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RESUMO

Ao longo do tempo, o HIV foi uma síndrome abominável onde seu portador seria
totalmente excluído do convívio em sociedade. O objetivo desse trabalho é verificar
por meio da análise de gráficos e estudo sobre o tema se tal síndrome ainda é vista
com maus olhos pela sociedade com foco dos estudos em jovens de escolas
pública e privada com total de 221 alunos pesquisados. Constatou-se que em
ambas escolas quando perguntados se conheciam um portador de HIV a grande
maioria responde que não, dando um grande passo para a comprovação de que
ainda nos dias atuais a síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA ou AIDS sigla em inglês) ainda é vista como algo abominável.
Palavras chave: HIV, AIDS, preconceitos, paradigmas, jovens.
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1. Introdução
HIV sigla em inglês para Vírus da Imunodeficiência humana (human
immunodeficiency virus). Uma síndrome que assola a sociedade, nos últimos
anos vem ganhando espaço nas discussões devido o aumento de sua
incidência. HIV ou como é chamada popularmente AIDS é um vírus que
ataca o sistema imunológico. Embora a maioria de seus casos seja por meio
da transmissão sexual não pode ser chamada de doença sexualmente
transmissível pois não há apenas contaminação pelo sexo também pode
haver contaminação por meio de uso de seringa usadas, transfusão de
sangue infectado e até mesmo de mãe para filho, onde a mãe infectada
passa a síndrome para seu bebê na gestação. O que nos motivou a fazer
nosso TCC sobre os desafios da convivência de um soropositivo na
sociedade foi o fato de que tem a síndrome da imunodeficiência adquirida
tem muitos problemas de convívio social e o grande preconceito com as
pessoas que tem essa doença que é muito mal vista pela sociedade, também
o cidadão não é muito bem informado o que faz com que sejam gerados
inúmeros mitos sobre o vírus, como foi no começo da epidemia onde muitos
acreditavam que apenas homossexuais poderiam ter enfermidade, por essa
patologia ser mal vista pelas sociedade os enfermos não expõem que tem
essa doença o que passa a falsa impressão de que não temos muitos casos
pelo contrário os casos vem crescendo e esse fato contribui muito para isso.
Queremos mostrar como é a convivência de quem tem a doença os
problemas que são gerados por conta disso e como a sociedade lida com
quem é soropositivo. O Rio Grande do Sul é o segundo maior estado em
incidência de HIV com 31,8 casos/100 mil habitantes perdendo apenas para
o estado do Amazonas que tem taxa de 39,2 casos/100 mil habitantes,
enquanto a médio geral de casos no Brasil é de 18,5 casos/100 mil
habitantes. No ano de 2014 a cidade de Porto Alegre chegou a ter uma taxa
de incidência de 94,2 casos/100 mil habitantes. Dia 01 de dezembro está
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marcado como o dia mundial de combate a AIDS, neste dia são feitas
manifestações ao longo de todo mundo para conscientização e prevenção.
Desde 1980 existem os ARVs que são os remédios antirretrovirais que
impedem a multiplicação do vírus do HIV no organismo, desde 1996 são
distribuídos gratuitamente para as pessoas que tem AIDS, existem 22
medicamentos, em 38 apresentações farmacêuticas.
Síndrome da imunodeficiência adquirida popularmente conhecida como a HIV
é uma doença viral que ataca sistema imunológico humano . o vírus invade
as células responsáveis pelo sistema imunitário, o vírus expõe o indivíduo
quem tem a doença à ação de outras doenças,pode ser fatal em estágios
avançados.Para a detecção do vírus HIV, é necessário que se faça um teste
específico gratuitamente em qualquer posto de saúde. Para tal, é necessário
que se retire uma amostra de sangue, sem a necessidade de estar em
jejum.Os medicamentos para o controle da AIDS são chamados
antirretrovirais. Eles impedem a multiplicação do HIV, melhorando o sistema
imunitário do indivíduo Estes remédios causa muitos efeitos colaterais, como
enjoos, diarreia, insônia e mal estar. Além de ser uma doença que podem
levar a morte e até o momento não ter uma cura existente um dos fatores que
quem tem a doença mais sofre e a discriminação e o preconceito e isso faz
com que as pessoas tenham medo de fazer o teste e aguardem muito tempo
para iniciar o tratamento o que agrava muito a doença . a ignorância da
mídia no início da epidemia da doença contribui muito para disseminar o
preconceito foi chamada em alguns veículos midiáticos de ''câncer gay'',
''peste gay'' criando a falsa impressão que apenas homossexuais pudessem
contrair a doença.como é pouco divulgado as pessoas acham que é difícil
contrair e pela questão de os jovens não terem vivido o terror que foi o início
da epidemia faz com que muitos não se conscientizem e não usem
preservativos fazendo com que nessa última década haja um aumento muito
significativo nos casos .
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1.1. Problema
O HIV além de ser uma doença infecciosa, é uma doença crônica o indivíduo
tem de conviver o resto da vida com a doença , muitas pessoas acham que
sua vida acabaram após ser diagnosticado com o vírus porém isso não é
verdade mas para tratar a doença o indivíduo necessita fazer severas
mudanças em suas rotina como a necessidade de tomar uma série de
medicações diariamente, evitar drogas, fazer exames de rotina
periodicamente, cuidar de outros problemas de saúde que aparecem, com
toda evolução no tratamento do hiv, hoje a vida da pessoa que tem o vírus se
assemelha tanto com a vida de pessoas que têm doenças como diabetes
hipertensão.

1.2. Objetivos da pesquisa

(1)Investigar os preconceitos e julgamentos sofridos por jovens soropositivos
nas escolas de Uruguaiana. (2)Analisar o perfil dos jovens com HIV nas
escolas de Uruguaiana, (3)Compreender os preconceitos e discriminação
sofridos por tais. (4)Refletir sobre o entendimento dos jovens sobre os casos
de HIV em Uruguaiana.
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2. Referencial Teórico

2.1. Conceito histórico de HIV

Segundo Mirko Grmek (O enigma do aparecimento da Aids, 1995, p. 229-230)
Não há vírus patogênico totalmente novo. Nenhum deles
surge ex nihilo. Ele vem de um ancestral que devia ter
características genéticas vizinhas e perpetuava-se em
algum lugar, numa população humana ou animal. Esse
ancestral não era necessariamente patogênico, ou então
muito pouco, em relação à população animal ou humana
original. A pandemia, que hoje grassa, resulta da
sobreposição de, pelo menos, duas epidemias diferentes,
provocadas por dois germes distintos: HIV-1 e HIV-2.
HIV-1 e HIV-2 são parente colaterais, pois suas sequências de genomas são tão
parecidas que eu não pode ser descendente do outro. A epidemia provocada pelo
HIV-2 não teria sido notada se a gravidade da primeira (HIV-1) não tivesse alertado
os médicos e iniciado pesquisas dos virologistas da época. A segunda epidemia
teve no início um foco restrito na África oriental, já a disseminação mundial do HIV-1
partiu de três partes do mundo: África central e mais focos na porção litorânea da
América do Norte.

Segundo Ministério da Saúde (1999)
Em 1983, o HIV-1 foi isolado de pacientes com AIDS
pelos pesquisadores Luc Montaigner, na França, e
Robert Gallo, nos EUA, recebendo os nomes de LAV
(Lymphadenopathy Associated Virus ou Virus Associado
à Linfadenopatia) e HTLV-III (Human T-Lymphotrophic
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Virus ou Vírus T-Linfotrópico Humano tipo lll)
respectivamente nos dois países.

2.2. Dados sobre HIV no estado do Rio Grande do Sul e na cidade de
Uruguaiana
Segundo a Secretaria de estado da saúde do Rio Grande do Sul (Boletim
Epidemiológico 2017)De janeiro de 1980 a junho de 2017, foram informados no
SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), um total de 882.810
casos de Aids no Brasil. Na Região Sul, foram 177.327, equivalente a 20,1% do
total, sendo a região sul uma das regiões com a maior concentração de casos do
país. No mesmo espaço de tempo, o RS registrou um total de 88.568 casos de Aids
na população, com uma média anual, nos últimos cinco anos, de 4.246 casos novos
informados.
Por meio da verificação dos casos de Aids nos bancos do SINAN (Sistema de
Informação de Agravos de Notificação), no período de janeiro de 2000 a junho de
2017, um total de 73.911 casos de Aids, sendo 56.382 (76,3%) identificados no
SINAN, é possível observar um aumento da subnotificação dos casos, passando de
22,3% em 2013 para 37,3% em 2016. A distribuição proporcional dos casos de Aids
nas regiões de saúde do estado, no período de janeiro de 1980 a junho de 2017,
demonstrou uma concentração nas regiões 10 - Capital e Vale do Gravataí, 8 - Vale
do Caí e Metropolitana, 7 - Vale dos Sinos e 21 - Sul, correspondendo,
respectivamente a 45,2%, 7,9%, 7,4% e 7,2% do total de casos identificados.
As taxas de detecção do Brasil, Região Sul e RS, nos anos de 2006 a 2016,
demonstraram uma redução nas três esferas. Sendo assim, o RS vem
apresentando um progressivo declínio na taxa que passa de 43,3 em 2012 para
31,8/100.000 habitantes em 2016, representando uma diminuição de 26,6%.
Segundo G1 (2018) Entre as 10 cidades com mais de 100 mil habitantes com maior
número de casos de Aids no Brasil, seis são gaúchas. O último boletim da doença,
divulgado pelo Ministério da Saúde na última terça-feira, aponta a cidade de Rio
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Grande, na Região Sul do RS, em primeiro lugar. Somente nesse ano, 281 casos
foram notificados na cidade. E a cidade de Uruguaiana-RS aparece ocupando o
sétimo lugar desse ranking.

2.3. HIV no âmbito juvenil
Segundo a Secretaria de estado da saúde do Rio Grande do Sul (Boletim
Epidemiológico 2017, p. 29)
Assim, segundo dados do Ministério da Saúde, até final
de 2012, do total das notificações de AIDS, 2.478 casos
concentravam-se na faixa etária entre 10 a 14 anos,
12.246, no grupo de 15 a 19 anos e 94.519, entre 20 a
24 anos, totalizando 109.243 casos nas faixas
compreendidas entre 10 a 24 anos, correspondendo a
16,6% da população geral acometida pelo vírus.
Segundo a Secretaria de estado da saúde do Rio Grande do Sul (Boletim
Epidemiológico 2017, p. 31)
No período de janeiro de 1980 a junho de 2017, foram
registrados nos bancos de dados um total de 16.978
casos de Aids em menores de 5 anos no Brasil, 3.983 na
Região Sul e 2.087 no RS, tendo uma média anual de
43,8 casos notificados no estado, considerando os
últimos cinco anos . No período de 2006 a 2016,
observou-se uma tendência de queda da taxa de
detecção de Aids em menores de 5 anos no Brasil (de
3,6 para 2,4/100.000 habitantes), na Região Sul (de 6,3
para 3,2/100.000 habitantes), e no RS (de 9,6 para
5,4/100.000 habitantes), correspondendo no estado a
uma redução de 43,8%. Cabe ressaltar que esta taxa é
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utilizada como indicador para monitorar a transmissão
vertical do HIV.
Segundo Ministério da Saúde (2009) Cerca de um terço da população do mundo
está na faixa etária entre 10 a 24 anos, segundo OMS (Organização Mundial da
Saúde), justamente nesta faixa de idade agrupa-se a metade dos casos de HIV.
Pois a maioria dos jovens encontra-se sexualmente ativa muito antes dos 15 anos
de idade, no Brasil, anualmente quatro milhões de jovens tornam-se sexualmente
ativos. Em pesquisa realizada entre jovens do sexo masculino, conscritos do
Exército do Brasil, sexualmente ativos e que se apresentaram no ano 2002, 20,3%
tiveram iniciação sexual com menos de 14 anos de idade, sendo que na região
Norte esse percentual foi de 30,2%. Quanto ao uso de preservativo, 54,5%
relataram ter feito uso na primeira relação sexual, variando de 63,7% na região Sul
e 36,9% na região Norte. Quanto à parceria, 57,0% declararam uso regular do
preservativo com parceiras casuais. Como forma de transmissão da aids, mais de
90% citou o compartilhamento de seringa e prática sexual sem uso do preservativo.
A vigilância epidemiológica da aids utiliza as informações do Sistema de
Informações de Agravos de Notificação (SINAN, Sistema de Informação de Agravos
de Notificação). A notificação é obrigatória, em formulário padronizado e está
prevista em Portaria do Ministério da Saúde. Os critérios para caracterização de
casos de aids estão descritos em publicação específica do Programa Nacional de
DST e Aids.

2.4. Preconceitos e descriminações sobre HIV
Segundo Maria Rita de Cassia Barreto de Almeida; Liliana Maria Labronici (2004) A
sociedade, diante de uma nova doença que se alastrava rapidamente, que
apresentava uma alta taxa de letalidade e suscita intensas emoções de pânico, de
medo e de contágio, precisava ser rapidamente catalogada e compreendida para
fins de se minimizar as consequências de um que se esperava ter sido abolido do
convívio humano: a peste. Rapidamente, a partir de uma interrogação científica
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sobre os doentes, que o número na época era muito pequeno, produziu-se um
discurso no qual se configurou a sensação de um risco iminente que repercutia
sobre toda a coletividade, questionando nossos modos de vida e nossos valores.
Esta questão diz muito a respeito sobre a construção social da AIDS, pois ao se
fazer presente para o mundo humano, este precisava iniciar um processo de
construção do código de interpretações desta nova realidade. A questão imediata
era estabelecer símbolos que, partilhados pela sociedade, lhe permitissem a
comunicação a respeito da mesma, a fim de decifrá-la. O fato interessante da AIDS
é que a construção do sentido e a elaboração do seu conhecimento comum,
produzido pela sociedade e pela opinião pública, aconteceram paralelamente à
codificação médica, situação a que talvez nunca tenhamos assistido. Deste modo,
diante do desconhecido, a sociedade produziu representações apoiadas na idéia de
doença contagiosa, incurável e mortal, recrudescendo o conceito de 'peste', cujo
significado representava uma ameaça extrema à sociedade, atrelada a atitudes de
evitamento daquele que a portava. Além desses entendimentos, a AIDS era uma
doença que levava à deformação física e estava associada a grupos considerados
discriminados e marginalizados, como os homossexuais, usuários de drogas
injetáveis e as prostitutas. Essa forma de representá-la serviu para retirá-la do
campo das doenças, transmutando-a para o campo das doenças malignas,
mobilizando sentimentos e preconceitos arraigados e evocando comportamentos e
políticas discriminatórias, principalmente em relação aos grupos supracitados.
Assim a AIDS acumulou vários estigmas, transformando-se ela mesma em um
grande estigma.

Segundo lei nº 12.984 (2014)
instituiu a criminalização da discriminação às estas
pessoas, em função da sua doença. A lei busca a
proteção da dignidade da pessoa humana, garantindo a
essa minoria a tutela de seus direitos, punindo com pena
de 1(um) a 4 (quatro) anos algumas condutas tipificadas

12

neste norma contra os dos portadores de HIV e doentes
de AIDS.

3. Metodologia

Foi realizado um levantamento bibliográfico em bases de literatura científica, como
Science Direct, Scielo e Google Acadêmico, utilizando palavras chave: - HIV, HIV
jovens, preconceito, soropositivo. O estudo trata-se de uma pesquisa transversal
com uma abordagem quantitativa. O trabalho será realizado nas escolas de ensino
médio de Uruguaiana no Rio grande Do sul.

Serão 2 instituições que responderão aos questionários uma instituição privada:
Instituto Laura Vicuña e uma instituição pública: I.E.E. Elisa Ferrari Valls
A pesquisa irá acontecer em turmas de 1º ano, 2º ano e 3º ano de ambas escolas.
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4. Discussão de resultados

4.1. Dados os alunos

Foram entrevistados 221 alunos das escolas Laura Vicuña e Elisa Ferrari Vals, de
ambos sexos masculino e feminino com uma média de idade entre 15 e 19 anos.

4.2. Respostas ao questionário

Nestes gráficos manifestasse a média de idade dos entrevistados em ambas
escolas(pública e privada)

Escola privada Instituto Laura Vicuña:
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Escola pública I.E.E. Elisa Ferrari Valls:

Sendo na escola privada pesquisados 128 alunos, entre 1º ano, 2º ano e 3º ano do
ensino médio e na escola pública 93 alunos dos mesmos anos.
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nestes gráficos manifestasse a opinião dos entrevistados sobre quais métodos tem
mais chance de ser contaminado com o vírus HIV:

Escola privada:

Escola pública:

Pode-se notar que em ambas escolas, pública e privada, os resultados são
parcialmente iguais, a resposta mais encontrada foi “Sexo sem preservativos”
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juntamente com o segundo lugar sendo “Compartilhamento de seringa” em ambos e
assim se sucedem todas as outras resoluções. Tendo uma alternativa que não foi
selecionada em nenhuma das escolas, essa alternativa é “Sexo com preservativo”
com as respostas pode se notar que os alunos tem um conhecimento pelo menos
razoável a respeito das formas mais possíveis de se contaminar com o vírus do HIV
e também os métodos menos prováveis de se contaminar .

Nestes gráficos manifestasse a opinião dos entrevistados sobre se os mesmos
conhecem um portador de HIV:

Escola privada:

Escola pública:
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Infere-se que mais da metade dos entrevistados não conhecem um portador desse
vírus isso evidencia que os portadores desta síndrome escondem sua condição da
sociedade pelo preconceito e discriminação que os portadores sofrem que muito se
deve pela falta de conhecimento sobre a síndrome que faz com que a sociedade
tenha uma visão distorcida sobre muitos aspectos desta patologia pensando por
exemplo pode se contaminar apenas convivendo com um soropositivo

Nestes gráficos manisfestasse a opinião dos entrevistados sobre se em sua família
tal assunto é conversado:

Escola privada:
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Escola pública:

A pesquisa constata que a maioria dos pais não conversa com seus filhos sobre tal
assunto, confirmando o fato que a educação sexual ainda é um tabu de nossa
sociedade esse fato tem ligação com nosso grande número de casos de HIV e
outras doenças por não ser um assunto comumente conversado pela família mesmo
que tal assunto seja de extrema importância

19

Nestes gráficos manisfestasse a opinião dos entrevistados sobre qual relação eles
teriam com um soropositivo:

Escola privada:

Escola pública:

Os gráficos constatam que a relação que os entrevistados mais teriam ou tem com
um soropositivos seria uma relação de amizade, seguida de uma relação de
empregabilidade, namoro depois sexo. a relação de amizade foi consideravelmente
maior que namoro sexo e empregabilidade isso demonstra que os entrevistados tem
receio de ter uma relação mais afetiva com um portador do vírus mesmo que a
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chance da contaminação seja baixa com o uso dos contraceptivos muito disso de
deve a todo misticismo que há a respeito do HIV

Nestes gráficos manifestasse a opinião dos entrevistados sobre qual seria sua
reação ao ter que conviver com um(a) soropositivo:

Escola privada:

Escola pública:
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Em ambas escolas os entrevistados responderam que teriam uma relação de
relação normal de convivência e iria apoiar a pessoa nesse momento e respeitar
porém também a palavra cuidado e várias palavras que remetem a mesma
demonstrando como as pessoas tem medo e receio de serem contaminadas

Nestes gráficos manisfestasse a opinião dos entrevistados sobre se na sua escola
já foi discutido o assunto:

Escola privada:
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Escola pública:
ia
Já nestes gráficos evidencia-se uma grande diferença entre as escolas pois na
escola pública a grande maioria dos entrevistados disse que já foi abordado esse
assunto em sua escola porém na escola privada a opinião dos entrevistados foi
quase metade sim, metade não. O fato de ser menos abordado na escola privada se
da pelo fato da opressão dos pais que são contra esse tipo de ação e não por
desinteresse da escola sobre esse assunto e já escola pública o governo exige que
este assunto seja abordado muito disso se deve ao fato de nosso país ter um alto
índice de DST e gravidez na adolescência

Nestes gráficos manisfestasse a opinião dos entrevistados sobre qual a importância
de tratar IST e formas de prevenção:

Escola privada:

23

Escola pública:

Em ambas escolas a opinião dos entrevistados foi basicamente a mesma, dizendo
que é importante para evitar propagação, alertar, cuidar e tratar os portadores
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Nestes gráficos manisfestasse a opinião dos entrevistados sobre se eles acham que
os métodos para a prevenção de HIV são eficazes:

Escola privada:
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Escola pública:

Os gráficos mostram que em ambas escolas os entrevistados acreditam que os
métodos de prevenção são eficazes se fizermos comparação com outros gráficos
como o de ‘’relações que você teria com um soropositivo’’ fica mais claro o
preconceito que portadores desta síndrome sofrem se os métodos são eficazes
porque os entrevistados marcaram em menor quantidade as opções namoro e sexo
mostra que mesmo com esse conhecimento os portadores dessa síndrome não são
tratados com normalidade

Nestes gráficos manisfestasse a opinião dos entrevistados sobre se eles acreditam
que a homossexualidade tem algo a ver com a infecção do vírus HIV no organismo:

Escola privada:
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Escola pública:

Os gráficos mostram que além do estereótipo de que a homossexualidade grande
importância na propagação de HIV a opinião dos entrevistados de ambas escolas é
contrária a tal afirmação com isso podemos perceber que cada vez mais está se
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desconstruindo o estereótipo de que o HIV está ligado com a homossexulidade o
que ocorreu no inicio da epidemia e por muitos anos foi visto como fato

Nestes gráficos manisfestasse a opinião dos entrevistados sobre se ao descobrir
que um amigo é portador do vírus HIV , sua relação com esta pessoa mudaria:

Escola privada:
Não:

Escola pública:
Sim:
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Não:
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Os gráficos evidencia que os entrevistados que não mudariam suas relações ao
descobrir que seu amigo(a) é portador(a) de HIV continuaria sua relação, pois não
mudaria sua a amizade e a pessoa continuaria a mesma. Já no caso dos que
mudariam os de escola privada tiveram poucos entrevistados que falaram que sim e
estas pessoas não deram um motivo concreto para justificar tal resposta. Porém na
escola pública houveram entrevistados dizendo que mudaria pois eles ficariam
chocados com tal notícia e tomaria mais cuidado por isso a relação iria mudar.

5. Considerações finais

Essa pesquisa teve como objetivo analisar o conhecimento dos jovens acerca dos
assuntos sobre HIV e seus paradigmas.
O estudo constatou através das questões e gráficos de suas respectivas respostas
que os preconceitos e paradigmas vem diminuindo mas entretanto ainda há grande
aparição deste mesmo, como mostrado no gráfico da questão “Qual relação você
teria com um soropositivo” que muitas pessoas ainda não empregariam um
soropositivo por mais que ele fosse seu amigo como evidência o próprio gráfico, e
que também muitas portadores de HIV ainda escondem sua condição dos de mais
como mostra o gráfico da questão “Você um portador de HIV?” onde a maioria
marcou que não conhecia. Embora quando perguntados se sua reação ao saber
que um amigo(a) é portador(a) de HIV muitos responderam que não mudaria como
mostra o gráfico da pergunta “Qual seria sua reação ao saber que um amigo(a) é
portador(a) de HIV?”. Também foi constatado que em muitos casos o assunto HIV
não conversado em casa, isso influencia no aumento da propagação do vírus,
embora o assunto seja abordado nas escolas pública como mostram os gráficos das
perguntas “Em sua família esse assunto é conversado?” e “Em sua escola esse
assunto é conversado?”. com nossa pesquisa pudemos observar como esse essa
doença era tratada quando surgiu a opinião das pessoas a respeito todo o
misticismo que se criou em volta dessa enfermidade o preconceito que os
portadores sofreram e sofrem por conta disso a falta de informação é o que causa
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essa situação como por exemplo a doença foi por muito tempo ligada a
homossexualidade o que fez essa minoria social sofrem muito e ainda nos tempos
de hoje com muitas informações a respeito da doença existem pessoas que ainda
acreditam que existe esta ligação. com nossa pesquisa com a utilização dos
questionários conseguimos saber muitas informações sobre a opinião que esta
geração tem sobre o HIV e sem muita análise já consegue se observar que esta
geração está mais informada a respeito com isso o preconceito diminuiu
consideravelmente com análise podemos concluir que os entrevistados em sua
grande maioria estão cientes das formas de contaminação dos métodos
contraceptivos e também que esta doença não tem nenhuma ligação com a
homossexualidade porém um dado preocupante que foi coletado de uma das
perguntas é que o assunto HIV não é discutido em casa com a família a educação
sexual tem grande importância assim como a educação em qualquer outro âmbito
em contraponto as escolas estão tratando mais sobre o assunto o que auxilia os
jovens principalmente de escolas públicas onde existe um elevado índice de
gravidez na adolescência e contaminação com DST
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Anexo: Q
 uestionário aplicado:

Instituto

Laura Vicuña

Turma: 301

Pesquisadores: Hiury e Jorge

Idade: ___

Escola: Privada (__) Pública (__)

Quais destes métodos você acha que tem mais chance de ser contaminado
por HIV? (Pode marcar mais de uma opção)
(__) Sexo sem preservativos
(__) Sexo com preservativos
(__) Compartilhamento de seringa
(__) Contato com sangue contaminado
(___) Material não esterilizado em salões de beleza (manicure, pedicure)
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(___) Material esterilizado em salões de beleza (manicure, pedicure)
(__) Contato INDIRETO com pessoas contaminadas (Beijo, talheres, roupas,
copo, e etc...)
Outro? ____________________________________________________
____________________________________________________

2- Você conhece alguém que tenha HIV/AIDS?
sim (__)

não (__)

Qual seria a sua reação ao ter que conviver com uma pessoa soropositivo?

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Em sua família esse assunto é conversado?
sim (__) não (__)

se sim, como ele é abordado?
_______________________________________________________
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Qual relação você teria com um soropositvo?
(__) Amizade
(__) Namoro
(__) Sexo
(__) Empregabilidade
(__) Outro:
______________________________________________________________
__

Não teria nenhum tipo? Por que?

_________________________________________________________________

Na sua escola já discutido esse assunto?
sim (__) não (__)

se sim, onde? (ex: palestras, aula...)
________________________________________________________
________________________________________________________
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Qual a importancia de tratar IST e formas de prevenção?
________________________________________________________
________________________________________________________

Você acha que os metodos para a prevenção de HIV são eficazes?
sim (__) não (__)

Se não, por que?
________________________________________________________

Você acha ACREDITA que homossexualidade tem algo a ver com a infecção
do vírus HIV no organismo humano?

sim (__) não (__)

Se sim, por que?
________________________________________________________
________________________________________________________

Ao descobrir que um amigo (a) é portador do vírus HIV, sua relação com esta
pessoa mudaria.
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Sim. Por que?
______________________________________________________________
____
______________________________________________________________
____

Não Por que?
______________________________________________________________

