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Resumo: A sexualidade é uma condição inerente ao ser humano, compreendida como 

resultado da incorporação de aspectos biológicos e socioculturais. Assim, identificou-se 

as práticas e as experiências sexuais de alunos dos cursos de Biomedicina e de Medicina 

da Universidade do Estado do Pará, Campus Marabá. É um estudo de corte transversal, 

descritivo, com abordagem quantitativa, focado em estudantes universitários dos cursos 

de Biomedicina e de Medicina da Universidade do Estado do Pará, Campus Marabá. 

Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (Número do Parecer: 3.087.526), foi 

aplicado questionário estruturado fechado contendo 31 questões. Foi constatado que a 

maior parte dos alunos já iniciou sua vida sexual: gênero masculino 94% e gênero 

feminino 69%, sendo a idade prevalente da 1º relação sexual entre as mulheres foi de 17 

a 18 anos (47,0%) enquanto dos homens foi de 15 a 16 anos (29%). A principal fonte 

sobre sexualidade entre os jovens foi os Meios de Comunicação. 30,0% dos alunos 

relataram sempre usar preservativo no sexo vaginal, enquanto 40,0% afirmaram que no 

sexo oral nunca usam o preservativo. A camisinha masculina foi o método 

contraceptivo mais utilizado. Houve dois casos de gravidezes entre os entrevistados: 

50,0% do sexo feminino e 50,0% do sexo masculino, ambas não foram planejadas, não 

houve aborto e foram evidenciadas por estudantes solteiros. Assim, evidenciou-se que, 

apesar do nível de escolaridade maior do que a população em geral, os estudantes 

universitários ainda não têm experiências sexuais com a segurança em saúde 

preconizada.  
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DOS CURSOS DE BIOMEDICINA E DE MEDICINA DA 
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Abstract: Sexuality is an inherent condition of the human being, understood as a result 

of the incorporation of biological and sociocultural aspects. Thus, the practices and 

sexual experiences of students from the Biomedicine and Medicine courses of the Pará 

State University, Campus Marabá, were identified. This is a cross-sectional, descriptive 

study with a quantitative approach, focused on undergraduate students from the 

Biomedicine and Medicine courses of the Pará State University, Campus Marabá. After 

approval by the Research Ethics Committee (Opinion Number: 3,087,526), a closed 

structured questionnaire containing 31 questions was applied. It was found that most 

students have already started their sex life: male 94% and female 69%, and the 

prevalent age of first sexual intercourse among women was 17 to 18 years (47.0%) 

while men was 15 to 16 years old (29%). The main source on sexuality among young 

people was the Media. 30.0% of students always reported using condoms in vaginal sex, 

while 40.0% stated that in oral sex they never use condoms. Male condoms were the 

most commonly used contraceptive method. There were two cases of pregnancies 

among respondents: 50.0% female and 50.0% male, both were unplanned, there were no 

abortions and were evidenced by single students. Thus, it was evidenced that, despite 

the higher level of education than the general population, university students still do not 

have sexual experiences with the recommended health security. 
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1. INTRODUÇÃO 

A sexualidade é uma condição inerente ao ser humano, sendo compreendida 

como resultado da incorporação de aspectos biológicos, sociais e culturais. Por isso, 

deve-se sempre considerar o ambiente social em que a pessoa está inserida, como 

nível socioeconômico, religião e educação sexual (JUNIOR, et al., 2007; PIZANGO, 

2017). 

Assim como a sexualidade, as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) 

acompanha o ser humano desde sua origem. Porém, alguns grupos são considerados 

de risco, como o de estudantes universitários, podendo resultar em infertilidade, 

invalidez e conflitos psicológicos (GENZ., et al, 2017). 
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Esse estudo buscou descrever o perfil e investigar as práticas sexuais 

relacionadas a contracepção e prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis 

dos acadêmicos dos cursos de Biomedicina e de Medicina da Universidade do 

Estado do Pará, campus VIII/Marabá. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Esse estudo é prospectivo, transversal, quantitativo, descritivo. Teve 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Estado do Pará 

(Parecer n⁰ 3,087,526) (ANEXO A), obedecendo aos Critérios da Ética na Pesquisa. 

A amostra foi de oitenta e oito (88) estudantes: vinte e dois (22) de Biomedicina e 

sessenta e seis (66) de Medicina. Os alunos responderam a um (01) questionário, 

abordando caracterização geral da amostra (sexo e idade), idade de início da vida 

sexual, fonte de informação sobre sexualidade, uso de preservativo, uso de métodos 

contraceptivos e a ocorrência de DSTs. A coleta ocorreu entre fevereiro e março de 

2018 nas dependências da UEPA após o horário de aula dos estudantes. O banco de 

dados e a análise estatística foram executadas pelo programa Microsoft Excel 2016, 

sendo realizada análise descritiva (frequência e porcentagem).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  O gênero predominate foi o feminino (59,09%), concordando com as estatísticas 

nacionais, pois as mulheres têm maior preferência por cursos da área da saúde. A idade 

dominante foi entre 18 e 20 anos (35,00%). A idade prevalente da 1ª relação sexual na 

amostra feminina foi entre 17 e 18 anos de idade (47,00%) e na masculina foi entre 15 

e 16 anos (29,00%). Fatores socioculturais como a preservação do corpo feminino 

podem justificar essa diferença (HUGO et al., 2011; JÚNIOR et al., 2007; 

OKAMOTO et al., 2016; OLIVEIRA e WIEZORKIEVICZ, 2010). 

  Os Meios de Comunicação foram a principal fonte de informação sobre 

sexualidade (51,00%). O sigilo das informações pode justificar essa realidade 

(GODIM et al., 2015; MARTINS et al., 2008).  
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  Nos últimos três (03) meses, a maioria dos homens (41, 00%) e das mulheres 

(53,05%) teve relações sexuais semanalmente. Noventa e dois (92,00%) das mulheres 

e setenta e quarto (74,00%) dos homens teve de 1 a 3 parceiros nos últimos três (03) 

meses, mas todos os alunos que tiveram entre 4 e 6 parceiros foram homens, o que 

torna esse grupo mais vúlnerável (JÚNIOR et al., 2007).  

  Trinta (30,00%) dos alunos relatou que sempre usa preservativo no sexo vaginal, 

mas, no sexo oral, quarenta (40,00%) afirmaram que nunca usam preservativo, o que 

pode ser justificado, pelo incômodo, seguido pela diminuição do prazer, sabor do 

preservativo, confiança no parceiro ou a não percepção de risco (FONTE et al, 2017).  

  Dos 45 alunos que têm parceiro fixo, trinta e nove (39) usam métodos 

contraceptivos e seis (06) não usam (Tabela 01). Entre os vinte e cinco (25) que não 

têm parceiro fixo, vinte e dois (22) usam método e três (03) não usam.  

Dentre os métodos, a camisinha masculina foi o de uso mais comum sendo usada 

por sessenta e uma (61) pessoas dentre as setenta (70) que já inciciaram a vida sexual 

(Tabela01). Não houve uso de camisinha feminina (Tabela01), talvez pela falta de 

esclarecimento quanto ao uso ou acesso ao preservativo feminino, desinteresse da 

mulher em adotar um meio independente, por dificuldades em lidar com o próprio corpo 

e até mesmo por questões religiosas (OLIVEIRA, WIEZORKIEVICZ, 2010).  

 

TABELA 01- Uso de método contraceptivo em relação à presença ou não de  

parceiro sexual de estudantes da área da saúde da UEPA, Campus Marabá, 2018 

  Parceiro sexual fixo  

 Sim Não Total  

Usa método contraceptivo     

Sim 39 22 61  

Não 06 03 09  

Total 45 25 70  

Qual o método contraceptivo 

utilizado    

 

Camisinha 39 22 61  

Anticoncepcionais hormonais 18 03 21  

Coito interrompido 07 02 09  

Tabelinha 01 01 02  

Camisinha feminina 0 0 0  

Outros métodos 0 0 0  
FONTE: Dados da pesquisa.  
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  Quatro (4,00%) dos alunos declararam ter sido infectado por DSTs, sendo 

cinquenta (50,00%) por Candidíase Vaginal e vinte e cinco (25, 00%), por Herpes 

Genital e Papiloma Vírus Humano (HPV) vinte e cinco (25,00%) (Tabela 02). Isso 

representa uma estatística de alerta, já que as DSTs podem trazer prejuízos não só no 

aspecto biológico, como esterilidade, disfunções sexuais e câncer, mas também 

consequências psicológicas e danos econômicos (GENZ et al., 2017). 

 

TABELA 02- Prevalência de Doenças Sexualmente Transmissíveis em 

estudantes da área da saúde da UEPA, Campus Marabá, 2018. 

    
Contraiu DST                                     Frequência  Porcentagem 

Não  66 94% 

Não respondeu 0 0% 

Não sabe 0 0% 

Sim 04 6% 

Total 70 100% 

Contraiu qual DST   
Candidíase 02 50% 

Gonorreia 0 0% 

Herpes Genital 01 25% 

HIV/AIDS 0 0% 

Papiloma Vírus Humano (HPV) 01 25% 

Sífilis 0 0% 

Hepatite 0 0% 

Total  04 100% 
     FONTE: Dados da pesquisa.   

 

4. CONCLUSÕES 

 

  Notou-se que, apesar do nível de escolaridade, a segurança na atividade sexual a 

não é satisfatória, principalmente porque a maioria dos alunos relatou o não uso ou o 

uso raro do preservativo no sexo oral e no sexo anal. 

  Mesmo assim, é fundamental que outras pesquisas sejam realizadas, tendo-se o 

intuito de tornar os futuros profissionais da saúde mais responsáveis tanto em relação a 

sua própria vivência quanto na propagação das informações sobre a temática.  
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ANEXO A- PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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