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Resumo

 O comportamento sexual de adolescentes e jovens configura-se um desafio para

a Saúde Pública, em especial na gestação, em decorrência de múltiplos fatores de exposição e

risco para HIV/AIDS e sífilis, bem como pelas repercussões psicossociais e econômicas nos

contextos individual, familiar e social. O objetivo deste artigo é estudar fatores de exposição e

risco para HIV/AIDS e sífilis entre gestantes adolescentes e adultas jovens registradas no

Programa DST/HIV/AIDS de Feira de Santana, Bahia. Trata-se de estudo descritivo com dados do

Sistema de Informação do Centro de Testagem (CTA) referentes aos encaminhamentos para

triagem sorológica do Sistema Único de Saúde (SUS), no período de 2004 a 2008. Foram

estudados fatores de exposição e risco, por grupos etários das gestantes, segundo parceiro fixo

ou eventual, sendo calculadas Prevalência e Razão de Prevalência (RP), com intervalo de

confiança de 95% e p<0,05%. Encontrou-se que adolescentes e adultas jovens mostraram altas

proporções de união conjugal; para parceiros fixos, 90% das gestantes dos três grupos etários
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negaram uso habitual do preservativo, com associação significante ligada ao companheiro

(confiança, não aceitação); a faixa mais jovem (≤16 anos) mostrou maior interferência de fatores

externos (indisponibilidade do condom e relação não planejada). Para parceiro eventual,

verificou-se proporções significantes do uso habitual, entretanto com altas proporções do uso

ocasional ligado a fatores pessoais (não acreditar, desejar filhos, não apreciar uso) 29% a 41%. As

prevalências de soro-positividade para HIV (03%) e sífilis (1,5%) concordaram com a literatura.

Conclui-se que há necessidade de sensibilização de grupos vulneráveis, com ênfase nas

questões de gênero e estilo de vida inerente à juventude.

Palavras-chave: DST/HIV/AIDS. Sífilis. Gestantes adolescentes e adultas jovens. Fatores de

exposição. Fatores de risco.

HIV /AIDS AND SYPHILIS AMONG PREGNANT ADOLESCENTS AND YOUNG ADULTS:
EXPOSURE AND RISK FACTORS IN STD/HIV/AIDS PROGRAM‘ DATES OF THE PUBLIC

HEALTH SYSTEM - BAHIA / BRAZIL

Abstract

The sexual behavior of adolescents and young people is configured as a challenge to

public health, especially during pregnancy, due to multiple factors and risk of exposure to HIV / AIDS

and syphilis, as well as the psychosocial and economic repercussions in the individual, families and

social contexts. The objective is to study risk factors and exposure to HIV/AIDS and syphilis among

pregnant adolescents and young women, registered in Feira de Santana’s STD/AIDS Program. It is a

descriptive study using data from the Information System Center of Testing (CTA), regarding referrals

for serological screening of SUS over the period 2004/2008. We studied exposure and risk factors by

age groups of pregnant women, according to casual and steady partners, being calculated prevalence

and prevalence ratio (PR), with an interval of 95% and p <0.05%. It was found that pregnant

teenagers and young women showed high proportions of conjugal union, for a steady partner, 90%

of the pregnant of the three age groups denied habitual use of condoms, with significant association

linked to the partner (trust, non-acceptance), the youngest age group (≤16 years) showed higher

interference from external factors (lack of availability of condoms and relationship unplanned). To a

casual partner was found significant proportions of habitual use, however, with high proportions of

occasional use linked to personal factors (not believe, want children, do not appreciate use) (29% to

41%). The prevalence of seropositivity for HIV (0,3%) and syphilis (1,5%) agreed with literature.

Results suggest a need for awareness of vulnerable groups, with emphasis on issues of gender and

lifestyle inherent in youth.
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HIV/ SIDA Y LA SÍFILIS ENTRE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y ADULTAS
JÓVENES: FACTORES DE EXPOSICIÓN Y RIESGO EN LOS ATENDIMIENTOS DE UN

PROGRAMA DE ETS/HIV/SIDA, EN LA RED PÚBLICA DE SALUD/SUS, BAHIA, BRASIL

Resumen

El comportamiento sexual de los adolescentes y jóvenes se fijaron un desafío para la

salud pública, especialmente durante el embarazo, debido a múltiples factores y el riesgo de

exposición al VIH / SIDA y la sífilis, así como las repercusiones psicosociales y económicas en los

contextos de los individuos, las familias y sociales. El objetivo es estudiar los factores de riesgo y

la exposición al HIV/SIDA y sífilis entre embarazadas adolescentes y adultas jóvenes, inscriptos en

El Programa Nacional de ITS / HIV / SIDA en Feira de Santana, Bahia. Este es un estudio descriptivo

con los datos del Centro de Información del Sistema para la prueba (CTA), referencias con respecto

del tamizaje serológico del SUS en el período 2004/2008. Se estudiaron los factores de exposición

y el riesgo por grupos de edad de la mujer embarazada, según compañero fijo o constante, se

calculó la razón de la prevalencia y la prevalencia (RP), con un intervalo de 95% y p <0,05%. Se

encontró que los adolescentes y adultas jóvenes muestran una alta proporción de la unión conyugal,

de pareja estable, el 90% de los pacientes de los tres grupos de edad negó el uso habitual de

condones, con asociación significativa vinculados a su compañero (la confianza, la no aceptación),

el grupo de edad más jóvenes (≤ 16 años) mostraron una mayor interferencia de factores externos

(falta de disponibilidad de preservativos y la relación no planificada). Para una pareja ocasional se

encontró una proporción significativa de uso habitual, sin embargo, con un alto porcentaje de uso

ocasional vinculado a factores personales (no creer, desear hijos, no aprecian el uso) (29% a 41%).

La prevalencia de seropositividad para el HIV (03%) y la sífilis (1,5%) está de acuerdo con la

literatura. Los resultados sugieren la necesidad de sensibilización de los grupos vulnerables, con

énfasis en temas de género y estilo de vida inherente a la juventud.

Palabras-clave: Enfermedades de transmisión sexual y el HIV / SIDA y la sífilis. Las adolescentes

embarazadas y adultos jóvenes y la exposición. Factores de riesgo.

INTRODUÇÃO

São múltiplos os fatores ligados ao comportamento sexual que apontam a

adolescência e juventude como grupos de risco para doenças sexualmente transmissíveis
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(DST) – AIDS, sífilis e outras. Entre os possíveis determinantes para a manutenção da

transmissibilidade dessas doenças que sugerem alta vulnerabilidade, destacam-se: o uso

irregular e pouco frequente de preservativos, baixa escolaridade, multiplicidade de parceiros

sexuais, sentimentos de onipotência, pouco envolvimento com os aspectos preventivos.1

O comportamento desse grupo configura um desafio para a Saúde Pública, em

decorrência das repercussões psicossociais e econômicas em âmbito individual, familiar e contexto

social. Essa realidade vem sugerindo a necessidade de reavaliação das estratégias de sensibilização,

quanto ao estilo de vida, planejamento da família e prevenção de doenças graves, como Sífilis e

HIV/AIDS, entre outras. Estudos indicam que mulheres jovens apresentam dupla vulnerabilidade,

considerando que uma parcela entre as que engravidam nessa faixa etária vive em condições

sociais, econômicas e culturais semelhantes às que se encontram expostas e se contaminam, a

despeito de terem acesso a informações adequadas, quanto à prevenção.2 Quando associada à

gravidez, a exposição às doenças infectocontagiosas constitui um problema de maior proporção,

pela gravidade para a saúde materno-infantil, requerendo atenção especial no período pré-natal,

com a finalidade de prevenir a transmissão vertical.3,4

Com o intuito de propiciar o diagnóstico precoce das DST em gestantes e reduzir o

risco da transmissão vertical dessas doenças, o Ministério da Saúde (MS) preconiza a realização de

exames sorológicos durante o pré-natal, priorizando o acesso aos Centros de Testagem e

Aconselhamento (CTA) dos Programas Municipais de DST/HIV/AIDS, via referência e contra

referência do Sistema Único de Saúde (SUS).5 Em Feira de Santana (BA), o CTA presta

atendimento às gestantes referenciadas pelo SUS, assim como por demanda espontânea.

A presente pesquisa tem como objetivo estudar fatores de exposição e risco para

HIV/AIDS e sífilis entre gestantes adolescentes e adultas jovens matriculadas no Programa

DST/HIV/AIDS, encaminhadas para triagem sorológica pela Rede de Pré-Natal do SUS.

MATERIAL E MÉTODOS

Estudo descritivo com dados secundários extraídos do Sistema de Informação (SI) do

Centro de Testagem (CTA) do Programa DST/HIV/AIDS de Feira de Santana (BA). O banco do CTA

integra dados de um questionário padronizado pelo Ministério da Saúde, cujos registros são

coletados por profissionais do serviço, durante o aconselhamento. A população do estudo

compreende 3.030 gestantes adolescentes e adultas jovens que realizaram testagem sorológica

para HIV e sífilis, no período de 1/1/2004 a 31/12/2008.

As gestantes foram agrupadas por faixas etárias: adolescentes (≤16 anos; 17-19 anos)

e adultas jovens (20-24 anos). As variáveis foram estudadas segundo a divisão: 1. variáveis
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sociodemográficas – idade, ocupação, situação conjugal (casadas e união estável (agregadas) e

solteiras), escolaridade, município de residência; 2. variáveis ligadas à exposição para HIV e Sífilis no

último ano – presença e tratamento de DST e número de parceiros; uso de preservativo com

parceiro fixo e/ou eventual, motivo para não uso do preservativo com parceiro fixo e/ou eventual;

3. variáveis da sorologia e positividade para HIV e Sífilis – resultado das sorologias.

Os motivos para não utilização do preservativo (fator de exposição e risco) foram

classificados, segundo respostas encontradas: fatores pessoais – considera que não vai contrair DST,

deseja ter filhos, não gosta de usar; fatores relacionados ao parceiro – confia no parceiro ou

parceiro não aceita; fatores externos – relação não planejada, não dispunha do preservativo para a

relação sexual.

A análise dos dados foi realizada no pacote estatístico SPSS versão 9.0. Em primeira

instância, foi realizado filtro dos dados, procurando evitar duplicidade de registros, no caso de

gestantes que fizeram exames em gestações distintas. Posteriormente, as variáveis foram descritas

segundo faixas etárias das gestantes: sociodemográficas, fatores de risco e exposição, prevalência

da positividade sorológica para DST/HIV/AIDS e sífilis. Para testar possíveis associações entre os

fatores de exposição, de acordo com as faixas etárias da gestante, no caso de parceiros fixos e

eventuais, foram calculadas a Prevalência (P) e a Razão de Prevalência (RP) e respectivos intervalos

de confiança (IC) de 95% e erro < 0,05.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual de Feira de

Santana (UEFS), sob o protocolo nº 129/2008 (CAAE 0127.0.059.000-08).

RESULTADOS

No período de 2004 a 2008, o CTA de Feira de Santana (BA) realizou 16.720

atendimentos, sendo 12.472 (74,6%) do sexo feminino. Com o objetivo de realizar os exames

pré-natais, foram atendidas 6.720 gestantes, o que corresponde 54,1% da soma de mulheres

registradas no serviço (dados não apresentados em tabelas). Desse total, 3.030 eram gestantes

adolescentes (41,2%) e adultas jovens (58,8%). Houve predomínio de residentes da zona urbana

(85,0%) de Feira de Santana (BA) (99,5%), com mais de 50% com escolaridade ≥ 8 anos. Do total

de gestantes estudadas, 73,5% relataram união conjugal (casadas e união estável); a maior

proporção de solteiras estava na faixa menor que 16 anos. A ocupação da maioria (47,6%) das

adultas jovens era do lar ou desempregadas, enquanto a maior parte das adolescentes era

estudante (75,3% e 57,3%). (Tabela 1).

Segundo os resultados relacionados aos fatores de risco (Tabela 2), na variável

apresentou DST no último ano, o percentual de respostas afirmativas variou entre 4,8% na faixa
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≤16 anos e 5,7% para as de 17-19 anos e entre as que referiram DST (5,3%), a maior parte

(84,8%) realizou tratamento em serviço de saúde. A maioria das mulheres (91%) relatou um a dois

parceiros, no período de um ano, comportamento homogêneo entre os grupos etários.

Tabela 1. Características Sociodemográficas das gestantes adolescentes e adultas jovens
atendidas no Programa DST/HIV/AIDS – Feira de Santana (BA) – 2004-2008

Considerando os fatores de exposição uso de preservativo nas relações sexuais,

(Tabelas 3a e 3b), foi verificado que, com parceiro fixo, 51,1% das gestantes negaram o uso

habitual e apenas 3,6% afirmaram esta conduta, entretanto, no caso do parceiro eventual, a prática

do uso habitual foi afirmada por 32,2%. O uso ocasional ficou em torno de 45%, tanto para

parceiro fixo como eventual. Cabe destacar que o grupo de gestantes mais jovens apresentou a

menor proporção do uso habitual de preservativo (18,2%) com parceiro eventual, comparado com

as outras faixas (31,9% e 37,1%, respectivamente).

Ainda em relação às Tabelas 3a e 3b, no item motivos para não usar preservativo, os

resultados apontaram que, no caso de parceiro fixo, a maior parte das gestantes (63,7%) citou

confiança no companheiro ou não aceitação do uso por ele, relato constatado em torno de 50% no
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grupo ≤16 anos e entre 62% a 66% nas outras faixas. Os fatores pessoais (não acreditar na

transmissão, desejo de ter filhos ou não apreciar o uso do condom) interferiram em torno de 20%,

nos três grupos etários, cabendo destacar que os fatores externos (não ter programado,

indisponibilidade do preservativo) interferiram de forma mais acentuada entre as mais jovens ≤16

anos. No caso do parceiro eventual, as motivações para o não uso de preservativos esteve ligada aos

fatores pessoais (35,1%) e do parceiro (33,4%). Ressalta-se a alta proporção de fatores externos,

interferindo com o não uso do condom na faixa mais jovem (40%), assim como a maior proporção da

interferência do parceiro nas faixas de 17-19 e 20-24 anos (34,9% e 39,6%, respectivamente).

Tabela 2. Fatores de risco para DST/HIV/AIDS e sífilis entre gestantes adolescentes e
adultas jovens atendidas no Programa DST/HIV/AIDS – Feira de Santana (BA) – 2004-2008

A análise Razão de Prevalência (RP) (Tabela 4) dos fatores de exposição, por faixa

etária das gestantes, segundo parceiro eventual ou fixo, apontou que a prevalência do uso habitual

do condom foi significantemente maior, no caso de parceiro eventual, em todos os grupos etários

estudados (5,69 vezes mais, no grupo ≤16 anos; 9,46 vezes, na faixa 17-19 anos e 9,77, entre

adultas de 20-24 anos). Entretanto, ressaltam-se as altas prevalências do uso ocasional, em todas as

faixas etárias, com resultados significantes para o grupo de 20-24 anos.
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Ainda em relação à Tabela 4, comparando-se parceiro eventual e fixo, os fatores

externos interferiram de forma significante na não utilização de condom, nas faixas ≤16 anos e

20-24 anos (respectivamente 1,91 e 2,79 vezes mais), assim como os fatores pessoais, nos três

grupos de gestantes (respectivamente, 1,52, 1,99 e 1,42 vezes mais), muito embora esta última

associação tenha mostrado significância apenas na faixa 17-19 anos. No que se refere à

interferência do parceiro, foi verificada associação negativa e significante nas três faixas de

Tabela 3b. Fatores de Exposição para DST/HIV/AIDS e sífilis, relacionados ao(s) parceiro(s)
eventual(ais) das gestantes adolescentes e adultas jovens atendidas no Programa DST/HIV/
AIDS – Feira de Santana (BA) – 2004-2008

Tabela 3a. Fatores de Exposição para DST/HIV/AIDS e sífilis, relacionados ao(s) parceiro(s)
fixo(s) das gestantes adolescentes e adultas jovens atendidas no Programa DST/HIV/AIDS –
Feira de Santana (BA) – 2004-2008
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gestantes, ratificando resultados anteriores que mostraram maior prevalência de uso no caso de

parceiro eventual, o que evidencia maior exposição de mulheres com parceiro fixo.

As sorologias para HIV/AIDS e sífilis realizadas pelo CTA, no período 2004-2008,

(Tabela 5), apontaram 197 casos de HIV/AIDS (prevalência de 1,2%) no total de atendimentos do

Serviço. Das gestantes soropositivas, 6 eram adolescentes e 3 eram adultas jovens, com

prevalência geral de 0,3%. Com relação à sífilis, foram encontrados 507 resultados reagentes

(0,3%), sendo 324 (2,6%) mulheres, 14 gestantes adolescentes e 36 adultas jovens, com

prevalência de 1,5% entre as gestantes estudadas.

Tabela 4. Prevalência e Razão de Prevalência (RP) dos fatores de exposição para DST/HIV/
AIDS e sífilis, relacionados ao(s) parceiro(s) eventual(s) e parceiro fixo(s), segundo faixas
etárias das gestantes adolescentes e adultas jovens atendidas no Programa DST/HIV/AIDS
– Feira de Santana (BA) – 2004-2008
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DISCUSSÃO

Ao iniciar a discussão dos resultados, cabe destacar que o CTA representa o Centro

de Referência do SUS do município, para a realização de triagem sorológica durante o pré-natal,

conforme norma do Ministério da Saúde (MS). Dessa forma, os resultados da pesquisa expressam a

população de gestantes do município que realizaram pré-natal no SUS e foram encaminhadas para

esse Centro, no período de estudo. Cabe assinalar que o SI-CTA dos municípios funciona integrado

ao Sistema Regional, com a responsabilidade de elaborar indicadores locais, os quais são

socializados em relatórios encaminhados ao MS e à Coordenação Regional, assim como editar

boletins epidemiológicos, entre outros documentos técnicos.

No presente estudo, as mulheres aparecem como principal clientela do CTA,

possivelmente por representarem a população mais frequente nos serviços de saúde,

majoritariamente para ações preventivas, em comparação aos homens, que procuram pelo Sistema

de Saúde principalmente para ações curativas.6 No caso das gestantes, a procura ao CTA justifica-se

pelo encaminhamento dos serviços de pré-natal, considerando que o Programa DST/HIV/AIDS é

referência para a realização de sorologia, via Sistema de Referência do SUS. No período 2004-

2008, as gestantes representaram 40,4% (6.750) da clientela que procurou atendimento; 44,9%

(3.030) encontravam-se na faixa de 10-24 anos, das quais 11,2% (339) menores que 16 anos, 30%

(910) de 17-19 anos e 58,8% (1781) de 20-24 anos. A grande proporção de gestantes

adolescentes e adultas jovens da zona urbana pode ser explicada pela maior facilidade de acesso,

em detrimento daquelas que residem na zona rural, as quais têm maiores dificuldades, em

decorrência de problemas com transporte, informação e condição financeira. Contudo, ressalta-se

Tabela 5. Resultado sorológico para DST/HIV/AIDS e sífilis das gestantes adolescentes e
adultas jovens atendidas no Programa DST/HIV/AIDS – Feira de Santana (BA) – 2004-2008
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a importância desse registro no atendimento à população residente na zona rural e de outras

cidades, demonstrando a abrangência das atividades desenvolvidas pelo Programa. Esse resultado

aponta a necessidade de descentralização dessas ações para outros municípios, como forma de

viabilizar a abrangência desse atendimento.

A maioria das gestantes do estudo estava desempregada, trabalhava no próprio

domicílio (prendas do lar) ou ainda estava estudando, o que pode sugerir baixo poder

socioeconômico. Estudos mostram que mulheres de menor nível socioeconômico deparam-se,

com frequência, com a falta de acesso às ações preventivas apropriadas, implicando em maior

vulnerabilidade pessoal e, consequentemente, da sua prole.1 O Ministério da Saúde aponta que o

comportamento sexual associado à vulnerabilidade da população de adolescentes e jovens pode

contribuir para a disseminação das DST em áreas mais empobrecidas do Brasil.4 Estudos que

utilizam a notificação do SINAN demonstram que a expansão da epidemia do HIV tem afetado de

forma progressiva as classes menos favorecidas.7-,9

Quanto à interferência da escolaridade, pesquisas apontam a importância do grau de

instrução como indicador do nível socioeconômico e da qualidade de vida. Segundo a literatura, as

proporções de oportunidades perdidas para a realização da triagem sorológica para DST/HIV/AIDS

entre gestantes atingem valores alarmantes entre mulheres com pouca instrução. Estudos apontam

que a prevalência de HIV e sífilis aumenta com a menor escolaridade, sugerindo relação dessas

doenças com o empobrecimento populacional.8,10 Pesquisa realizada no Rio de Janeiro constatou

frequência de VDRL positivo de 3,5% entre mulheres analfabetas, 2,5% com educação primária,

enquanto, no maior nível educacional, esta taxa foi de 1,5%.10 No quesito escolaridade, a presente

pesquisa aponta para a grande proporção de gestantes com mais de oito anos de estudo, muito

embora as adolescentes tenham apresentado menor grau de instrução, dado constatado por outros

pesquisadores, possivelmente em decorrência da pouca idade. Estudiosos argumentam que grande

parte das gestações em adolescentes ocorre após ter abandonado a escola.11 Assim, a trajetória

escolar não é determinante da pobreza, sendo, no entanto, por ela condicionada.

No que diz respeito à adolescência, pesquisas sugerem que adolescentes e jovens

com baixo nível de escolaridade são mais susceptíveis às DST/HIV/AIDS, entretanto a pouca

preocupação com os aspectos preventivos parece estar mais relacionada ao comportamento

próprio da adolescência do que à desinformação.

Quanto ao estado civil, as proporções de gestantes casadas e em união estável

superaram as de mães solteiras, o que também foi observado no CTA de Goytacazes (RJ), no

período 2001 a 2002, onde 76,7% das gestantes matriculadas nesse Centro eram casadas e

possuíam menor prevalência de HIV, comparadas às solteiras, apesar de usarem menos o
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preservativo.8 Outra pesquisa, realizada em maternidades públicas e privadas do Rio de Janeiro

com puérperas de 12-19 anos apontou 68,4% de casadas, as quais possuíam melhor condição de

vida e maior aceitação da gestação pelos parceiros, resultando em um processo gestacional mais

saudável, comparadas às solteiras.12 Cabe ressaltar que pesquisas com base em dados do SINASC

podem mostrar alta proporção de solteiras entre adolescentes.11 Entretanto, é importante

considerar que, na “Declaração de Nascidos Vivos”, documento base para o Sistema SINASC, a

categoria “união estável” encontra-se excluída do grupo de casadas; portanto, esses resultados não

são comparáveis à pesquisa atual, pois as categorias de casadas e união estável foram agregadas.

Os resultados da presente pesquisa, os quais mostraram altas proporções de casadas

e união estável entre adolescentes e adultas jovens, concordam com relatos de estudiosos que

sugerem a possibilidade da gravidez precoce ser uma das formas de consolidação do

relacionamento com o parceiro.3 O casamento ou a união estável podem representar um novo

status social para o jovem casal, portanto, um argumento para a união precoce,13 muito embora

alguns estudos em saúde reprodutiva de adolescentes e jovens apontem para a alta proporção da

ausência de companheiro nesse grupo.11,14 Nos EUA, dados do National Center for Health

Statistics, a probabilidade de uma adolescente grávida se casar antes do nascimento da criança tem

diminuído ao longo dos anos, sendo 11% em 2002.15

Em relação aos fatores de exposição e risco, pesquisas apontam que os homens

tendem a ter mais parcerias ocasionais em relação às mulheres, sugerindo que a definição dos

relacionamentos ocorre de forma diversa entre os gêneros.16,17 Pesquisa relata que o uso de

preservativo é mais frequente com parceiros ocasionais,18 sendo múltiplos os fatores que

influenciam no uso do condom, com base no parceiro fixo ou ocasional. Esse estudo revela ainda a

confiança no parceiro fixo e a crença de que o parceiro eventual representa maior risco. Em geral,

mulheres casadas acreditam que estão protegidas para DST e não conseguem negociar o uso de

preservativo; outras negociam o uso para as relações extraconjugais dos companheiros.3

Nos EUA, estudo demonstrou que o preservativo não era utilizado constantemente

entre adolescentes e jovens, independente dos parceiros fixos ou eventuais, apontando que a

frequência de uso do preservativo pode ser uma variável de impacto na exposição a doenças.18 Os

resultados da presente pesquisa concordam com achados desses estudos, pois foi verificada maior

prevalência e associação significante entre uso de preservativo no caso do parceiro eventual,

comparado ao parceiro fixo, muito embora com altas proporções do uso ocasional e da não

utilização do condom no caso de parceiro fixo, apontando alta vulnerabilidade e exposição nesse

grupo. De acordo com os resultados, os motivos mais relatados para o não uso do preservativo

com parceiro fixo foram confiança no companheiro e dificuldade de negociação do uso. Estudo
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aponta que mulheres não casadas, quando engravidam, em geral possuem parceiros fixos, o que

pode interferir com a prevenção de DST e a frequência de uso do preservativo.19

Nesse contexto, cabe enfatizar alguns aspectos inerentes à gestação entre jovens.

Durante a gravidez, as preocupações com outros fatores diminuem o foco de prevenção das

DST. Nesse grupo populacional é verificada a alta frequência de problemas psicossociais e

pessoais, os quais podem precipitar tristeza, depressão e baixa autoestima, levando à negligência

do estado de saúde, entre outras vulnerabilidades, como uso de bebidas, cigarros e outras

drogas.7 A presença do parceiro ou mesmo a aceitação da gravidez tem mostrado efeito positivo

na saúde da gestante jovem, sendo importante preditor da evolução gestacional, diminuição do

estresse e depressão, bem como melhoria da autoestima.7 De acordo com pesquisa, o número

de consultas pré-natais é maior entre puérperas com apoio do parceiro, assim como os recém-

nascidos apresentam peso mais adequado, possivelmente em decorrência da menor exposição

aos fatores relacionados ao estresse.20

Entre os fatores de exposição, cabe refletir sobre as questões de gênero e o papel

do homem, diante da necessidade de prevenir doenças. Estudiosos relatam que a prevenção das

DST não constitui uma prática habitual, principalmente entre mulheres jovens, mesmo quando

informadas dos riscos e formas de prevenção. Esse comportamento pode estar relacionado às

características próprias desse grupo, assim como à subordinação feminina em relação aos seus

companheiros.21 Embora as iniciativas do movimento feminista internacional tenham propiciado

às mulheres a conquista de muitos espaços na sociedade, a exemplo dos direitos reprodutivos

(década de 1970), no âmbito pessoal, as mulheres ainda sofrem discriminação e preconceitos.

Normas sociais estabelecidas em favor do sexo masculino, ainda vigentes, colocam os homens

na condição de conquistadores e responsáveis pela administração dos riscos sexuais, cabendo às

mulheres corresponder às investidas e aos desejos masculinos.2 A virgindade moral, ainda

presente na sociedade brasileira, exige que as mulheres apresentem-se de forma ingênua em

relação à sexualidade, limitando o diálogo sobre a prevenção de HIV/AIDS, sífilis e outras

doenças.2 Esta realidade dificulta a preparação para uma relação sexual protegida, sobretudo

quando se trata da iniciação sexual, considerando que implica em uma postura ativa, levantando

dúvidas sobre a moralidade.2 Segundo estudiosos, a dificuldade de negociação do uso de

preservativos entre parceiros durante as relações sexuais ocorre principalmente nas camadas

mais pobres da sociedade.1

Ainda em relação aos fatores de exposição, na presente pesquisa, foram verificadas

altas proporções de fatores pessoais e externos (não acreditar na transmissão, não apreciar uso e

desejar ter filhos, indisponibilidade do condom, relação não planejada), o que sugere pouca
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sensibilização ou preocupação com as questões preventivas e alerta para a necessidade de intensificar

as ações de educação em saúde nos Programas de Pré-Natal, entre outros do Sistema de Saúde.

O presente estudo mostrou baixa frequência de DST no último ano, assim como do

uso de drogas. No caso das doenças, quando presentes, foram tratadas em serviço de saúde do

SUS. A maioria absoluta das gestantes adolescentes e jovens referiu um ou dois parceiros sexuais

durante o último ano. Estudo realizado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), no

período de 2001 a 2002, verificou que 21,7% das adolescentes que não possuíam DST e 35,9%

das infectadas por DST referiram mais de dois parceiros sexuais. Esses resultados possibilitaram

concluir-se que outros fatores podem interferir para essas infecções nesse grupo, sobretudo o não

uso de preservativo nas relações sexuais.6

Segundo dados do CTA de Feira de Santana (BA), no período de janeiro de 2004 a

dezembro de 2008, a prevalência geral de HIV foi de 1,2% para HIV/AIDS e 3% para sífilis, no

total de atendimentos. Nesse mesmo período, foram diagnosticados 9 casos de HIV/AIDS e 50

casos de sífilis entre adolescentes e adultas jovens, representando uma prevalência de 0,3% e

1,5%, respectivamente. Em Mato Grosso do Sul, o Programa de Proteção à Gestante mostrou

prevalência de 0,3% para o HIV em todas as faixas etárias e de 0,4% para gestantes

adolescentes.22 Esses resultados são corroborados pelos achados da presente pesquisa, com

prevalências semelhantes para sífilis e HIV nas faixas estudadas. Para sífilis, estudos apontam que,

não obstante as políticas públicas existentes no Brasil, a ocorrência de altas taxas dessa doença

reflete o descompasso de respostas às ações de vigilância e prevenção das DST, pois as ações para

a transmissão vertical do HIV são mais estruturadas, comparadas àquelas voltadas à sífilis.23

A determinação da prevalência das doenças sexualmente transmissíveis em

gestantes e o estudo dos seus fatores causais são passos fundamentais para o fortalecimento das

estratégias nos vários níveis de prevenção. Essas medidas tendem a minimizar as taxas de infecção

vertical, reduzindo também a morbimortalidade infantil. A baixa prevalência de soro-positividade

verificada nesta pesquisa pode ser decorrente das características da população de gestantes

atendidas no CTA para triagem sorológica da rotina pré-natal, sem quaisquer sinais ou sintomas

sugestivos de infecção, doença ou exposição.

Para finalizar, cabe destacar as limitações dos estudos realizados com registros

secundários, como a ausência de importantes informações, por falha técnica, durante o processo

de entrevista dos usuários. Nesta pesquisa, as perdas verificadas para cruzamento de variáveis não

prejudicaram as análises dos dados, cabendo ressaltar que alguns indicadores têm contribuído

positivamente para a qualidade dos registros do(s) CTA(s): o Sistema de Informação dos municípios

é periodicamente supervisionado pelo Programa Nacional de DST/HIV/AIDS; as equipes são
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constituídas de técnicos com bom nível de formação, quanto à importância do registro e qualidade

dos dados, assim como no aspecto do atendimento clínico e psicossocial da clientela.24

O estudo realizado permitiu concluir-se que gestantes adolescentes e adultas jovens

atendidas no CTA de Feira de Santana (BA) entre 2004 e 2008 apresentaram características

sociodemográficas semelhantes entre os grupos, com maioria em união conjugal; foi negada a

multiplicidade de parceiros e o acometimento por DST no último ano.

No caso do parceiro fixo, cerca de 90% das gestantes dos três grupos etários

negaram o uso habitual do preservativo, cujos motivos apresentaram associação positiva e

significante com fatores ligados ao companheiro (confiança no parceiro e dificuldade de aceitação

de uso pelo mesmo). Cabe salientar que a faixa mais jovem (≤16 anos) mostrou maior proporção

da interferência de fatores externos (indisponibilidade do condom e relação não planejada). Esses

achados evidenciaram alta vulnerabilidade entre as mulheres, apontando a importância das

abordagens voltadas às questões de gênero e fatores ligados ao comportamento e estilo de vida da

juventude, nos serviços de atendimento e prevenção de DST/AIDS.

No caso do parceiro eventual, foi verificada associação significante do uso habitual

entre gestantes das três faixas etárias. Entretanto, vale assinalar as altas proporções de fatores

pessoais (descrença na transmissão, desejar ter filhos, não apreciar o uso) que interferiram na não

utilização do condom, com parceiros eventuais, nos três grupos etários, sugerindo pouca

sensibilização para aspectos preventivos às DST/HIV/AIDS e sífilis.

As prevalências de sorologias positivas para sífilis e HIV/AIDS do estudo concordam

com a literatura, nas faixas estudadas, com perfil semelhante entre faixas etárias.

Os resultados sugerem interferência de múltiplos fatores pessoais, ambientais e de

gênero na epidemiologia das doenças sexualmente transmissíveis, de acordo com o

comportamento individual e do casal, sugerindo necessidade de intensificação das ações

preventivo-educativas, nos programas de planejamento familiar e de pré-natal, voltadas

especialmente à adolescência e à juventude, considerando a evolução dos indicadores dessas

doenças entre mulheres jovens.
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