crescimento e o desenvolvimento 

do indivíduo estariam completamente imbricados no seu contexto social, palco destas crises. 

Confiança Básica x Desconfiança Básica 

           Esta seria a fase da infância inicial, correspondendo ao estágio oral freudiano. A 

atenção do bebê se volta à pessoa que provê seu conforto, que satisfaz suas ansiedades e 

necessidades em um espaço de tempo suportável: A mãe lhe dá garantias de que não está 

abandonado à própria sorte no mundo. E assim se estabelece a primeira relação social do 

Bebê. 

Autonomia x Vergonha e Dúvida 

             Nesta fase eriksoniana, que corresponde ao estágio anal freudiano, a criança já tem 

algum controle de seus movimentos musculares, então direciona sua energia às experiências 

ligadas à atividade exploratória e a conquista da autonomia (Erikson, 1976). 

            A questão é que os adultos, para fazerem as crianças aprenderem tais regras – como a 

de ir ao banheiro, tão enfatizada por Freud – fazem uso da vergonha e ao mesmo tempo do 

encorajamento para dar o nível certo de autonomia. Os pais, muitas vezes usam sua 

autoridade de forma a deixar a criança um pouco envergonhada, para que ela aprenda 

determinadas regras. Porém, ao expor a criança à vergonha constante, o adulto pode estimular 

o descaramento e a dissimulação, como forma reativas de defesa, ou o sentimento permanente 

de vergonha e dúvida de suas capacidades e potencialidades.  

            Em uma explanação mais completa sobre vergonha, Erikson ressalta que trata-se, na 

verdade, de raiva dirigida a si mesmo, já que pretendia fazer algo sem estar exposto aos 

outros, o que não aconteceu. A vergonha precederia a culpa, sendo a última derivada da 

vergonha avaliada pelo superego (Erikson, 1976). 

 De um sentimento de autocontrole sem perda de autoestima resulta um sentimento 

constante de boa vontade e orgulho; de um sentimento de perda do autocontrole e de 

supercontrole exterior resulta uma propensão duradora para a dúvida e a vergonha. 

(Erikson, 1976, p.234) 

Iniciativa x Culpa 

              Neste estágio, que corresponde à fase fálica freudiana, a criança já conseguiu a 

confiança, com o contato inicial com a mãe, e a autonomia, com a expansão motora e o 

controle. Agora, cabe associar à autonomia e a confiança, a iniciativa, pela expansão 

intelectual. 

              A combinação autoestima dá à criança um sentimento de determinação, alavanca 

para a iniciativa. Com a alfabetização e a ampliação de seu círculo de contatos, a criança 
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adquire o crescimento intelectual necessário para apurar sua capacidade de planejamento e 

realização (Erikson, 1987, p. 116). Quando ela já se sente capaz de planejar e realizar, ou seja, 

ela tem um propósito, ela tende a duas atitudes: numa delas, a criança pode ficar fixada pela 

busca de determinadas metas. Freud descreveu uma destas fixações a qual chamou de 

Complexo de Édipo, onde a criança nutre expectativas genitais com o pai do sexo oposto. 

             Erikson alerta ainda para o perigo da personificação. Quando a criança, tentando 

escapar da frustação de ser incapaz para algumas coisas, exagera na fantasia de ter outras 

personalidades, de ser totalmente diferente do que é várias vezes, ela pode se tornar 

compulsiva por esconder seu verdadeiro “eu”, nesse caso, pode passar a sua vida 

desempenhando “papeis”, e afastando-se cada vez mais do contato consigo mesmo. 

Diligência x Inferioridade 

              Erikson deu um destaque a esta fase que, contraditoriamente, foi a menos explorada 

por Freud (no esquema freudiano, corresponde à fase de Latência, por julgá-la um período de 

adormecimento sexual). Podemos dizer que este período é marcado, para Erikson, pelo 

controle, mas um controle diferente do que já discutimos. Aqui, trata-se do controle da 

atividade, tanto física como intelectual, no sentido de equilibrá-la às regras do método de 

aprendizado formal, já que o principal contato social se dá na escola ou em outro meio de 

convívio mais amplo do que o familiar. 

            Com a educação formal, além do desempenho das funções intelectuais, a criança 

aprende o que é valorizado no mundo adulto, e tentar se adaptar a ele. Da ideia de propósito, 

ela passa à ideia de perseverança, ou seja, a criança aprende a valorizar e, até mesmo, 

reconhece que podem existir recompensa a longo prazo de suas atitudes atuais, fazendo surgir, 

portanto, um interesse pelo futuro. 

            Além disso, a criança agora precisa de uma forma ideal, ou seja, regulada e metódica, 

para canalizar sua energia psíquica. Ela encontra esta forma no trabalho/estudo, que lhe dá a 

sensação de conquista e de ordem, preparando-o para o futuro, que, aos poucos passa a ser 

uma das preocupações da criança. É nesta fase que ela começa a dizer, com segurança 

aparente, o que “quer ser quando crescer”, como uma iniciação no campo das 

responsabilidades e dos planejamentos. 

Identidade x Confusão de Identidade 

Nos estudos de Erikson, esta é a fase onde ele desenvolveu mais trabalhos, tendo dedicado um 

livro inteiro à questão da chamada crise de identidade. 
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            Em seus estudos, Erikson ressalta que a adolescente precisa de segurança frente a 

todas as transformações – físicas e psicológicas – do período. Essa segurança ele encontra na 

forma de sua identidade, que foi construída por seu ego em todos os estágios anteriores. 

            Esse sentimento de identidade se expressa nas seguintes questões, presente para o 

adolescente: sou diferente dos meus pais? O que sou? O que quero ser? Respondendo a essas 

questões, o adolescente pretende se encaixar em algum papel na sociedade. Daí vem a questão 

da escolha vocacional, dos grupos que frequenta, de suas metas para o futuro, da escolha do 

par, etc. 

            Erikson lembra que o ser humano mantém suas defesas para sobreviver. Ao sinal de 

qualquer problema, uma delas pode ser ativada. Nesta confusão de identidade, o adolescente 

pode se sentir vazio, isolado, ansioso, sentindo-se também, muitas vezes, incapaz de se 

encaixar no mundo adulto, o que pode muitas vezes levar a uma regressão. Também pode 

acontecer de o jovem projetar suas tendências em outras pessoas, por ele mesmo não suporta 

sua identidade. Aliás, este é um dos mecanismos apontados por Erikson como base para a 

formação de preconceitos e discriminações. 

Intimidade x Isolamento 

 Ao estabelecer uma identidade definitiva e bem fortalecida, o indivíduo estará pronto 

para uni-la à identidade de outra pessoa, sem se sentir ameaçado. Esta união caracteriza esta 

fase. Existe agora a possibilidade de associação de um ego ao outro. Para que essa associação 

seja positiva, é preciso que a pessoa tenha construído, ao longo dos ciclos anteriores, um ego 

forte e autônomo o suficiente para aceitar o convívio com outro ego sem se sentir anulado ou 

ameaçado. 

           Quando isso acontece, ou seja, o ego não é suficientemente seguro, a pessoa irá preferir 

o isolamento à união, pois terá medo de compromissos, numa atitude de “preservar” seu ego 

frágil. Quando esse isolamento ocorre por um período curto, não é negativo, pois todos 

precisam de um tempo de isolamento para amadurecer o ego um pouco mais ou então para 

certificar-se de que ele busca realmente uma associação. Porém, quando a pessoa se recusa 

por um longo tempo a assumir qualquer tipo de compromisso, pode-se dizer que é um 

desfecho negativo para sua crise. 

Generatividade x Estagnação 

           Nesta fase, o indivíduo tem a preocupação com tudo o que pode ser gerado, desde 

filhos até ideias e produtos. Ele se dedica à geração e ao cuidado com o que gerou, o que é 

muito visível na transmissão dos valores sociais de pai para filho. 
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Esta é a fase em que o ser humano sente que sua personalidade foi enriquecida – não 

modificada – com tais ensinamentos. Isso acontece porque existe uma necessidade inerente ao 

homem de transmitir, de ensinar. É uma forma de fazer-se sobreviver, de fazer valer todo o 

esforço de sua vida, de saber que tem um pouco de si nos outros. Isso impede a absorção do 

ser em si mesmo e também a transmissão de uma cultura. 

            Cada vez mais esta fase tem se ampliado. Até algumas décadas atrás, a forma de viver 

esta fase era casando e criando filhos, principalmente para a mulher. Hoje, com uma gama 

maior de escolhas a serem feitas, as formas de expressar a Generatividade também se 

ampliam, de forma que as principais aquisições desta fase como darem e receberem, criar e 

manter, podem se vividas em diversos planos relacionas, não somente na família. Segundo os 

autores, são diversas formas de não se cair no marasmo da lamentação, que Erikson chama de 

estagnação. 

Integridade x desespero 

     A é tempo do ser humano refletir, rever sua vida, o que fez o que deixou de fazer. 

Pensa principalmente em termos de ordem e significado de suas realizações. Essa 

retrospectiva pode ser vivenciada de diferentes formas. A pessoa pode simplesmente entrar 

em desespero ao ver a morte se aproximando. Surge um sentimento de que o tempo acabou 

que agora resta o fim de tudo, que nada mais pode fazer pela sociedade, pela família, por 

nada. São aquelas pessoas que vivem em eterna nostalgia e tristeza por sua velhice. A 

vivência também pode ser positiva. A pessoa sente e sensação de dever cumprido, 

experimenta o sentimento de dignidade e integridade, e divide sua experiência e sabedoria. 

Existe ainda o perigo do indivíduo se julgar o mais sábio, e impor suas opiniões em nome de 

sua ideia e experiência. 

            Erikson (1987) faz uma ressalva acerca das crises e de suas consequências na 

construção da personalidade. Em suas palavras, 

“uma personalidade saudável domina ativamente seu meio, demonstra possuir certa 

unidade de personalidade (...). De fato, podemos dizer que a infância se define pela 

ausência inicial desses critérios e de seu desenvolvimento gradual em passos 

complexos de crescente diferenciação. Como é, pois, que uma personalidade vital 

cresce ou, por assim dizer, advém das fases sucessivas da crescente capacidade de 

adaptação às necessidades da vida – com algumas sobras de entusiasmo vital?” 

(Erikson, 1987, p. 91)  
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Teoria do Plano de Vida 

            Segundo Erikson, durante o ciclo vital construiríamos o que ele denomina plano de 

vida, um curso, um roteiro segundo o qual a crise do ego vão se desenrolar de certa maneira, 

que parece ter sido determinada pela infância, pelas primeiras crises do sujeito. 

 

  A indispensável contribuição da iniciativa para o desenvolvimento 

ulterior da identidade consiste, pois obviamente, na libertação da iniciativa e 

iniciativa e propósito da criança para as tarefas adultas que prometem (mas não 

podem garantir) a realização plena da gama de capacidades do indivíduo. Isso é 

preparado na convicção firmemente estabelecida e invariavelmente crescente, não 

intimidada pela culpa, de que “Eu sou o que posso imaginar que serei”. Contudo, é 

igualmente óbvio que um desapontamento geral dessa convicção por uma 

discrepância entre os ideais infantis e a realidade adolescente só pode conduzir a um 

desencadeamento do ciclo de culpa-e-violência, tão característico do homem e, no 

estudo, tão perigoso para a sua própria existência”. (Erikson, 1987, p. 122) 

 

 

        Outro marco fica na fase da diligência, período onde, pela escolarização, a criança 

se insere no mundo social e lida com os papéis que este envolve. Neste processo de 

socialização, importantes mensagens são passadas à criança, que, combinadas com sua 

disposição interna, torna-se mais um elemento na construção de um plano de vida. “É neste 

período que a sociedade maior torna-se significativa para a criança ao admiti-la em papéis 

preparatórios” (Erikson, 1987). Aqui vemos a importância clara das relações sociais na 

montagem do plano de vida, porque, é através da aprendizagem de determinados papéis, que a 

criança vai antecipando e exercitando algumas características e habilidades para seus futuros 

papéis. 

  

1.3 – Reprodução Humana 

     A reprodução é o mecanismo pelo qual os seres vivos originam seus descentes. Nós, 

seres humanos reproduzimos de forma sexuada, ou seja, com a união de células de dois 

organismos diferentes, cada um com seu material genético. 

     Esta característica de reproduzir-se sexuadamente garante a diversidade de indivíduos 

da espécie, e por isso, somos tantos indivíduos e, cada um, com suas características 

particulares. 
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 Na espécie humana, como também em outros animais, os indivíduos apresentam 

distinções de acordo com seu sexo. Machos e fêmeas possuem suas características próprias. 

Todos nascem com seu sexo já definido, “menino ou menina”, o que é perceptível pelos 

órgãos genitais de cada um, sendo estas consideradas características sexuais primárias. Outras 

surgem com o tempo e o crescimento, diferenciando o corpo do menino e da menina, agora 

em corpo de homem e de mulher e são conhecidas como características sexuais secundárias. 

BLACK (2002, pg. 517). 

O Sistema reprodutor humano como já vislumbrou acima, é composto por vários 

órgãos, os quais possuem ordenamentos/funções biológicas específicas, sendo que essas 

cargas orgânicas devem variar dependendo da característica do gênero humano (macho e 

fêmea). 

 

1.3.1 – Sistema Reprodutor Masculino 

 Nosso corpo possui um sistema genital (anteriormente denominado sistema 

reprodutor), que é diferente em cada sexo. 

 O sistema genital possui partes externas e internas. No sexo masculino, a parte externa 

é formada pelo pênis e pelo escroto. Internamente, inclui dois testículos, duas glândulas 

seminais, dois ductos diferentes e próstata.  

 Na puberdade todo esse sistema amadurece e passa a ser capaz de produzir sêmen, ou 

esperma, que é uma mistura de líquidos e espermatozoides. Também na puberdade o 

adolescente do sexo masculino passa a ejacular. A ejaculação é a saída de sêmen pelo pênis, 

que ocorrem quando o pênis fica ereto (“duro”) e existe grande excitação sexual. 

BLACK (2002, pg. 518). Essa é uma forma e um processo pelo qual, durante o ato 

sexual, ocorre o contágio por DST, já que o sêmen ou a urina são veículos transportadores dos 

parasitas viróticos, bacterianos, fungicas entre outros. 

Para TORTORA (2006, pg 565), o sistema Genital masculino possui essas funções: 

 
1. Testículos: produzem os espermatozoides e o hormônio sexual 

masculino testosterona. 

2. Ductos: transportam urna maturação dos espermatozoides. 

3. Glândulas sexuais acessórias: secretam a maior parte da porção líquida 

do sêmen. 

4. Pênis: contém a uretra, um canal de passagem para a ejaculação do 

sêmen e excreção da urina. 
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1.3.2- O SISTEMA REPRODUTOR FEMININO: 

 

No Sistema Reprodutor Feminino estão incluídos os ovários (gônadas femininas), as 

tubas uterinas (de Falópio), o útero, a vagina e os órgãos genitais femininos externos, em 

conjunto, de pudendo feminino (ou vulva). Também, as glândulas mamárias são consideradas 

como parte do Sistema reprodutor feminino TORTORA (2006 pg. 571). 

Para BLACK (2002, pg. 518), o sistema reprodutor feminino é assim descrito: 

 
O Sistema Reprodutor Feminino é formado pelos ovários, trompas, 

útero, vagina e genitália externa. O par de ovários contém agregações celulares 

chamadas folículos ovarianos, cada um contém um óvulo, o ou ovo, e é circundado 

por tecido epitelial. Durante os anos reprodutivos de uma mulher, um óvulo capaz 

de ser fertilizado é liberado uma vez por mês. As Trompas uterinas recebem os 

óvulos e os impelem ao útero. A fertilização normalmente ocorre nas trompas. O 

útero é um órgão em forma de pera no qual um óvulo fertilizado se desenvolve. Ele 

é revestido com uma membrana mucosa chamada endométrio, cuja porção externa 

é descartada durante a menstruação. A vagina, também revestida com uma 

membrana mucosa, se estende da cérvix até a parte externa do corpo. Ela recebe o 

esperma durante o coito e forma parte do canal do nascimento. A genitália externa 

feminina inclui o clitóris, sexualmente sensível, dois pares de lábios e as glândulas 

de Bartholin, secretoras de muco.  

 

 

1.4 - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 

As doenças sexualmente transmissíveis (DST‟s) são infecções transmitidas 

principalmente por contato sexual (vaginal, anal ou oral) de uma pessoa para outra. Há 

micro-organismos, entre os quais certas espécies de protozoários, de fungos, de bactérias e de 

vírus, que causam doenças no ser humano. Algumas dessas doenças são transmitidas por meio 

do ato sexual e são, por isso, denominadas doenças sexualmente transmissíveis e designadas 

pela sigla DST‟s (alguns as denominam doenças venéreas). Elas também podem ser 

transmitidas pelo contato com o sangue do doente. 

 São diversas as doenças transmitidas sexualmente, mas todas elas podem ser 

prevenidas com o cuidado nas relações sexuais, como o uso da camisinha, que além de um 

método contraceptivo, é o único meio de se evitar a maioria das DST‟s. 

  A maioria das DST‟s atinge principalmente os órgãos genitais e pode ser curada sem 

deixar sequelas, desde que seja diagnosticada precocemente. Existem alguns sintomas 

comuns a várias DST‟s, mas somente um médico poderá fazer o diagnóstico correto e propor 

o tratamento adequado em cada caso. Entre os sintomas mais comuns, estão: 

 Aparecimento de feridas, manchas ou verrugas nos órgãos genitais; 

 Ardência ou dificuldade para urinar; 
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 Secreção (corrimento) ou coceira na vagina, no ânus ou no pênis. 

No caso de algumas DST‟s, os sintomas podem desaparecer em alguns dias a pessoa 

achar que está curada. Nesses casos, se a doença não for diagnosticada e tratada, os danos 

causados ao indivíduo poderão ser muito maiores no futuro. 

 Também é comum as pessoas terem doenças sexualmente transmissíveis e não 

apresentarem sintomas. Como alguns micro-organismos passam por um tempo de incubação 

no corpo, poderão se passar dias ou meses até que o indivíduo perceba que está com uma 

DST. Nesse período, poderá transmitir a doença para outras pessoas, sem saber que está 

contaminado. É muito importante consultar um médico periodicamente, principalmente se o 

parceiro contrair ou apresentar qualquer sintoma de DST.    

 Não é possível saber se uma pessoa é possuidora de uma ou mais DST‟s apenas 

olhando para ela ou para sua região genital. Isso significa que toda e qualquer relação sexual 

pode oferecer, em princípio, risco de contágio. A precaução que permite evitar contrair uma 

DST‟s em uma relação sexual é a utilização da camisinha masculina e feminina, ambos 

denominados preservativos. 

 A camisinha masculina (ou camisa-de-vênus) é uma película de borracha que é 

colocada (desenrolada) sobre o pênis ereto, antes da relação. Na ponta da camisinha há um 

reservatório onde fica o sêmen, após a ejaculação. O pênis é retirado da vagina e, com ele 

ainda ereto, retira-se a camisinha, que devem ser enrolada em papel higiênico e jogada no 

lixo. Uma camisinha nova é necessária a cada relação.  

 A camisinha feminina é introduzida na mulher na vagina antes da relação. Após a 

relação, a camisinha deve ser retirada com cuidado para que a mulher não tenha contato com 

o sêmen depositado dentro dela. Ela é enrolada em papel higiênico e descartada no lixo. 

 O uso correto do preservativo impede que a mulher tenha contato com o sêmen e que o 

homem tenha contato com o líquido vaginal. Caso um algum dos parceiros tenha alguma 

DST‟s, o preservativo impede que o micro-organismo seja transmitido para o outro.  

1.4.1 - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS VIRAIS 

1.4.1.1 - Aids 

O termo Aids vem da sigla da expressão inglesa acquired immunodeficiency 

syndrome, que significa síndrome da imunodeficiência adquirida. É causada por um grupo de 

vírus, chamados HIV, que invadem certas células – alguns tipos de glóbulos brancos do 

sangue - responsáveis pelas defesas do organismo contra doenças. Síndrome é o conjunto de 

sintomas que indica a pessoa tem uma doença. Imunodeficiência é a diminuição da 
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capacidade do corpo de reagir a doenças causadas por micro-organismos, que normalmente 

seriam facilmente combatidas pelo próprio corpo (por exemplo, um simples resfriado). Essas 

doenças podem ser mortais para quem tem aids. Adquirida significa que foi contraída ao 

longo da gestação ou da vida, ou seja, não foi herdada dos pais geneticamente. 

O HIV se multiplica dentro dessas células e acaba por comprometer a atividade do 

sistema imunitário (sistema de defesa do organismo) da pessoa. Quando a aids se manifesta, a 

pessoa fica debilitada e torna-se incapaz de se defender contra infecções, como a pneumonia, 

a meningite, as infecções intestinais. Cada vez mais fraco, o doente corre risco de morrer de 

uma dessas doenças que seu corpo não consegue combater. 

Os primeiros casos de Aids apareceram em 1979, nos Estados Unidos. No Brasil, a 

doença foi registrada pela primeira vez em 1982. 

Doença causada pelo vírus HIV, transmitida pelo contato sexual ou também por fluidos 

corporais como o sangue, sêmen ou liquido vaginal de um portador do vírus. Seu único 

método de prevenção no contato sexual é a utilização da camisinha masculina e feminina. 

Pode atingir tanto homens quanto mulheres de todas as classes socioculturais. Não 

sendo uma doença exclusiva para um ou outro grupo de risco, como a relação sexual sem 

precauções devidas. 

Toda relação sexual, de qualquer forma, seja vaginal, anal ou oral, deve ser feita com o uso da 

camisinha e independentemente de o parceiro ser conhecido ou não. Não se deve nunca 

arriscar, pois o portador do vírus nem sempre tem sinais aparentes. 

Indivíduos com vida sexual ativa devem fazer o exame de sangue frequentemente, 

pois quanto antes iniciarem o tratamento, mais fácil é se controlar a doença que ainda não tem 

cura. 

Estes indivíduos portadores não transmitem o vírus pelo convívio diário, pelo contato 

pessoal como carinho, beijo ou abraço, nem mesmo pela relação sexual quando se utiliza o 

preservativo. Portanto, mantendo o tratamento, podem ter uma vida comum e não devem ser 

discriminados. 

A aids é causada por vírus 

A aids é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que pode ser 

adquirido pelo contato com sangue, sêmen ou líquido vaginal de portador do vírus.  

Algum tempo a contaminação, um exame clínico da parte líquida pode revelar a 

presença de substâncias produzidas pelo organismo humano em resposta ao HIV. Dizemos 
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que um indivíduo é soropositivo quando é detectada a presença de tais substâncias em seu 

sangue. 

Ser soropositivo não é o mesmo que ter aids. Uma pessoa soropositiva pode levar 

vários anos até manifesta a aids. Mesmo antes de a síndrome aparecer, o soropositivo pode 

transmitir o vírus para outras pessoas. 

Considera-se que o soropositivo passa ter aids a partir do momento em que o sistema 

de defesa de seu organismo, enfraquecido pelo HIV, não consegue mais se recuperar de 

doenças normalmente tratáveis e curáveis. 

 

Prevenção da aids 

 Não se pega o HIV convivendo com pessoas portadoras de HIV ou que já apresentam 

aids. A transmissão ocorre no contato com sangue, sêmen ou fluido vaginal. O leite materno 

de mulheres soropositivas também transmite o HIV.  

 Um comportamento de risco é compartilhar seringas e agulhas, o que às vezes 

acontece com quem usa drogas e tem contato com o sangue de outras pessoas, o que favorece 

a contaminação com o HIV.  

 Ao tomar injeções, devemos nos certificar de a seringa seja descartável e exigir 

sempre que a embalagem seja aberta na nossa frente. 

 Da mesma forma que algumas DST, o HIV pode ser transmitido da mãe gestante para 

o filho, na gravidez ou durante o parto. Nem todos os filhos de mães portadoras de HIV 

nascem com o vírus, e já existem procedimentos médicos que reduzem bastante o risco de 

contágio, ainda que o eliminem totalmente. 

 Até o momento não há notícia de cura definitiva para a aids, mas medicamento 

recentes têm possibilitado reduzir os sintomas e retardar o progresso da infecção, aumentando 

a expectativa de vida de quem apresenta a síndrome. 

 O uso de preservativos é o único modo de se proteger do HIV em uma relação sexual.   

1.4.1.2 - Hepatite B  

 É uma doença provocada pelo vírus da Hepatite B (VHB), descoberto em 1965, é a 

mais perigosa das hepatites e uma das doenças mais frequentes do mundo, estimando-se que 

existam 350 milhões de portadores crônicos do vírus, ou seja, estima-se que 5% da população 

mundial sejam portadores dessa virose que atacam fígado da pessoa. Os vírus da hepatite B 

são transmitidos por meio de relações sexuais, transfusões com sangue contaminado e de mãe 

para filho através da placenta, da mesma forma que o vírus imunodeficiência humana (VIH), 
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que provoca a Sida, só que o vírus da hepatite B é 50 a 100 vezes mais infeccioso do que o 

VIH. Os sintomas da hepatite B incluem icterícia, febre, dores de cabeça, náuseas, vômitos e 

dores musculares. 

 A hepatite B é uma das viroses mais importantes que ocorre na espécie humana e 

apesar dos avanços no diagnóstico, tratamento e prevenção, a infecção continua sendo um 

grande problema de saúde pública. No mundo, a hepatite B apresenta uma distribuição 

geográfica heterogênea com áreas de alta, média e baixa prevalência. O VHB está presente 

em vários fluidos corporais, o que facilita a transmissão, a principal forma de transmissão do 

VHB é parenteral, através do sangue e outro fluido corporal contaminado de pessoa a pessoa 

via horizontal e de mãe para filho via vertical. A infecção pode ser sintomática ou 

assintomática, podendo se apresentar na forma aguda e desta evoluir para a crônica. Pacientes 

crônicos podem desenvolver cirrose hepática e CHC, evoluindo para o óbito. 

  O diagnóstico é imprescindível, tanto para tratamento, como para o manejo de 

paciente, principalmente os portadores assintomáticos, que são fontes constantes da infecção. 

Para o diagnóstico podem ser realizados exames de triagem é os sorológicos, seguidos, em 

alguns casos, do PCR. Entretanto, tem sido detectadas mutações no genoma o VHB que têm 

levados a falhas no diagnóstico da virose, bem como no tratamento com a lamivudina. As 

alterações mais importantes são as que ocorrem nos genes que codificam as proteínas 

utilizadas nos testes diagnósticos e no gene da polimerase viral. Portanto, é necessário o 

desenvolvimento e utilização de ensaios sorológicos e moleculares sensíveis, que tornem 

possível detecção deste mutante. 

 

1.4.1.3 -Hepatite C 

É uma inflamação do fígado provocada por um vírus, que quando crônica, pode 

conduzir a cirrose, insuficiência hepática e cancro. Durante vários anos foi conhecida sob a 

designação de hepatite não - A e não – B, até ser identificado, em 1989, o agente infeccioso 

que a provoca e se transmite, sobre tudo por via sanguínea. É conhecida como a epidemia 

“silenciosa” pela forma como tem aumentado o número de indivíduos com infecção crônica 

em todo o mundo e pelo facto de os infectados poderem não apresentar qualquer sintoma, 

durante dez ou 20 anos, e sentir-se de perfeita saúde. 

Calcula-se que existam 170 milhões de portadores crônicos (cerca de três por cento da 

população mundial), dos quais nove milhões são europeus, o que faz com que o VHC seja um 

vírus muito mais comum que o VIH, responsável pela SIDA. Segundo a Organização 
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Mundial de Saúde, é possível que surjam todos os anos três a quatro milhões de novos casos 

no planeta. A prevalência do vírus difere de acordo com a região geográfica; enquanto na 

Europa e na América do Norte os índices de contaminação rondam os dois por cento, em 

África, no Sudeste Asiático, no Pacifico Ocidental e no Leste do subterrâneo as taxas de 

prevalências são superiores. 

Em Portugal, a hepatite C crônica é já uma das principais causas de cirrose e de 

carcinoma hepato Celular estimando-se que existam 150 mil infectados embora a grande 

maioria não esteja diagnosticada. De acordo com um estudo do Observatório Europeu da 

droga e da toxicodependência, Portugal é um dos países europeus a apresentar as mais 

elevadas taxas de contaminação deste vírus, que atinge 60 a 80 por cento dos 

toxicodependentes. 

Cerca de 20 a 30 por cento dos indivíduos infectados com o VHC recuperam 

espontaneamente após a infecção aguda pelo VHC, mas os restantes 70 e 80 por cento 

evoluem para a hepatite crônica pode conduzir à cirrose ou ao cancro do fígado. Os 

especialistas ainda não chegaram a uma conclusão sobre as razões que levam alguns doentes a 

desenvolver uma cirrose em poucos anos, enquanto outros podem levar décadas. Entre as 

possíveis explicações está a idade em que a pessoa foi contaminada (quanto mais tarde, mais 

grave pode ser a evolução da infecção), as diferenças hormonais (é mais comum no sexo 

masculino) e o consumo de álcool (que estimula a multiplicação dos vírus e diminui as 

defesas imunitárias). 

Esse tipo de hepatite só excepcionalmente se apresenta como hepatite fulminante. 

O tratamento atual disponível para tratar a hepatite C é baseado na combinação de dois 

medicamentos: o interferon alfa e a ribivirina, mas novos medicamentos muito promissores, 

em combinação com os dois primeiros o tela previr e o boceprevir, estão disponíveis em 

alguns mercados (Estados Unidos, Brasil). Ambos os medicamentos melhoram 

significativamente a chance de cura para a hepatite C. 

A prevenção é feita monitorando-se os bancos de sangue e não fazendo uso 

compartilhado de seringas ou materiais que tiverem contato com o sangue. 

1.4.1.4 - Herpes Genital 

           É uma doença sexualmente transmissível causada pelo vírus herpes simplex tipo 1 

(HSV – 1) e tipo 2 (HSC – 2). 



29 
 

 
 

          A maior parte dos casos de herpes genital é causada pelo tipo 2. A infecção genital do 

tipo 2 é mais comum nas mulheres provavelmente porque a transmissão homem – para - 

mulher seja mais provável do que mulher – para – homem. 

 A maioria das pessoas não tem sintomas da infecção ou eles são moderados. Quando 

os sintomas ocorrem, eles tipicamente aparecem como bolhas nos genitais e reto, ou ao redor. 

As bolhas estouram, deixando feridas que podem levar de duas a quatro semanas para sarar na 

primeira vez que ocorrem. Geralmente outra erupção pode aparecer semanas ou meses depois 

da primeira, mas quase sempre é menos severa e dura menos tempo. Embora a infecção possa 

ficar no corpo indefinidamente, a quantidade de erupções tende a diminuir no período de 

anos. 

 Os vírus do herpes podem ser encontrados e soltos nas feridas que eles causam, mas 

também podem ser liberados por erupções na pele que não parecem estar estouradas ou 

feridas. Geralmente a pessoa só pode contrair infecção do vírus tipo 2 durante o com alguém 

que tenha infecção por esse vírus. A transmissão também pode acontecer via parceiro sexual 

que não tem feridas visíveis e pode não saber que está infectada. O HSV – 1 (tipo 1) também 

pode causar herpes genital, porém mais comumente causa infecções na boca e lábios. As 

erupções genitais do HSV – 1 ocorrem com menos frequência do que as do HSV – 2.  

 A maioria das pessoas com HSV– 2 não sabem que está infectada. Porém, se os 

sintomas ocorrerem, as primeiras erupções podem ser bem pronunciadas. A primeira erupção 

geralmente acontece dentro de duas semanas depois da transmissão do vírus e as feridas 

tipicamente saram entre 2 – 4 semanas. Outros sintomas durante o primeiro episódio podem 

incluir um segundo florescimento de feridas e sintomas semelhantes à gripe, incluindo febre. 

Porém, a maioria das pessoas com infecção de HSV – 2 pode nunca ter feridas, ou ter 

sintomas tão leve que nota o confunde com picadas de insetos ou outro problema de pele. 

 A maioria das pessoas que tiveram o primeiro episódio de erupções causadas pelo 

herpes genital pode esperar que elas se repitam (geralmente 4 ou 5) durante o ano. Ao passar 

do tempo geralmente essas recorrências diminuem de frequência.  

 O herpes genital pode causar feridas dolorosas recorrente em muitos adultos, e pode 

ser severa em pessoas com sistema imunológico enfraquecido. Independentemente da 

severidade dois sintomas, herpes genital frequentemente causa problemas psicológicos nas 

pessoas infectadas.  

  Adicionalmente, herpes genital pode causar infecção potencialmente fatal em bebês. É 

importante que a mulher evite contrair herpes durante a gravidez porque um primeiro episódio 
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enquanto estiver grávida é de grande risco de transmissão para o bebê. Se a mulher tiver o 

herpes genital ativo durante o parto, geralmente opta-se pela cesariana. Afortunadamente, 

infecções de herpes passadas das mães para os bebês são raras. 

  Herpes pode ter influência na disseminação do HIV, o vírus que causa AIDS. Herpes 

pode tornar a pessoa mais susceptível à infecção do HIV. Pessoas com herpes e HIV também 

tem maior probabilidade de transmitir o vírus da AIDS. 

 Não há tratamento para a cura do herpes, porém medicamentos antivirais podem 

diminuir as erupções. Adicionalmente, terapia diária de repressão ao herpes sintomático pode 

reduzir o risco de transmissão para sexual. 

O método de transmissão mais seguro para evitar qualquer doença sexualmente 

transmissível, incluindo herpes genital, é abster-se do contato sexual ou ter um 

relacionamento monogâmico de longo prazo com um parceiro testado que se sabe não estar 

infectado. 

Ulceração pode acontecer nas áreas genitais de homens e mulheres não cobertas pelo 

preservativo de látex. Desta forma, o uso correto e consistente de preservativo de látex 

somente pode reduzir o risco de transmissão do herpes genital quando envolve toda a área 

infectada. Uma vez que preservativo pode não cobrir toda a área de infecção, até mesmo seu 

uso correto e consistente não garante proteção contra herpes genital. 

  Pessoas com herpes genital não devem ter relações sexuais com parceiros não 

infectados quando as lesões e outros sintomas estiverem presentes. É importante saber que 

mesmo que a pessoa não apresente sintomas ela ainda assim pode infectar seu parceiro sexual, 

desta forma ele deve ser alertado do risco. O parceiro sexual de uma pessoa com herpes 

genital pode procurar fazer teste de sangue para determinar se foi infectado.    

1.4.1.5 - Verrugas genitais 

 O condiloma acumulado ou verruga genital é uma doença sexualmente 

transmissível (DST) que se caracteriza pela formação de verrugas no períneo, conhecidas 

popularmente como crista de galo ou jacaré. É causada pelo vírus HPV, Papiloma viridae. A 

transmissão do vírus é sobre tudo na relação sexual, mesmo que não haja penetração, mas 

pode ocorrer também por roupas intimas contaminada. As lesões atingem a pele dos pênis, a 

glande, a uretra, nádegas, ânus, vaginas e regiões próximas. As lesões que ocorrem no reto 

não são necessariamente causadas por sexo anal. 
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 O condiloma acuminado é uma DST transmitida pelo sexo oral, vaginal e anal, e 

também pela masturbação em casal. Pode ser transmitida também por contato direto de o tipo 

utilizar sanitários públicos. 

Quase todas as pessoas têm certo problema de pele, ou certa infecção da pele, seja 

menor de idade ou maior gravidade. A infecção da pele tanto pode ser como uma ligeira 

reação alérgica, uma pequena vermelhidão na superfície da pele que desaparece em pouco 

tempo, como também algo muito mais grave, como reações alérgicas muito profundas e de 

longa duração. 

As verrugas genitais são uma das infecções da pele mais comuns, pois se tratam de 

infecções transmitidas sexualmente causadas pelo vírus papiloma humanas (VPH).  Existem 

mais de 100 tipos diferentes de VPH, alguns que causam o aparecimento de verrugas visíveis 

ou invisíveis nas mãos, pés ou áreas genitais.  As verrugas genitais também poderão aparecer 

na boca, mas este tipo de caso são extremamente raro.  

Alguns tipos de vírus das verrugas estão “ligados” a mudanças nas células da cérvix, o 

que pode levar ao cancro da cérvix vários anos mais tarde. As mulheres devem fazer testes 

regulares na cérvix quer tenham verrugas genitais ou não. As verrugas genitais visíveis não 

estão ligadas ao cancro da cérvix e as mulheres que tiveram as verrugas genitais não 

necessitam de fazer mais testes do que qualquer outra mulher.  

As verrugas genitais podem passar de pessoa para pessoa durante ato sexual e por 

contato entre as peles com alguém que tenha o vírus da verruga. O vírus pode permanecer no 

corpo e ser passado antes de ter sido descoberto ou depois de já ter desaparecido. As verrugas 

genitais tanto podem ser externas ou internas.  

Nas mulheres, as verrugas genitais podem ser encontradas à volta ou dentro da vagina, 

na vulva (os lábios à volta da abertura da vagina), cérvix e ânus. Nos homens, as verrugas 

genitais podem ser encontradas no pênis ou dentro dele, no escroto e uretra, dentro ou à volta 

do ânus. 

Os vírus das verrugas genitais podem ser transmitidos se tiver sexo vaginal ou anal ou 

se partilhar os mesmos brinquedos sexuais (como díodos, vibradores, etc.). Por vezes o vírus 

pode ser transmitido após o mínimo de contato íntimo. É possível, mas muito raro, 

desenvolver-se verrugas genitais na boca ou nos lábios, derivado do sexo oral. Em casos ainda 

mais raros, é possível as mulheres grávidas passarem o vírus das verrugas genitais para o feto 

e bebê à nascença. 
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As verrugas genitais não podem ser transmitidas através de abraços, a partilha de 

toalhas ou de banhos, das piscinas, assentos das sanitárias, copos ou talheres. Histórias de que 

as verrugas genitais são transmitidas destas formas são mitos em qualquer fundamento. 

A maior parte das pessoas infectadas com as verrugas genitais poderá não ter 

quaisquer sintomas visíveis de todo. Pode levar cerca de duas semanas a vários meses até que 

se entre em contato com o vírus antes das verrugas genitais aparecerem. Poderá notar-se 

bolinhas pequenas da cor de carne viva ou alterações na pele poderão aparecer em qualquer 

parte da área genital ou anal, tanto a nível externo quanto interno. 

Estas alterações na pele podem ser suaves, planas, grandes ou pequenas e aparecer 

tanto em grupos quanto individualmente. Normalmente não causam dor, mais por vezes 

podem causar comichão e inflamações, podendo levar a sangramento. 

Os tratamentos das verrugas genitais podem ser os mais variados, desde 

medicamentos receitados por um médico, medicamentos obtidos sem ser necessária uma 

receita médica, outros tratamentos – que não medicamentos – como aparelhos que possam ser 

usados diretamente na pele (poderão ser obtidos em farmácias ou outro lugar recomendado), 

certos produtos naturais, entre outros. 

 Cirurgia – certo tipo de cirurgia especifica pode ser usada para retirar e eliminar as 

verrugas genitais. Consulte um médico antes de optar por este tipo de tratamento. 

 Injeção de uma droga ou medicamento diretamente na verruga genital – este 

tratamento não é muito comum, mais também pode fazer-se. 

 Produtos naturais – produtos naturais para as verrugas genitais, como certos óleos, 

pomadas ou cremes, sprays, e etc. Poderão dar bons resultados para tratar e mesmo 

eliminar o vírus das verrugas genitais.  

Queimar com calor, congelá-las ou o uso do laser também pode ser usado para 

eliminar as verrugas genitais. 

Alguns destes tratamentos acima poderão ser algo desconfortável, mas não poderão ser 

dolorosos. Se a pessoa que sofrer de verrugas genitais estiver grávida ou planejar engravidar, 

é mais aconselhado consultar um médico para que este possa recomendar o tratamento mais 

apropriado para si e que não possa fazer mal ao feto (se estiver grávida). 

1.4.2 – DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS BACTERIANAS 

1.4.2.1 – GONORREIA 

É causada pela bactéria Neisseria gonorrhoea, também conhecida por gonococo, e é 

uma das DST‟s mais comuns. 
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Os sintomas nos homens são ardência ao urinar e secreção purulenta pela uretra, que 

aparecem de 2 a 10 dias após o contágio. Os sintomas na mulher são corrimento vaginal e 

ardência ao urinar, mas eles nem sempre se manifestam. Dessa maneira, a mulher 

contaminada pode transmitir a doença sem saber. 

Se não houver diagnóstico precoce, a gonorréia pode contaminar as tubas uterinas, na 

mulher, e os testículos e a próstata, no homem, provocando esterilidade. Além disso, a mulher 

pode contaminar o bebê durante o parto, provocando infecções e até cegueira no recém-

nascido. Atualmente, é obrigatória a utilização de um colírio antibiótico no momento do 

nascimento em todos os bebês nascidos em hospitais e maternidades. 

A gonorréia pode ser tratada com antibióticos e é facilmente curada se for 

diagnosticada precocemente. 

1.4.2.2 – Sífilis 

A sífilis é uma infecção causada pela bactéria Treponema pallidum e pode se 

manifestar em três diferentes estágios. 

Geralmente, o primeiro sintoma (que corresponde ao primeiro estágio) é o 

aparecimento de uma pequena ferida que não dói nem coça chamada de cancro duro, nos 

órgãos genitais (pênis, vulva, vagina ou colo uterino) ou na boca. Essa ferida desaparece 

sozinha após alguns dias, sem deixar cicatriz, e o indivíduo pode pensar que está curado. 

Alguns meses depois, aparecem manchas vermelhas pelo corpo, características do 

segundo estágio. Essas manchas também desaparecem após algum tempo. 

Se a doença não for tratada, evolui para o terceiro estágio, após um período sem 

sintomas que pode durar anos. Nesse ponto, ela afeta diversos órgãos vitais, como o cérebro e 

o coração. A doença pode ser tratada com antibióticos em qualquer dos estágios e pode ser 

diagnosticada pelos sintomas e por exame de sangue. 

A gestante com sífilis pode sofrer aborto espontâneo ou transmitir a doença para o 

feto, que poderá apresentar cegueira e deformidades ósseas. 

1.4.2.3 – Clamidíase 

            A Clamidíase é uma doença sexualmente transmissível comum provocada por uma 

bactéria (Chlamydia trachomatis), a qual pode danificar os órgãos reprodutores da mulher. 

         Ainda que os sintomas sejam geralmente moderados ou ausentes, ela pode gerar 

complicações sérias que causam danos irreversíveis, incluindo infertilidade, antes que a 

mulher reconheça o problema e também causa secreção no pênis de homens contaminados. 
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A Clamidíase pode ser transmitida durante o sexo vaginal, anal ou oral. Também pode ser 

passada da mãe infectada ao bebê durante o parto natural. 

      Qualquer pessoa sexualmente ativa pode ser infectada com Clamidíase. Quanto maior o 

número de parceiros sexuais, maior é o risco de infecção. Uma vez que o cérvix (entrada para 

o útero) de garotas adolescentes e mulheres jovens não estarem totalmente amadurecidos, ele 

está sob risco particularmente alto de infecção em atividades sexuais. Já que Clamidíase 

também pode ser transmitida pelo sexo oral ou anal, em relações homossexuais masculinas 

também apresentam risco. 

      Clamidíase é conhecida como uma doença “silenciosa” porque em torno de ¾ das 

mulheres e metade dos homens infectados não apresentam sintomas. Caso os sintomas 

aparecem, eles se manifestam entre 1 – 3 semanas depois da contaminação. 

       Nas mulheres a bactéria inicialmente infecta o cérvix e a uretra. Mulheres que 

apresentam sintomas podem ter secreções vaginais anormais e sensação de queimação ao 

urinar. Quando q infecção se espalha do cérvix aos tubos de falópio algumas mulheres podem 

ainda não apresentar nenhum sintoma, outras têm dores no abdômen inferior e na parte de 

baixo das costas, náusea, febre, dor durante o sexo e sangramento entre os ciclos 

menstruais. Infecção da clamidíase no cérvix pode se espalhar para o reto. 

Homens com sintomas podem ter secreções no pênis ou sensação de queimação ao urinar. 

Homens também podem ter queimação e coceira ao redor da abertura do pênis. Dor e inchaço 

nos testículos são incomuns. 

        Homens e mulheres que tiveram intercurso anal receptivo podem adquirir infecção de 

clamidíase no reto, o que pode causar dor na região, secreções ou sangramento. Clamidíase 

também pode acontecer na garganta de homens e mulheres que tiveram sexo oral com 

parceiros infectados. 

      A clamidíase é diagnosticada através de testes laboratoriais para diagnosticar a mesma. 

Alguns são testes de urina, outros requerem que seja coletada uma amostra do local como o 

pênis ou cérvix. 

       Para ajudar a prevenir as consequências sérias da clamidíase, é recomendado exame 

pelo menos uma vez por ano para todas as mulheres sexualmente ativas abaixo de 26 anos. 

Um teste anal é recomendado para mulheres mais velhas com fatores de risco para clamidíase 

(novo parceiro sexual ou múltiplos parceiros). Todas as mulheres grávidas devem fazer testes 

para clamidíase. 
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      Clamidíase pode ser facilmente tratada e curada com antibióticos. Todos os parceiros 

sexuais devem ser avaliados, testados e tratados. Pessoas com essa doença devem abster-se de 

intercurso sexual até que elas e seus parceiros sexuais estejam completamente curados, do 

contrário a infecção pode ocorrer novamente. Ter múltiplas infecções de clamidíase pode 

colocar a mulher sob alto risco de complicações reprodutivas, incluindo fertilidade.  

      A forma mais segura de evitar doenças sexualmente transmissíveis é abster de contato 

sexual ou ter uma relação mutuamente monogâmica com um parceiro que tenha sido testado e 

sabe-se não estar infectado. 

      Preservativos masculinos de látex, quando usados corretamente e consistentemente, 

podem reduzir o risco da transmissão da doença. 

      Qualquer sintoma como secreções ou queimação ao urinar e feridas incomuns deve ser 

sinal para interromper relações sexuais e consultar um médico imediatamente. Se a pessoa 

está sendo tratada para clamidíase (ou qualquer outra doença sexualmente transmissível) ela 

deve avisar todos os parceiros sexuais recentes para que eles procurem um médico e 

tratamento apropriado. 

1.5 - UMA BREVE HISTÓRIA DA DST NO MUNDO, SUA ORIGEM: 

  Desde a microevolução, com as suas mutações nas sequências genéticas de um 

organismo, passando pela seleção natural, na qual os indivíduos mais adaptados (aptos) 

sobrevivem até a etapa da especiação – no caso desta última teoria não mais seria possível 

haver reprodução das espécies – o homem situado no centro da discussão da evolução de sua 

espécie, vem sofrendo alterações genéticas e, portanto, adaptativas, as quais vão promovendo 

o desenvolvimento de tal espécie, da forma a qual conhecemo-la, com suas semelhanças e 

diferenças. 

Cotejando a evolução humana, consequentemente a questão da reprodução dá-nos uma 

dimensão exata do desenvolvimento, desta espécie, e igualmente as suas mutações genéticas, 

as quais geraram incontáveis alterações patológicas, donde a maioria dos indivíduos da 

espécie humana sofre de uma ou mais dessas influências biológicas as quais vão sendo 

descobertas e classificadas, conforme as pesquisas laboratoriais, sociais e literárias, sobre o 

tema tão avançando. 

No caso específico, o qual nós propomos em abordar, nesse trabalho de conclusão de 

curso (TCC), está a Doença Sexualmente Transmissível, ou comumente conhecida como 

DST, como já explicitado anteriormente, cuja discussão busca dar foco em seu surgimento e 

sua disseminação pelo mundo afora, no Brasil, no Pará e a incidência das DST em Gurupá. 
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Assim, a partir de estudos científicos os quais tiveram o aporte da antropologia, 

paleontologia, biologia molecular, história e outras tantas ciências de cunho cientifico e 

filosófico, estas, deram o norte da concepção evolutiva para entender que o Homem se 

encontra atualmente em um estágio de evolução mais suscetível às contaminações, pelo 

próprio ato humano, ou seja, a humanidade é vítima de suas próprias ações, cujas doenças e 

enfermidades são em número alarmante, o que deixa a saúde desse ser contemporâneo, a 

mercê de suas próprias condutas, pois “As doenças sexualmente transmissíveis (DST), 

tornaram-se um sério e crescente problema de saúde pública nos últimos anos, em parte por 

causa das mudanças no comportamento sexual”. BLACK (2002, pg. 525). 

As DST, juntamente com a criatividade da espécie humana se amplia com a 

possibilidade de dissociar o prazer que o exercício da sexualidade trás dos objetivos 

meramente reprodutivos do ato, ou seja, com a evolução da espécie, o homem não mais quer 

tão somente fazer sexo para a reprodução, mas, ao contrário, passa a ir em busca de novas 

formas de prazer, ligados ao ato sexual, isso tudo ampliou a importância dos aspectos 

psicológicos e sociais da sexualidade humana, o que aumentou o número de parceiros (a), 

tendo ampliado também a quantidade de infectados. Concomitantemente “o único meio de 

controlar as doenças sexualmente transmissíveis é evitar a exposição a elas.” BLACK (2002, 

pg. 525).  

Rebuscando na história, é possível detectar que, nesse norte, a mais ou menos seis mil 

anos, o homem, aglutinando os aspectos emocionais advindos com a consciência (sentidos 

aguçados, refino da percepção), foi agregando novas formas de exercitar o ato sexual, nas 

quais os gêneros feminino e masculino desenvolveram aptidões sexuais, em que se amplia o 

desejo de tentar manter relações sexuais com qualquer de sua espécie, em vários casos, 

independentemente de gênero (relações sexuais com membros do próprio gênero sexual), 

mesmo que este (a) não lhe seja particularmente atraente. Para SANTOS (2010, pg. 168): Um 

dos fatores para disseminação das DST é: – a alteração de conduta: a desvalorização da 

virgindade e a ampliação dos círculos sexuais (comportamento homo, hétero e bissexuais) 

Por essa desvalorização da virgindade, em que se amplia o ciclo de parceiros, bem 

como a alteração de conduta das gerações, poder-se-ia certificar que estaria nesse ponto a 

possibilidade de ampliação em longa escala da promiscuidade sexual e da prostituição, o que 

vai levar a ampliação dos parceiros, como já dito acima, o que consequentemente também 

potencializa a ampliação de transmissão de doenças em maior escala. 



37 
 

 
 

Portanto, desde as primeiras culturas já conhecidas, passando pelas civilizações 

mesopotâmica, egípcia, hebreia, romana, grega, nestas e outras, eram elevados cultos aos 

deuses e deusas, das mais variadas necessidades humanas, entre as quais estão as deusas da 

fertilidade, está, por se tratar de uma nova vida era conhecida e decantada como uma deusa da 

dádiva. “As doenças sexualmente transmissíveis ou venéreas (de Vênus – a deusa do amor), 

são doenças muito antigas, e existem provavelmente desde o início da humanidade” SANTOS 

(2010, pg. 168). 

Nas civilizações já citadas a maioria dos cultos era feito por meio uma reunião de 

pessoas as quais mantinham relações sexuais uns com os outros, sem o conhecimento prévio 

do parceiro, o que não passava de ato promiscuo, sendo este um dos elementos determinantes 

do surgimento das doenças sexualmente transmissíveis. 

A DST é tão longeva que as mesmas, “Porém são mencionadas desde a. C” SANTOS 

(2010, pg. 168). A Gonorréia (gonorréia ou blenorragia, cuja bactéria é a Neisseria 

gonorrhoeae, ou gonococo), por exemplo, já havia sido citada na Bíblia Sagrada em (Levítico 

15, pg. 134): 

 
1O Senhor disse a Moisés e a Arão: 2 Digam o seguinte aos israelitas: 

Quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro. 3Ele ficará 

impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. 4A cama em que 

um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa em que se sentar 

ficará impura. 5 Quem tocar na cama dele, lavará as suas roupas e se banhará com 

água, e ficará impuro até a tarde. 6Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na 

qual esse homem se sentou, lavará suas roupas e se banhará com água, e estará 

impuro até a tarde. 7Quem tocar no homem que tiver um fluxo lavará as suas roupas 

e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. 8 Se o homem cuspir em alguém 

que está puro, este lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até 

a tarde. 9 Tudo aquilo em que o homem se sentar quando montar um animal estará 

impuro, 10 e todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele 

ficará impuro até a tarde; quem pegar essas coisas lavará as suas roupas e se banhará 

com água, e ficará impuro até a tarde. 11 Qualquer pessoa em quem o homem com 

fluxo tocar sem lavar as mãos, lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará 

impura até a tarde. 

12 A vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada; se tocar numa vasilha 

de madeira, ela será lavada. 13 Quando um homem sarar de seu fluxo, contará sete 

dias para a sua purificação; lavará as suas roupas e se banhará em água corrente, e 

ficará puro. 
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Para SANTOS (2010, pg. 168), As doenças sexualmente transmissíveis [...] 

Espalharam-se pelo mundo com intensidade a partir dos séculos XV e XVI, através das 

grandes navegações.  No entanto o contágio e a forma de se expandir, só foram desvelados no 

século XIX. Mas, só em meados do século XIX que a gonorreia foi reconhecida como uma 

doença específica BLACK (2002, pg. 525). Já, no Egito antigas tumbas foram encontradas e 

estudos científicos detectaram a presença de bactérias (Treponema pallidum) da sífilis. 

Atualmente as pesquisas históricas deram uma nova guinada em relação à origem da 

sífilis, cujos estudos anteriores certificavam sua origem como sendo europeia, entre as tropas 

francesas que cercaram Nápoles, para a qual os Italianos a chamaram de “gallicus do 

morbus”(doença Francesa). Por outro lado os franceses preferiam chamá-la de “doença 

Napolitana” ou uma doença de Nápoles. No entanto, já havia registros da doença entre os 

Gregos, uma vez que a patologia tinha sido descrita por Hipócrates na Grécia em seu Clássico 

formulário venéreo/terciário. No entanto, é comum observar que em outras novas pesquisas 

contemporâneas, há uma corrente de pesquisadores que acreditam ser a sífilis uma doença de 

épocas do século XIV ou XV, já que segundo os estudos atuais a doença pode ter sido 

predominante entre os povos nativos das Américas antes que os Europeus viajassem ao 

Mundo Novo. A esta vertente deu-se o nome de “Teoria pré-colombiana”, cuja teoria aduz 

que a sífilis já existia na Europa antes da descoberta das Américas pelos Europeus. 

Há, no entanto, outras suspeitas, cujos resultados encontrados em um mosteiro 

Agostiniano do século XIII e XV, estando este mosteiro localizado no condado de Kingston 

na Inglaterra, em uma área portuária. A história marítima desta cidade, com o tráfego 

marítimo intenso e seu frequente vão e vêm de cargas e passageiros, marinheiros, guardas, 

mercadores, prostitutas, todos esses envolvimentos e movimentos para lugares distantes, são 

situações de fortes indícios de que esse entreposto possa ter sido um fator chave na 

transmissão da sífilis. 

A esse respeito, assim se manifestou o diário de notícias da revista Veja em 

www.veja.abril.com.br/noticia/ciência, em 27/12/2011 - 14h12min: 

  
 

 

 

Epidemias 

Cristóvão Colombo e sua tripulação descobriram a América em 1492. A 

partir de então, civilizações locais, como incas e astecas, foram dizimadas. Além do 

poder militar superior, os espanhóis contaram com uma arma biológica imbatível: 

http://www.veja.abril.com.br/noticia/ciência
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doenças como sarampo e varíola, que matavam os indígenas sem anticorpos para 

combater os males europeus. Com a sífilis, porém, pode ter ocorrido o contrário. A 

bactéria que causou uma das primeiras epidemias globais, com milhares de mortes 

por todo o Velho Mundo, a partir do século 15, partiu da América para a Europa 

nos porões dos navios de Colombo. É o que diz um extenso estudo de esqueletos de 

vítimas, publicado na revista especializada Yearbook of Physical Anthropology. 

Outra teoria, mais antiga, defende uma origem europeia para a doença, o que é 

improvável segundo os pesquisadores. 

 

Além disso, as DST, como é o caso mais frequente da sífilis, a esta foi denominada 

títulos, entre os quais o de “a doença social”. 

As Referências que se fazem à doença estão presentes na história envolvendo 

personalidades das mais reconhecidas historicamente, as quais sucumbiram a ela. A DST foi 

denominada um mal social, cuja Sífilis e a gonorréia eram “doenças sociais”, e entre os 

esforços para minimizar os seus efeitos e combater as suas consequências, em tempos idos 

passava pelo “movimento da higiene social”. Destarte, para a época o chamado “mal Social” 

significava a prostituição. 

Em 1494 houve um surto de sífilis na Europa. A doença se espalhou rapidamente pelo 

continente, matando mais de cinco milhões de pessoas. Cada localidade que ela passava 

recebia um nome diferente. SANTOS (2010, pg. 168) afirmam que: 

 

“Até o final da Segunda Guerra Mundial, as DST apareciam com altos 

índices de morbidade em todo o mundo. Por volta de 1945, com o uso da Penicilina 

e sulfas, pareciam estar totalmente controladas. Porém, na década de 60 até os dias 

de hoje, os índices voltaram a ser altíssimos. Vários fatores são responsáveis pelo 

surgimento das DST.” 

 

 

1.5.1 - DST’s NO BRASIL 

Doenças sexualmente transmissíveis ou DST ou Infecção sexualmente transmissível são 

patologias antigamente conhecidas como doenças venéreas. São doenças infecciosas que se 

transmitem essencialmente (porém não de forma exclusiva) pelo contato sexual. O uso de 

preservativo (camisinha) tem sido considerado como a medida mais eficiente para prevenir a 

contaminação e impedir sua disseminação. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) (Redece, 2004), as DST‟s 

crescem de forma a sustadora em todo o mundo, em razão da falta de notificação compulsória 

dessas patologias, pois as únicas de que se tem registro são a sífilis congênita e a síndrome da 

imunodeficiência adquirida (Aids).  Vários tipos de agentes infecciosos (vírus, fungos, 

bactérias e parasitas) estão envolvidos na contaminação por DST, gerando diferentes 

manifestações, como feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. 
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Algumas DST's são de fácil tratamento e de rápida resolução quando tratadas 

corretamente. Outras são de tratamento difícil ou permanecem latentes, apesar da falsa 

sensação de melhora. As mulheres representam um grupo que deve receber especial atenção, 

uma vez que em diferentes casos de DST os sintomas levam tempo para tornarem-se 

perceptíveis ou confundem-se com as reações orgânicas comuns de seu organismo. Isso exige 

da mulher, em especial aquelas com vida sexual ativa, independente da idade, consultas 

periódicas ao serviço de saúde. 

De acordo com o Manual de Bolso das Doenças Sexualmente Transmissíveis do 

Ministério da Saúde (Brasil, 1999), as DSTs estão entre os problemas de saúde pública mais 

comum em todo o mundo. No Brasil, ocorrem 12 milhões de casos de DSTs por ano; nos 

demais países, chega a afetar 3 40 milhões de pessoas. 

Certas DST, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações 

graves como infertilidade, infecções neonatais, malformações congênitas, e aborto (no caso de 

gestantes), câncer e até a morte. Alguns grupos, especialmente religiosos, afirmam que a 

castidade, a abstinência sexual e a fidelidade poderiam bastar para evitar a disseminação de 

tais doenças. 

O ramo da medicina que estuda as DST é denominado no Brasil "Deessetologia", no 

passado, essa especialidade era conhecida como venereologia, termo em desuso, pois carrega 

em si muito preconceito, uma vez que no passado era sinônimo de atividade sexual com 

prostitutas. 

De acordo com Potter e Perry (2004), anualmente cerca de 10 milhões de pessoas com 

menos de 25 anos de idade são contaminadas pelas DST. 

1.6 - DST’s NO ESTADO DO PARÁ 

O estado do Pará é o segundo maior estado do Brasil, em superfície, está localizado na 

região Norte do país sendo cortado pela linha do Equador em seu extremo norte, fazendo 

fronteira aos estados brasileiros, pelo Norte com Amapá; Oeste Amazonas; Sul Mato Grosso; 

Leste Maranhão; Nordeste oceano Atlântico; Noroeste Roraima e Guiana; Sudeste Tocantins; 

Sudoeste Amazonas e Mato grosso. É banhado pelos Rios: Tapajós, Xingu, Jarí, Tocantins, 

Pará e Amazonas, que corta o estado no sentido oeste/leste e deságua num grande delta 

estuário com inúmeras ilhas, entre elas a ilha do Marajó. A existência desta extensa rede 

hídrica garante duas importantes vantagens: a facilidade da navegação fluvial e um potencial 

hidro energético avaliado em mais de 25.000 MW. O Pará possui clima equatorial é dividido 

em 144 municípios (2012), sendo suas cidades mais populosas: Belém, Santarém, 
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Ananindeua, Marabá, Altamira, Castanhal, Tucuruí, Paragominas, Abaetetuba. Tendo a 

cidade de Belém sua capital. (IBGE)
1
. 

A economia do Pará é diversificada, baseando-se no extrativismo (mineral e vegetal), 

na agricultura, na pecuária e também na indústria. 

Existem ainda hoje no estado do Pará cerca de 39 grupos indígenas, cuja população 

indígena estimada pelo IBGE no estado é de 15.450 habitantes. 

No quesito saúde existem avanços positivos relacionados às doenças tropicais, como: 

febre amarela (Aedes aegypti, Haemaggus sp), doença de chagas (Trypanosoma cruzi), 

dengue (Aedes aegypti), malária (Plasmodium vivax, P falciparum, P malariae) entre outras. 

NEVES (pg. 149), cujo: 

[...] ataque a doença têm sido propostas, visando a interrupção de sua 

transmissão. Entre elas destaca-se o Programa de Erradicação da Malária, proposto 

em 1955 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), centrado principalmente em 

ações verticais [...] Este esforço mundial para erradicar a doença foi bem-sucedido 

em vários países do mundo, apresentou efeito em extensas regiões da África, Ásia e 

América do Sul, incluindo a Amazônia brasileira. (Grifo meu) 

[...] 

O reconhecimento deste panorama fez com que a estratégia de 

enfrentamento do problema fosse (intensificado) ao longo dos anos. Atualmente a 

OMS possui um plano de ação iniciado em 1995, denominado Estratégia Global da 

Malária, o qual enfatiza a integração das atividades de controle as atividades dos 

serviços gerais de saúde, reconhecendo as especificidades locais de cada situação a 

ser enfrentada. 

 

Tais ações, em que os diagnósticos e tratamentos dessas patologias, e ainda os 

resultados positivos, colocam o estado do Pará como referência através do Instituto Evandro 

Chagas.  

                                                           
1
O IBGE é uma instituição da administração pública federal, subordinado ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, que possui quatro diretorias e dois outros órgãos centrais. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE se constitui no principal provedor de dados e 

informações do país, que atendem às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como 

dos órgãos das esferas governamentais federal, estadual e municipal. 

O IBGE oferece uma visão completa e atual do País, através do desempenho de suas principais funções: 

Com a nomenclatura atual passou a se identificar como tal em 1937, quando passou a se chamar, então, 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Desde então, o IBGE cumpre a sua missão: identifica e analisa o território, conta a população, mostra 

como a economia evolui através do trabalho e da produção das pessoas, revelando ainda como elas vivem. In: 

http://www.ibge.gov.br/home/disseminacao/eventos/missao/instituicao.shtm, acessado em 23/02/2013, às 

11:55:17.  

 

http://www.ibge.gov.br/home/disseminacao/eventos/missao/instituicao.shtm
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No entanto, dados preocupantes e alarmantes, os quais não estariam sendo divulgados 

e difundidos no que tange às DST, principalmente a DST/AIDS, já que o seu levantamento 

histórico, sua disseminação, permanência, incidência, cuidados e prevenção, não estariam 

levando em conta os casos mais recentes de contágio pelo vírus HIV, e ainda os óbitos 

ocorridos em decorrência da AIDS, isso tudo em um volume preocupante, pela sua grande 

quantidade, pois, recentemente foi divulgado de forma oficial que “desde o começo, 90% dos 

2
 (2013). 

E que o Brasil é considerado pela UNAIDS
3
, como sendo “o primeiro país (com ações 

efetivas e reais) para controlar a (epidemia de) Aids. Ele foi o primeiro entre os países em 

desenvolvimento a dar um passo em direção a uma resposta efetiva à epidemia de Aids.” 

LURES (2013). Sendo ainda, considerado como um país que optou pelo tratamento de graça 

das patologias ligadas à DST/AIDS. Pois, o nosso país é considerado na vanguarda nas ações 

efetivas e práticas no combate objetivo e atuante em relação ao HIV AIDS, segundo relatório 

da UNAIDS, cujo desempenho brasileiro foi aplaudido por outros governos, quando “o País 

agiu corretamente, em uma fase bastante preliminar, optou pelo acesso universal e gratuito ao 

tratamento” LURES (2013). 

Entretanto, denúncias expressas através de mídia escrita, levantadas a partir de ONGs 

ligadas a pessoas contaminadas pelo HIV/AIDS, e mais a sociedade Civil Organizada, se 

manifestaram apreensivos quanto aos dados e pesquisas contemporâneas, no estado do Pará, 

os quais vão de encontro às perspectivas confiantes de Lures, pois, os atuais levantamentos do 

                                                           
2
Genebra, 14 de dezembro de 2012 - O Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon nomeou o Dr. Luiz 

Loures como o novo Vice-Diretor Executivo para Programas do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre 

HIV/AIDS (UNAIDS) e Secretário-Geral Adjunto das Nações Unidas. 

“Luiz é um pioneiro da resposta à AIDS - de seu trabalho de base, tratando pacientes no Brasil no início da 

epidemia - até sua subsequente atuação nas políticas globais para a AIDS”, disse o Diretor Executivo do 

UNAIDS, Michel Sidime. “Estou confiante de que sua liderança dinâmica e sua abordagem prospectiva vão 

ajudar a levar a resposta à AIDS a novos níveis”. 

O Dr. Loures começou a trabalhar no UNAIDS em 1996, exercendo funções que incluem Diretor do Escritório 

Executivo e, mais recentemente, Diretor da Divisão de Assuntos Públicos e Políticos. Ele também serviu como 

Diretor Associado da Divisão de Europa e Américas. 

Antes de se juntar ao UNAIDS, Dr. Loures foi Assessor Especial para AIDS do Ministério da Saúde do Brasil e 

participou ativamente da criação e consolidação do Programa Nacional de AIDS em seu país, hoje amplamente 

reconhecido como um dos mais efetivos no enfrentamento da epidemia. Ele foi também diretamente responsável 

pelo desenvolvimento do programa de acesso universal a medicamentos antirretrovirais para pessoas vivendo 

com HIV no Brasil. Como médico, Dr. Loures traz mais de 28 anos de experiência para a resposta à AIDS. 

O Dr. Loures assumirá sua nova posição no dia 1o. de Janeiro de 2013. O atual Vice-Diretor Executivo do 

UNAIDS para Programas, Paul de Lay, se aposentará no final deste ano.In: http://www.unaids.org.br/, acessado 

em 23/02/2013, às 11:32:29. 
3
UNAIDS(Joint United Nations Program on HIV/AIDS) é o programa das Nações Unidas criado em 1996 e que 

tem a função de criar soluções e ajudar nações no combate à AIDS.Tem como objetivo prevenir o avanço do 

HIV, prestar tratamento e assistência aos afetados pela doença e reduzir o impacto socioeconômico da epidemia. 

In: http://www.unaids.org.br/, acessado em 23/02/2013, às 11:32:29. 

http://www.unaids.org.br/
http://www.unaids.org.br/
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Ministério da Saúde, em seu mais recente boletim Epidemiológico (2009, 2010, 2011, 2012) 

apontam que mais de 1.462 pessoas vieram a óbito em decorrência da AIDS, sendo que deste 

total de falecimentos ocorridos, um contingente de 505 óbitos aconteceram no ano de 2011, o 

que coloca o estado do Pará como Campeão brasileiro, por mortes em decorrência da AIDS 

na região norte, isso por si só já ultrapassa qualquer índice de pandemia, já é situação de 

pânico total. Esse fato assim está expresso em O DIÁRIO DO PARÁ (03/02/2013, pg A3): 

ONGS revelam a situação preocupante da Aids no Pará 

A Sociedade Civil Organizada está preocupada com o aumento do número 

de mortes por Aids no Estado. Pelos menos 1.426 pessoas morreram vítimas da 

doença, segundo aponta o último boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. 

Deste total de óbitos, 505 aconteceram somente em 2011, um dado preocupante que 

revela o Pará no topo da lista de mortes por Aids na região Norte. 

Não bastassem esses fatos, há outro agravante, que é a falta de medicamentos 

disponibilizados pela rede pública de saúde, sujas drogas, deveriam ser distribuídas 

gratuitamente e em quantidades suficientes para o atendimento das pessoas com HIV/AIDS, o 

que não ocorre, pois há escassez de remédios nos hospitais e farmácias da rede pública do 

estado, sem contar, com a falta de leitos suficientes, os quais deveriam ser disponibilizados 

para receber e atender os portadores de HIV e consequentemente de AIDS, o que só piora a 

situação dessas pessoas. Como bem ilustra O DIÁRIO DO PARÁ (03/02/2013, pg A3): 

Para piorar a situação, as Organizações Não Governamentais (ONGs) que trabalham 

na prevenção e combate à epidemia da enfermidade, além da assistência dos pacientes, 

denunciam que faltam medicamentos na rede pública de saúde para pessoas que vivem com o 

vírus HIV. A queixa também alerta para a pouca quantidade de leitos disponíveis no Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

               Esses fatos têm que conviver, ainda com possíveis “maquiamentos” de informação, 

segundo denúncias de diretores e dirigentes de Organizações Não Governamentais, senão 

vejamos: o Governo federal aponta a ocorrência de 84 mortes no ano passado (2012), em 

decorrência da AIDS, cujas informações são contestadas pelo presidente da ONG FÓRUM 

PARAENSE DE AIDS, que afirma ocorrer uma média anual de 192 óbitos por ano, isso, 

somente em um dos quatro Hospitais, do estado do Pará, que é referência no tratamento ao 

portador do HIV/AIDS. Segundo esse militante, as mortes são em número médio de três a 

quatro pacientes Aidéticos por semana, o que dá uma média mensal em torno de 16 

mortes/mês. Conforme denúncia o representante da citada entidade, os dados apresentados 

pela federação são desencontrados com a realidade dos fatos, vide números acima, o que 
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comprova que o Estado não possui controle das informações, do tratamento, dos infectos e da 

doença. Como afirma O DIÁRIO DO PARÁ (03/02/2013, pg A3): 

 

“O governo já fala em 84 óbitos no ano passado (2012), mas a gente sabe 

que esse número é maior”, colocou o presidente da ONG Fórum Paraense de Aids, 

Cledson Sampaio. O militante não apresentou nenhum documento que comprovasse 

os índices, mas ressaltou que, durante os fóruns de discussões das entidades, correm 

informações de que morrem, em média, de três a quatro pacientes de Aids por 

semana no Hospital Universitário João de Barros de Barreto (HUJBB), referência no 

tratamento da doença no Estado. 

“Se é verdade que estas mortes estão acontecendo, temos uma faixa de 16 

mortes por mês (seriam 192 mortes por ano, somente no HUJBB), e não 84, como o 

governo disse. Isto prova que o Estado não tem controle sobre o tratamento da 

doença ou alguma outra coisa está errada”, desabafou Cledson. 

 

Anualmente, é realizado o levantamento de infectados com o HIV, bem, como, os 

soropositivos que passaram para um grau mais avançado do estágio da AIDS, e ainda os 

pacientes que foram a óbito no ano anterior, além de outras estatísticas, em cujas planilhas 

estão seus números e vetores de avanço ou, estagnação ou recuo da epidemia. Nesses 

documentos, nominados de Boletim Epidemiológico estão contidas essas e outras questões 

ligadas a epidemias, entre elas a do HIV/AIDS, em cujo documento do ano de 2009, constam 

que só naquele ano, vieram a óbito, em decorrência da doença, 432 pacientes, sendo ainda que 

em levantamento do ano seguinte, ou seja, 2010, o número de infectados pelo HIV/AIDS, 

destes, ampliou-se o número de mortos para 489, sendo que, para o ano de 2011, continuou o 

crescente número de pessoas falecidas em decorrência da AIDS, cujo número chegou ao 

patamar alarmante de 505 óbitos, nestes três anos, portanto, houve um aumento, em número 

de mortos, num índice de 17%, isso, em apenas três anos. O DIÁRIO DO PARÁ (03/02/2013, 

pg A3): 

De acordo com o Boletim Epidemiológico, em 2009, 432 pacientes de Aids 

morreram em consequência da doença. Em 2010, o total de óbitos aumentou para 

489 e, em 2011, atingiu a faixa de 505 mortes por Aids no Estado. Ou seja, a média 

de crescimento da mortalidade pela doença foi de 17% em três anos. 

 

Esses dados que nos deixam estupefatos, até aqui levantados, são em conformidade 

com os estudos e pesquisas relacionados ao estado do Pará, como um todo, entretanto, ao 

fragmentar essas questões entre os municípios que o compõe, há situações ainda mais 
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alarmantes. Por exemplo: na capital do estado, a cidade de Belém, atualmente, para cada 

100mil habitantes, há uma proporção de mortos por HIV/AIDS em torno de 13,71, pessoas, o 

que equivale ao dobro da média nacional, que é de 6,31 para cada grupo de 100 mil 

habitantes. O DIÁRIO DO PARÁ (03/02/2013, pg A3): 

Na capital paraense, a situação ainda é mais alarmante, pois a taxa de mortalidade por 

HIV/Aids é quase o dobro da média nacional. Enquanto que no Brasil a média de morte é de 

6,31 para cada 100 mil habitantes, em Belém os índices são de 13,71 casos por 100 mil 

habitantes. 

 

Entre os problemas existentes no combate efetivo e real do HIV/AIDS, no estado do 

Pará, existe uma necessidade essencial e básica, que é a oferta de leitos para os soropositivos 

desenvolvidos, pois, para o atendimento aos doentes do estado todo existe, tão somente, cinco 

hospitais que estariam prontos a receber a população aidética, são estas as casas de saúde e 

seus respectivos leitos, ditos como disponíveis: no Hospital João de Barros Barreto, há a 

disponibilidade de apenas 30 leitos; no Hospital de Clinicas estão disponíveis quatro leitos 

para essa finalidade; na Santa Casa de Misericórdia encontra-se quatro leitos; no Hospital da 

Beneficente Portuguesa, este, possui dois leitos para aidéticos, e finalmente, o Hospital da 

Ordem Terceira, com dois leitos para esse atendimento de infectados por HIV/AIDS. Assim 

consta em O DIÁRIO DO PARÁ (03/02/2013, pg A3): 

 
A pouca quantidade de leitos é outro problema apontado pelas ONGs de 

combate a Aids. Cledson acredita que está na hora do Estado reorganizar os leitos e 

reservar alguns também em hospitais regionais, assim diminui a fila de espera por 

uma vaga no Hospital Barros Barreto, que dispõe de apenas 30 leitos para atender a 

demanda. 

Além desta unidade, Belém conta com outros quatro hospitais que oferecem 

leitos para pacientes, sendo o Hospital de Clinicas e Santa Casa, com quatro leitos 

cada um, e a Beneficente Portuguesa e Ordem Terceira, com dois leitos cada um. 

[...]  

O acompanhante do paciente S.S.C, 38, também denuncia [...] O caso dele é 

ainda mais agravante porque teve o diagnóstico positivo para HIV recentemente. 

Quando soube que estava com o vírus, a doença já tinha se manifestado e 

estava em um estágio avançado. A internação era necessária o quanto antes, mas isso 

só foi possível 20 dias depois que se cadastrou na Central de Leitos. 
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Em resposta aos questionamentos de falta de leitos especializados nos Hospitais 

Públicos do estado do Pará a coordenadora estadual de DST/Aids, Débora Crespo, buscou 

respostas por meio de explicações técnicas, no entanto, vazias, quando afirma que: O DIÁRIO 

DO PARÁ (03/02/2013, pg A3): 

Débora ressaltou que as atenções do Ministério da Saúde e do Governo do Estado 

tendem a priorizar agora a assistência aos que já desenvolveram a doença. A rede hospitalar 

do estado tem leitos contratualizados para pacientes de Aids e o SUS repassa os gastos para 

aquele paciente”, frisou. 

[...] 

A assessoria do hospital não confirmou as informações e ressaltou que o Barros 

Barreto segue as regulações determinadas pelo Ministério da Saúde. Quando [...] os dados são 

repassados para o próprio Ministério da Saúde. 

Assim, além da problemática da falta de leitos e de aparato que minimize o sofrimento 

dos portadores de AIDS, há ainda outro agravante, ou seja, a ausência, ou falta de médico 

infectologista que possa estar disponível para o tratamento desses infectos, pois existem 

relatos de que durante um longo período de tempo não é disponibilizado para o atendimento 

desses pacientes o profissional especialista no caso, tendo, portanto, o infectado/evoluído, ser 

atendido por médico clínico geral, já que os médicos profissionais infectologistas não estão 

disponíveis no plantão de atendimento, o que dificulta imensamente a parca vida dos 

portadores de HIV/AIDS. O DIÁRIO DO PARÁ (03/02/2013, pg A3): 

De acordo com o acompanhante de S.S.C., o problema de conseguir internação nestes 

hospitais é que eles não teriam um infectologista de plantão os sete dias da semana. “Estes 

especialistas não estão nos hospitais aos finais de semana e os pacientes de AIDS ficam 

assistidos apenas pelo clínico geral”, denunciou. 

Outro agravante, que dificulta o tratamento e a erradicação da pandemia de AIDS é a 

falta de medicamentos, denunciada por pacientes e acompanhantes destes, pois, segundo 

denúncias de diretores de ONGs ligadas aos diretos dos aidéticos, bem como declarações de 

pacientes, e ainda queixas de acompanhantes portadores de HIV/AIDS, a falta de medicação 

apropriada, inclusive de drogas emergenciais como Sulfadiazina e Ácido folínico, que 

deveriam ser entregues gratuitamente aos pacientes de Aids, estes medicamentos não são 

encontrados pelos pacientes aidéticos, vez que os fármacos estão em falta nos postos de 

saúde, inclusive, alguns pacientes têm que comprar o medicamento que necessitam,  para 

evitar o óbito: O DIÁRIO DO PARÁ (03/02/2013, pg A3): 
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O coordenador do Fórum Paraense de HIV/Aids, Cledson Sampaio, 

também denunciou a falta dos medicamentos Sulfadiazina e Ácido folínico, que são 

entregues gratuitamente aos pacientes de Aids, para combater a toxoplasmose 

(infecção oportunista que pode levar o paciente a óbito), uma vez que eles possuem 

a imunidade sensível. “Estes medicamentos estão em falta há alguns meses já na 

rede pública e isso é prejudicial aos pacientes”, frisou o militante. 

Segundo a representante do Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do 

Pará, Amélia Garcia, que presta apoio a um grupo de mulheres que vivem com HIV 

e Aids, os medicamentos estão em falta desde setembro. “Eu acompanho a dona 

Rosa (52), que desde setembro tem que comprar os remédios porque não encontra 

mais disponível na rede pública”, destacou. O sobrenome da paciente foi preservado. 

O acompanhante do paciente S.S.C, 38, também denuncia a falta dos dois 

medicamentos. Ele passou dez dias sem tomar a dosagem das medicações porque 

não encontrava os fármacos na rede pública. 

O problema da falta de medicamentos foi levado pelas ONGs ao secretário 

de Estado de Saúde, Hélio Franco, que se comprometeu em verificar a situação e 

garantir que estes remédios básicos não faltem mais aos pacientes. A ausência 

desses medicamentos na rede pública não foi justificada. 

 

Os elementos trazidos para debate, até o presente momento, que estão contidos nessa 

discussão são surpreendentes, já que, os dados debatidos são antagônicos, ou seja, de um lado 

Luís Lures dá um prazo de menos de quinze anos para a erradicação da epidemia de AIDS, no 

Brasil, e de outro a falta de estrutura mínima, localizada no estado do Pará, em hospitais, 

leitos, médicos e medicamentos, bem como o alto índice de mortalidade por infectados com 

HIV/AIDS, dão uma dimensão real, pelo menos no estado do Pará, dos casos de HIV/AIDS. 

 

1.6.1 - DST’s NO MUNICÍPIO DE GURUPÁ: 

O município de Gurupá foi fundado em 1623, localiza-se no nordeste do Estado do 

Pará, zona fisiográfica do Marajó e Ilhas. Primitivamente era habitado por índios Mariocay da 

nação Tupinambá. A cidade de Gurupá encontra-se à margem direita do rio Amazonas. 

Gurupá é o topônio indígena Gurupá = Curupá, traduzido por deposito ou amontoado de 

seixo, o lugar em que se ajuntam cascalhos ou seixos. A extensão territorial do Munícipio é de 

8.540 Km² e a distância em linha reta até Belém, Capital do Estado, é de 353 km. Limita-se 

pelo norte com estado do Amapá, pelo sul com o município de Melgaço e oeste com Porto de 

Móz. De acordo com recenseamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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(IBGE, 2012), divulgou que o Município de Gurupá possui uma população de 

aproximadamente 36.000 habitantes. 

Gurupá é uma das pequenas cidades do estado do Pará, e por sua localização 

geográfica, a cidade proporciona fácil acesso aos portos de Breves, Belém, Santana do 

Amapá, Portos de Móz, Seenador José Porfirio, Jari, Almeirim, Santarém, Manaus, etc. 

A atividade econômica predominante no município é o setor terciário (comércio e 

serviços), que conta com uma ampla rede de estabelecimentos das mais diversas atividades. A 

atividade industrial tem pequena participação na economia gurupaense, compõe-se, 

sobretudo, do ramo alimentício e de beneficiamento de produtos agro-florestais. De um modo 

geral as comercios da cidade são de médios e pequenos portes, e distribuem-se principalmente 

nos ramos deprodutos alimenticios, bebidas e movelaria. 

Os casos ocorrentes na área da saúde possuem as características que predominam na 

maioria das cidades localizadas no interior do país, ou seja, na questão dos profissionais, 

técnicos e médicos, há uma grande carência, uma vez que, os salários prometidos, ou 

ajustados, quase sempre são abaixo das expectativas do prestador do serviço, ou ainda, as 

condições de trabalho oferecidas pelas empresas do ramo–hospitais e clínicas ou ente público, 

são estruturas que não suprem as necessidades básicas para um bom desenvolvimento das 

atividades profissionais, ou ao próprio atendimento ao público usuário, em cuja infraestrutura 

são deficitárias, tanto dos prédios e salas, quanto em equipamentos. Assim anuncio o 

Programa BOM DIA BRASIL (19/02/2013): 

 

“Médicos não querem trabalhar no interior do Brasil por falta de 

estrutura” 

[...]Uma pesquisa divulgada nesta segunda (18) pelo Conselho Federal de 

Medicina (CFM) aponta que o número de médicos para cada grupo de mil habitantes 

na região Sudeste é mais que o dobro do Norte. Segundo o estudo Demografia 

Médica, os estados do Sudeste têm 2,7 médicos por mil habitantes, enquanto no 

Norte o número de profissionais baixa para 1,01. 

A média nacional é de 2 médicos para cada grupo de mil habitantes, de 

acordo com o levantamento. No Nordeste, o número de médicos por mil habitantes é 

de 1,23, também abaixo da média nacional. O índice é maior nas demais regiões, 

chegando a 2,05 no Centro-Oeste e 2,09 no Sul. 

 

A esse respeito assim divulgou AGÊNCIA ARAGUAIA (21/02/2013): 

Pesquisa do Conselho Federal de Medicina (CFM), em parceria com o 

Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CRM-SP), realizada em 2012, 

revela que o Pará é o segundo estado do país com o menor número de médicos 

por habitante. 
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Os dados divulgados nesta quarta-feira (20) mostram que existem 6.565 

médicos trabalhando em todo o estado. De acordo com a pesquisa, para cada mil 

habitantes existem menos de um médico (0,84), quando a média nacional é de dois 

profissionais. 

O estudo mostrou ainda que os médicos estão mal distribuídos nas regiões 

do estado: 74% estão em Belém, o que o deixa o interior mal atendido. O Conselho 

Regional de Medicina (CRM-PA) explicou que os médicos não querem trabalhar no 

interior por causa da falta de condições de trabalho. 

“O profissional não trabalha só. Ele precisa da infraestrutura, que são desde 

as instalações até equipamentos e insumos para desenvolver a atividade da 

medicina”, disse Paulo Guzzo, do CRM. 

A Secretaria de Estado de Saúde do Pará (SESPA) informou que está 

investindo em formação de profissionais em municípios do interior do estado, com 

cursos de Medicina. 

O problema é sentido pela população paraense. A técnica em enfermagem 

Vânia Silva já tentou marcar consultas várias vezes no posto de saúde do bairro da 

Terra Firme, em Belém, mas não consegue. “A situação aqui é precária. Nós não 

temos médicos, agentes de saúde, remédios”, disse. 

Os funcionários do posto de saúde não quiseram gravar entrevista, mas 

informaram que o posto de saúde está sem médico pelo turno da manhã há cerca de 

seis meses. Apenas um profissional trabalha pela tarde para atender a população do 

bairro. 

“A gente vem para cá, espera e o médico não vem. A gente marca uma 

consulta com um, dois meses”, disse Carlos Reis, peixeiro. (Grifo meu) 

 

 

Segundo ainda, dados oficiais disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde do 

nosso município principalmente no que se diz respeito ao HIV/AIDS temos: uma adolescente 

menor de 15 anos, jovens e adultos com idade entre 20 e 52 anos. A maioria dos casos é entre 

casais jovens com idade entre 20 e 40 anos e esses casos estão sendo monitorados em Belém 

pela Unidade de Referência e o município fica em contato porque esses pacientes 

periodicamente tem que ir até Belém e nesses casos vão ao TFD tirar passagem, com data da 

consulta e retorno ao município. 

O primeiro caso aqui em Gurupá, a enfermeira entrevistada não tinha como nos 

afirmar. Mas o município começou a ter controle dos primeiros casos de DST‟s somente no 

ano de 2010, principalmente dos soropositivos HIV/AIDS constantes no município de 

Gurupá. O Primeiro caso surgiu quando um paciente homossexual deu entrada com artrite 

relmatodia no nosso hospital municipal, o mesmo foi encaminhado para Belém, referenciado 

para o hospital Barros Barreto e o mesmo entrou em tratamento por lá mesmo, esse paciente 
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estava grave muito mal mesmo. Desse paciente o município só veio ter controle de seu 

soropositividade depois de um ano de tratamento dele em Belém, pois o mesmo veio até o 

TFD de nosso município com um laudo médico dizendo que era portador do vírus HIV e o 

mesmo até hoje faz tratamento.  

Mas o primeiro caso notificado em Gurupá, foi quando um professor em 2010, deu 

entrada na rede pública desidratado, desnutrido, esse paciente passou mais de um mês 

tomando vários remédio e não ficava bom, no entanto foi feito o teste que confirmou sua 

soropositividade HIV/ADS foi encaminhado para Belém e esse paciente ficou em tratamento 

pela Unidade de Referência e depois de um mês de tratamento o mesmo veio a falecer em 

nosso hospital. Segundo caso a enfermeira Patrícia era diretora do hospital na época: 

homossexual professor procurou a enfermeira pessoalmente para pedir exames pessoais e 

fazer de laboratório, esse teste foi pego pelo paciente juntamente com a enfermeira e o HIV 

deu positivo, dessa forma foram surgindo os primeiros casos notificados em nosso município.  

Só que tem outros casos que também deram positivos, mas não foi notificado por Gurupá 

porque teste rápido de HIV só foi pré-encomendado há seis anos pelo Ministério da Saúde 

para ser rotina na vida das gestantes, a partir de então toda gestante que de entrada na unidade 

de saúde é obrigada a fazer o teste de HIV, pois isso é protocolo do ministério da saúde. Até 

então não tinha como se detectar o vírus do HIV em nosso município, e quem o descobria era 

por Macapá e Belém e por lá mesmo ficava. 

Hoje em nosso município temos 53 casos de HIV/AIDS notificados, mas a enfermeira 

Patrícia nos afirmou que como profissional em saúde cerca de 10% da população Gurupaense 

está infectada com o vírus do HIV e não sabem e que isso pode ser descoberto ao longo dos 

tempos. Pois Gurupá é uma cidade com muitos festejos, onde também há um alto uso abusivo 

de bebidas alcóolicas e a maioria das pessoas não tem o hábito de usar preservativos em suas 

relações sexuais.  Em março do corrente ano havia apenas 25 casos de HIV confirmados em 

nosso município e em junho apenas dois meses depois esse número duplicou para os 53 casos 

acima citado, estima-se que quase semanalmente se descobre um novo caso de DST‟s em 

nosso município.  

DIA MUNDIAL – O dia 01 de dezembro foi instituído como o Dia 

Mundial da Luta contra a Aids, em 1987, pela a Assembleia Mundial de Saúde com 

apoio da Organização das Nações Unidas (ONU). A data surgiu para reforçar a 

solidariedade com as pessoas portadoras do vírus HIV. 

No ano seguinte, o Brasil também adotou a data em seu calendário e desde 

então aproveita o dia para lançar campanhas de conscientização e informação sobre 

a doença. A homenagem entrou em vigor partir de uma portaria assinada pelo 

Ministro da Saúde. 
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Este ano (2012), a campanha do Ministério incentiva às pessoas a saberem 

sua condição sorológica e procurar as unidades da rede pública e os Centros de 

Testagem e Aconselhamento (CTA), em todo o país. 

 

 

Entre outras DST‟s encontradas no município acima citado desde o ano de 2010 à 

2014, estão elas: A Síndrome do Corrimento Cervical em Mulheres (CANDIDIASE), em 

2010 havia 07 casos, 2011 esse número aumentou para 97 casos, 2012 deu uma disparada 

aceleradamente para 114 casos, 2013 esse número deu uma pequena reduzida para 71 casos e 

em 2014 esse número também deu uma diminuída para 60 casos notificados, outra DTS que 

também teve seus casos notificados no município foi a Sífilis em adultos (excluída da forma 

primaria), no ano de 2010 não havia registro da mesma, 2011 foram notificados 04 casos, 

2012 havia 01 caso e nos anos de 2013 e 2014, não havia nenhum caso confirmado, outro 

caso que também foi registrado no município de Gurupá foi a Sífilis Congênita, no ano de 

2010, não havia nenhum registro da mesma, em 2011 tinha 01 caso notificado, 2012 também 

01 caso e nos anos de 2013 e 2014, não foram notificados nenhum caso. O Condiloma 

Acuminado, também teve seus casos confirmados em nosso município: em 2010 nenhum 

caso notificado, 2011 esse número passou para 04 casos, 2012 esse número foi reduzido para 

01 caso notificado, em 2013 passou para 02 casos notificados e no ano de 2014 esse número 

foi reduzido para nenhum caso notificado no município acima citado, outro vírus que também 

começou a ser detectado no município segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, foi o 

das Hepatites Virais, pois nos anos de 2010, 2011 e 2012 não havia nenhum caso notificado, 

mas em 2013 esses números foram assustadores chegando a totalizar 53 casos notificados e 

no ano de 2014 esse número deu uma grande reduzida para 04 casos notificados. 

Devido esse alto índice de DST‟s no município de Gurupá, o secretário de saúde 

juntamente com a enfermeira Patrícia estão saindo nas escolas do município, dando 

orientações e palestras para todo o corpo docente das escolas, mostrando os riscos que todos 

estão correndo, principalmente para quem está iniciando sua vida sexual. 

É importante também ressaltar neste trabalho que as DST‟s, Tricomoniase e 

Gonorréia (Blenorragia), não temos casos notificados no munícipio acima citado. 

1. MATERIAL E METODO UTILIZADO NA PESQUISA: 

Uma pesquisa que foi realizada na “Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Mariocay”, cuja instituição de ensino está situada na Avenida São Benedito s/nº no centro 

Gurupá. Para o desenvolvimento e percepção do objeto da pesquisa, a saber: “O entendimento 
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da ocorrência e incidência das DST‟s no município de Gurupá”, onde a clientela pesquisada 

fora de 200 alunos, entre homens e mulheres, da citada escola, com faixa etária abrangente de 

15 a 20 anos. 

A metodologia utilizada foi estruturada a partir da pesquisa bibliográfica, na qual os 

autores utilizados são pesquisadores/literatos da área da biologia, os quais discutem, ilustram, 

dissertam, historificam, embasam e debatem o tema DST‟s nas obras eleitas para tal. 

Para a coleta de dados sobre o tema DST‟s, em cujas questões buscaram encontrar o 

nível de entendimento dos alunos questionados sobre o assunto, bem como o que estes 

entrevistados entendem e pensam sobre tal abordagem, sendo que para isso foi fundamental a 

pesquisa de campo, com o apoio de questionário com perguntas e respostas objetivas, as quais 

buscaram extrair dos entrevistados o retorno pertinente ao argumento abordado.  

Tal pesquisa teve apoio logístico de fichas com as perguntas e respostas, objetivas, 

sendo que para quatro respostas havia duas opções, ou seja, sim ou não, e em uma das 

respostas havia três opções, como, sim ou não e na maioria das vezes, bem como ainda as 

perguntas foram, quantitativas/objetivas, a saber: “1 – Você sabe o que são DST?; 2 – Você 

sabe como são transmitidas as DST‟s ?; 3 – Você conhece algum método de prevenção contra 

as DST's?; 4 – Você usa preservativos?; 5 – Você já teve alguma orientação sobre como se 

prevenir das DST‟s?”. 

A pesquisa foi realizada em sala de aula, com alunos cursando a 8ª série do ensino 

fundamental maior além de alunos do quarto ciclo da Eja, sendo que a faixa etária dos alunos 

entrevistados está entre 15 e 20 anos, período em que muitos jovens e adolescentes começam 

a iniciar sua vida sexual. 

Igualmente, tais questionários além da bibliografia pertinente foram elementos 

fundamentais para embasarem os escritos e discussões aqui fundamentadas, cuja pesquisa 

bibliográfica de autores que evidenciam o dia-a-dia do tema em foco, foi o suporte teórico e 

científico desse trabalho.  

Outrossim, a partir da problematização levantada, a qual abarcou o entendimento da 

ocorrência e incidência das DST‟s no município de Gurupá, cujo tema propôs a discussão e 

envolvimento dos agentes existentes no referido local, bem como das sistematizações dos 

dados e das discussões que se apresentaram, isso tudo se propõe em gerar fatores resultantes, 

que podem ser utilizados como forma de promover mudanças que resultem em uma 

significante melhoria, tanto quantitativa quanto qualitativa, de como entender as DST e de 
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como se prevenir destas, além é claro de como o evitar o preconceito e outros sentimentos 

existentes contra aqueles indivíduos que estão soropositivos. 

2 - A ESCOLA UTILIZADA PARA A PESQUISA: 

Neste TCC foi utilizada uma pesquisa que teve como local de análise a “Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Mariocay”, cuja instituição de ensino está situada na 

Avenida São Benedito s/nº no centro de Gurupá no Estado do Pará. 

A escola está implantada em um prédio de grande porte com uma estrutura bastante 

moderna, tanto no aspecto físico como também no aspecto material, possui equipamentos e 

materiais de apoio de última geração; para facilitar o acesso, em seu interior, possui uma 

rampa de ingresso para portadores de necessidades especiais, possuindo ainda, em seu interior 

salas e dependências adequadamente adaptadas para atender e receber pessoas/estudantes com 

outros déficits, com dignidade e assim, contribuir para que a tão discutida „inclusão social‟ 

ocorra de fato, já que os ditos “deficientes”, são parceiros de ensino que devem se sentir 

merecedores da “inclusão”; nas dependências internas da escola, existem vários banheiros 

distribuídos, num total de oito, sendo dois desses vestiários para atender os alunos nos 

horários de educação física, além de outros eventos sociais e educacionais ocorrentes no 

colégio, o que sempre proporciona aos funcionários, alunos e comunidade, um espaço 

confortável e agradável, com várias opções de lazer e descontração em seu interior; o prédio 

que acomoda a escola possui ainda, muitas áreas arborizadas e vastos corredores 

descentralizando a concentração de alunos; A quadra de esporte é coberta, contendo ali traves 

e bandejas para a prática das mais variadas modalidades esportivas, além de possuir uma 

arquitetura moderna e bonita, havendo ainda a possibilidade de expansão deste espaço de 

lazer. 

O quadro funcional técnico da escola é formado por: 01 diretor; 02 vice-diretores; 38 

professores; 04 auxiliares administrativos; 02 contínuos; 03 porteiros; 07 serventes; 08 

merendeiras; 02 zeladores; 01 secretário; 03 digitadores; 02 coordenadores; 01 bibliotecária e 

03 vigias, sendo que esses vigias são pagos por conta da secretaria de obras. 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariocay atende, atualmente uma 

clientela estudantil de 846 alunos regulamente matriculados, divididos em 09 salas de aulas 

em funcionamento com cerca de 23 à 35 alunos por sala. A faixa etária destes alunos 

estudantes é de 07 a 28 anos, pois trabalha com proposta de “inclusão”, atendendo alunos fora 

de idade escolar. 
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 A escola citada está localizada na Avenida São Benedito s/nº no centro de Gurupá, no 

setor São Francisco de Assis sendo o citado setor como um dos mais populosos da cidade, 

cuja população é formada por trabalhadores (a) prestadores de serviços terceirizados, além de 

uma população com características de caráter introspectivo e, portanto, fechado, além do alto 

índice de violência urbana, em cuja escola estudam alunos que são portadores de vários 

problemas sociais como: pais separados, alunos arrimo de família, problemas com bebida e 

fumo, entre outros tantos problemas encontrados no bojo dos elementos e sujeitos sociais que 

compõe o corpo discente da citada escola. 

É nesse espaço acima ilustrado e descrito que ocorreu a pesquisa objetiva. 

 

2.1 - O PERFIL DOS ENTREVISTADOS E A QUANTIDADE DESTES: 

A clientela entrevistada é formada por estudantes da “Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Mariocay”, sendo que esses alunos/entrevistados são educandos que foram 

selecionados, por faixa etária, entre alunos de uma clientela estudantil de 846, dos quais 200 

educandos foram entrevistados, sendo, desse universo 125 mulheres e 75 alunos homens, 

cujos alunos estão regulamente matriculados, estando estes cursando regularmente a 7ª e 8ª 

série do ensino fundamental maior, além de alunos que cursam o módulo de ensino Educação 

de Jovens e Adultos (EJA). 

Portanto, esse é o retrato da clientela que deu o seu depoimento quantitativo para as 

questões propostas no questionário social, de cujo universo de 200 alunos, 125 são mulheres e 

75 são homens, estudantes da “Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariocay” e 

residentes na Avenida São Benedito no centro de Gurupá, no setor São Francisco de Assis.    

2.2- O PERÍODO DE OCORRÊNCIA DA PESQUISA QUANTITATIVA: 

A pesquisa quantitativa, aplicada por intermédio do questionário – com a contribuição 

e colaboração de 200 alunos de um universo de 846 estudantes da “Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Mariocay” – foi realizada em dois momentos distintos. O primeiro no 

turno intermediário, onde o número de alunos interpelados chegou aos 140entrevistados e no 

segundo momento, no turno da noite onde ambas entrevistas ocorram no mês de agosto, sendo 

que nesse segundo momento foram entrevistados 60alunos. Neste Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), foram entrevistados alunos com idade dentre 15 e 24 anos, estes distribuídos 

entre estudantes de 7ª e 8ª série do ensino fundamental maior, mais alunos da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). 
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O QUESTIONÁRIO PROPRIAMENTE DITO, SUA DISTRIBUIÇÃO EM SALA, 

SUAS PERGUNTAS E RESPOSTAS POR OCORRÊNCIA DA PESQUISA 

QUANTITATIVA: 

O questionário aplicado na “Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariocay”, foi 

constituído de uma lauda constante de cinco perguntas, em cujas respostas havia a opção de se 

expressar através das palavras “sim” ou “não” e em uma delas “na maioria das vezes. As 

perguntas objetivas/quantitativas possuem o caráter de colher informações suficientes para 

demonstrar posteriormente, quando cotejados, o nível de entendimento dos educandos 

entrevistados sobre o tema DST‟s, sua ocorrência e incidência no município de Gurupá. Para 

essa investigação foram usadas perguntas e respostas que dessem uma dimensão quantitativa 

e fiel do “conhecimento”, ou do que os entrevistados entendem sobre o tema elencado, assim, 

as perguntas propositadamente colocadas ordenadamente como forma de aguçar, ou desafiar, 

o entrevistando a respondê-las de modo espontâneo. Sendo estas as questões levantadas 

através das perguntas: “1 – Você sabe o que são DST’s?2 – Você sabe como são 

transmitidas as DST’s?3 – Você conhece algum método de prevenção contra as DST’s? 4 – 

Você usa preservativo? 5 – Você já teve alguma orientação sobre como se prevenir das 

DST’s?”, em cujas respostas de “sim” ou “não” e “na maioria das vezes” pode mensurar o 

que se objetivava. 

As perguntas expostas no questionário foram distribuídas em sala de aula, em horários 

diversos dos turnos do intermediário, e noite, usando o espaço de professores de disciplinas 

variadas, o que foi bastante produtivo e contou com a colaboração e compreensão dos 

profissionais da educação daquela instituição de ensino. Para tal pesquisa de campo, 

distribuição e coleta dos dados obtidos, foi feito um requerimento para a direção da citada 

escola, em cujo documento constavam as necessidades de se realizar ali, naquele espaço 

educacional uma pesquisa de tamanha importância, o que foi objeto de estudo e aceito por 

parte da direção escolar da já citada instituição de ensino público. 

RESULTADOS E DISCURSÕES  

Após a coleta dos dados expostos na pesquisa foi feita a apuração das questões 

contidas no questionário, o que revelou algumas informações interessantes, a saber: Do total 

de entrevistados dentro da faixa etária de 15 a 24 anos – 200 alunos, sendo 125 do sexo 

feminino e 75 do sexo masculino –, eis que para a 1ª pergunta “Você sabe o que são DST’s?” 

45entrevistados masculinos responderam que “sim” para 30 respostas de “não”, já os 

entrevistados do sexo feminino responderam “sim” para 85 membros e 40 “não”.  
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O resultado dessa primeira pergunta indica que as mulheres possuem mais 

entendimento sobre o que seja DST‟s para essa classe de pessoas. Para a 2ª pergunta “Você 

sabe como são transmitidas as DST’s?” o índice de respostas é a seguinte: entrevistados do 

sexo masculino responderam “sim” para 50 e “não” 25, para os questionados do sexo 

feminino responderam “sim”90 e “não” 35, tais respostas deram dois índices distintos, ou 

seja, em um universo de 200 alunos, 37.5 % (75 entrevistados) são do sexo masculino e os 

62.5% restantes (125 entrevistados) são do sexo feminino, assim, há mais mulheres do que 

homens entre os entrevistados, portanto, para tal 72% dos entrevistados do sexo feminino (90 

alunas) que responderam “sim” , em porcentagem, acabam sendo maior do que o universo 

masculino de (50 respostas “sim”, o que equivale a uma porcentagem de 66.66% entre os 

homens), o que por si só dá um entendimento de que os entrevistados do sexo feminino 

possuem um índice maior de entendimento sobre o que foi perguntado. Para a 3ª pergunta, 

“Você conhece algum método de prevenção contra as DST’s?” as respostas foram as 

seguintes: 55 masculinos responderam “sim” e 20 responderam “não”, para os entrevistados 

femininos 95 responderam “sim” e 30 “não”, portanto, só reforça o que já está se 

cristalizando sobre as mulheres, as quais se apresentam mais informadas sobre o tema. Para a 

4ª pergunta, “Você usa preservativos?”, “Responderam a esse quesito os entrevistados 

homens 50 disseram que “sim”, 15 que “não” e 10” na maioria das vezes”, as mulheres 

entrevistadas responderam 95 “sim” 15 responderam “não” e 15 “na maioria das vezes”. 

Assim, mais uma vez se vê que os entrevistados do gênero feminino se destacam em conhecer 

o tema. Para a 5ª pergunta, “Você já teve alguma orientação sobre como se prevenir das 

DST’s?”, as respostas dos homens foram 65 “sim” e 10 “não”, já para os entrevistados 

femininos 115 disseram “sim” e 10 disseram “não”, com tal resposta se evidencia que os 

entrevistados do sexo feminino mantêm-se com a média acima dos entrevistados masculinos 

no que diz respeito ao tema fomentado, uma vez que foram entrevistadas mais mulheres que 

homens. 

Portanto, é evidenciadas linhas a cima, que das questões levantadas pelo questionário 

às mulheres mantêm um nível diferenciado para mais, no que tange ao tema DST‟s. 

No confronta mento das questões levantadas na pesquisa quantitativa se evidenciou 

que as mulheres entrevistadas possuem um índice elevado em comparação com os homens da 

entrevista objetiva, até mesmo por motivo de ter sido entrevistado mais mulheres. Tudo 

conforme resultados das pesquisas realizadas na “Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Mariocay”. Assim, é pertinente enfatizar que, de forma real e evidenciada os problemas 
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decorrentes das DST‟s, são contingências sociais negativas que ainda vão estar presentes por 

muito tempo em nosso meio.  

 Serviram de amostra para o levantamento 04 (quatro) professores de diversas áreas do 

conhecimento da instituição onde obtivemos as seguintes respostas. 

Perguntas abertas  

Foi aplicado um questionário para os professores de diversas áreas do conhecimento 

alguns questionamentos logo apontaram os seguintes dados. 

PERGUNTA 1 : Você trabalha em suas disciplinas o tema transversal DST‟s? E de que 

forma você realiza esse trabalho? 

P1: Como professor de matemática diretamente não, mas quando surge o assunto através do 

dialogo eu falo para os discentes a realidade. 

P2: Como professor de C. F. B. do 6ª ao 8ª ano estamos sempre trabalhando com esse tema, 

através de diálogo, palestras, vídeos e outros.  

P3: Sim. De certa forma procuro trabalhar o tema acima citado, com recursos que poderão 

auxiliar-me em sala de aula. Por exemplo, pesquisando em livros, vídeos, buscando 

informações com agentes de saúde. 

P4: Sim. Esse tema é realizado através de palestras, debates em sala de aula, relatórios, entre 

outros. 

PERGUNTA 2 :Na sua opinião você acha importante trabalhar nas escolas o tema        

DST‟s? 

Por quê? 

P1: Sim. Trabalhar nas escolas o tema DST‟s é importante e interessante esclarecer para os 

discentes. Porque ajuda orientar os mesmos, a saber, e ter conhecimentos de como certas 

doenças são transmitidas e como deve se prevenir-se quanto a qualquer tipo de DST‟s. 

P2: É importante porque muitas vezes os pais não falam em casa, e a escola é o ambiente 

adequado para falar desses assuntos, principalmente com adolescente que estão numa fase de 

descoberta. 

P3: Sim. Pôs é através do mesmo que podemos estar orientando nossos alunos sob as formas 

de prevenção contra essas terríveis doenças. 

P4: Sim. Porque há uma grande necessidade de explorar a saúde e a qualidade de vida, bem 

como o bem – estar físico, mental e social. 

PERGUNTA 3: A  escola vem preparando os discentes para o assunto DST‟s, e a mesma tem 

algum projeto que aborde essa temática? Quais? 
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P1: A escola deixa os professores livres para escolher os conteúdos a serem trabalhados 

anualmente, mas a responsabilidades maiores é quem trabalha com C. F. B. a professora 

Jakeline tem um projeto que já vem sendo desenvolvendo uns três anos sobre DST‟s, e 

gravidez na adolescência.  

P2: A escola Mariocay vem trabalhando desenvolvendo debates com os discentes em sala de 

aula com relação a temática DST‟s, juntamente com os coordenadores pedagógicos, 

professores entre outros, isso dentro do contexto escolar e assim visando e aprimorando o 

conhecimento de seus discentes.   

P3: Sem dúvida, a escola vem alertando os discentes sempre que pode sobre o tema DST‟s e 

não somente esse tema mais outros como gravidez precoce, drogas.    

P4: Sim, Temos o projeto Saúde e Qualidade de Vida: Fortalece o conhecimento do aluno por 

meio de aprendizagem o mesmo é coordenado por minha pessoa. 

Em uma pesquisa realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariocay com 200 

alunos de 7ª e 8ª série da EJA e 3ª etapa, sobre DST‟S, sendo 125 do sexo feminino e 75 do 

sexo masculino. Foram feitas 5 (cinco) perguntas e após os resultados, representamos 

graficamente. 

 

Para SANTOS (2010, pg. 168), As doenças sexualmente transmissíveis [...] 

Espalharam-se pelo mundo com intensidade a partir dos séculos XV e XVI, através das 

grandes navegações.  

O 1º gráfico nos mostra que o tema DST‟s é abordado em classe sempre que possível o 

grau de conhecimento dos alunos é visível em pelo menos 65% da pesquisa, e a mesma nos 

mostra também que conforme as séries vão aumentando as taxas de pessoas que tem 

SIM 

130 

65% 

NÃO 

70 

35% 

Você sabe o que são DST'S? 
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informação sobre as DSTs vão aumentando. Isso nos leva a crer que esse tipo de informação 

está relacionado com as séries. 

 

 

O segundo gráfico deixa bem visível que em 100% da pesquisa 30% dos entrevistados 

não sabem o que é uma DSTs. Assim reforçando o primeiro gráfico, que o âmbito escolar 

esclarece duvidas sobre as doenças sexualmente transmissíveis. 

De acordo com o Manual de Bolso das Doenças Sexualmente Transmissíveis do 

Ministério da Saúde (Brasil, 1999), as DSTs estão entre os problemas de saúde pública mais 

comum em todo o mundo. 

 

 

SIM 

140 

70% 

NÃO 

60 

30% 

Você sabe como são transmitidas  as DST'S? 

SIM 

150 

75% 

NÃO 

50 

25% 

Você conhece algum método de prevenção contra as 

DST'S? 
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A pesar de ser um tema bastante abordado nas escolas a pesquisa nos revela que os 

jovens têm muitas duvidas a respeito dos males que essas doenças podem causar para nossa 

sociedade. 

Para BLACK (2002, PG.5250). “As doenças sexualmente transmissíveis (DST), 

tornaram-se um sério e crescente problema de saúde pública nos últimos anos, em parte por 

causa das mudanças no comportamento sexual”.  

 

 

 

 

Apesar dos discentes receberem orientação sexual tanto familiar como na escola a 

porcentagem dos alunos que não se previne contra as DSTs é muito grande. Mas vale ressaltar 

que o dever de se prevenir vai da consciência de cada um sabendo que hoje qualquer pessoa 

está sujeito a se contaminar com qualquer doença e muita das vezes incuráveis. 

Esta pesquisa foi realizada com adolescente entre 15 e 24 anos de idade e o gráfico nos 

expressa claramente que cada dia que se passa os jovens estão iniciando sua vida sexual 

precocemente e que de acordo com o mesmo 15% não tem o habito de usar preservativos em 

suas relações sexuais e que 13% nem sempre vem se prevenindo. 

De acordo com Potter e Perry (2004), anualmente cerca de 10 milhões de pessoas com 

menos de 25 anos de idade são contaminadas pelas DST. 

 

SIM 

72% 

NÃO 

15% 

NA MAIORIA 

DAS VEZES 

13% 

Você usa preservativos? 



61 
 

 
 

 

 

A porcentagem do gráfico nos deixa bem claro que 20%dos alunos não sabem como se 

prevenir das DST‟s, porém vale lembrar que a escola tem cumprido seu papel na orientação 

sexual dos alunos, mas não se sabe se os mesmos estão tomando os devidos cuidados.   

As DST, juntamente com a criatividade da espécie humana se amplia com a 

possibilidade de dissociar o prazer que o exercício da sexualidade trás dos objetivos 

meramente reprodutivos do ato, ou seja, com a evolução da espécie, o homem não mais quer 

tão somente fazer sexo para a reprodução, mas, ao contrário, passa a ir em busca de novas 

formas de prazer, ligados ao ato sexual, isso tudo ampliou a importância dos aspectos 

psicológicos e sociais da sexualidade humana, o que aumentou o número de parceiros (a), 

tendo ampliado também a quantidade de infectados. Concomitantemente “o único meio de 

controlar as doenças sexualmente transmissíveis é evitar a exposição a elas.” BLACK (2002, 

pg. 525). 

 

 

 

 

 

 

SIM 

160 

80% 

NÃO 

40 

20% 

Você já teve alguma orientação sobre como se previnir das 

DST'S? 
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CONCLUSÃO 

O presente trabalho oportunizou conhecer características emocionais, sociais e 

educacionais no contexto comportamental de jovens e adolescentes que estão em processo de 

iniciação sexual. 

Observou-se durante a pesquisa realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

“Mariocay” que apesar da mesma incluir em seu Projeto Politico Pedagógico (PPP), um 

projeto que visa trabalhar sob o tema transversal DST‟s, ainda há um contingente bastante 

grande de discentes que não tem a mania de se prevenir em suas relações sexuais, mesmo 

sabendo que essas doenças tornaram-se uma pandemia e o número de casos vem aumentando 

principalmente entre os indivíduos na faixa etária de 15 a 25 anos. 

Desta forma foi possível analisar que a Instituição de Ensino acima citada visa em 

repassar aos seus discentes, todas as informações necessárias sob essas doenças que vem 

aumentando de forma desordenada, principalmente pela falta de informação aos nossos jovens 

e adolescentes que cada vez mais cedo vem iniciando sua vida sexual, mas não mais por 

prazer e nem por amor e sim com forma de diversão. 

No decorrer desse trabalho foram feitas pesquisas de campo na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental “Mariocay” no município de Gurupá Estado do Pará, a qual se constatou 

através de questionários com perguntas fechadas aos discentes desta Instituição de Ensino, 

sob as DST‟s que são terríveis infecções causadas principalmente por: vírus, fungos, bactérias 

e protozoários cada uma com grau de periglosidade muito grande, chegando até mesmo levar 

o individuo a morte. 
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