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história e recriar-se em suas potencialidades.” (SOUZA, 1983, p. 17-18).



RESUMO 

SILVA, M. N. Influência da autoestima na saúde sexual e reprodutiva de jovens 

universitárias: análise sob a ótica racial. 2019. 129 f. Dissertação (Mestrado) - Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

As desigualdades étnico-raciais, o gênero e a autoestima são alguns dos fatores que podem 

interferir na saúde sexual e reprodutiva da população jovem. Ainda, o ingresso na 

universidade vem sendo relacionado ao envolvimento de jovens em condutas que podem 

comprometer sua saúde. Apesar destas evidências, a relação entre estas variáveis ainda é 

pouco explorada na literatura científica. Por isso, tem-se como objetivo deste estudo analisar a 

influência da autoestima na saúde sexual e reprodutiva de mulheres universitárias, com idade 

entre 18 e 24 anos, segundo o critério raça/cor. Trata-se de um estudo observacional, 

transversal, descritivo e analítico, desenvolvido no campus de uma universidade pública 

estadual, localizado em uma cidade de grande porte do interior do estado de São Paulo. A 

população do estudo foi composta por todas as mulheres estudantes do primeiro e do último 

ano, de todos os cursos presenciais de graduação do campus estudado, com idade entre 18 e 

24 anos, e que já haviam iniciado a vida sexual. Para a coleta de dados foi utilizado um 

questionário estruturado sobre as características sociodemográficas e de saúde sexual e 

reprodutiva das participantes, e a Escala de Autoestima de Rosenberg (Rosenberg Self-Esteem 

Scale – RSES). Ambos os instrumentos foram transpostos para a ferramenta de captura 

eletrônica de dados Research Electronic Data Capture (REDCap). A coleta de dados ocorreu 

de modo online entre os meses de maio e setembro de 2018. As estudantes foram convidadas 

a participar da pesquisa por meio de correio eletrônico. Todos os dados foram analisados com 

a utilização do programa estatístico Statistical Analysis System SAS® 9.4. A caracterização 

das participantes foi realizada com base na estatística descritiva. Para verificação de 

associação entre as variáveis qualitativas utilizou-se o Teste Exato de Fisher. Para medir a 

força da relação ou associação entre variáveis quantitativas utilizou-se o Coeficiente de 

Correlação de Pearson, e para comparação entre médias foram utilizados o Teste T-Student e 

a metodologia ANOVA. Para todas as análises estatísticas foi considerado um nível de 

significância de 5% (α=0,05). A maioria das participantes (53,75%) apresentou nível médio 

de autoestima. A média de pontuação foi de 27,79 pontos. Não houve associação 

estatisticamente significativa entre as variáveis “nível de autoestima” e “cor ou raça 

autorreferida” (p = 0,1136) e “nível de autoestima” e “ano de curso” (p= 0,1937). No tocante 

as variáveis que apresentaram associação estatisticamente significativa, observou-se relação 

entre “uso de método contraceptivo” e as variáveis “cor ou raça autorreferida” e “ano de 

curso” (p = 0,0186 e p = 0,0199 respectivamente), “procura por serviços de saúde por causas 

relacionadas à saúde sexual e reprodutiva” e as variáveis “cor ou raça autorreferida” (p = 

0,0315), “nível de autoestima” (p = 0,0106)  e “ano de curso” (p = 0,0416). Também houve 

associação significativa entre “ano de curso” e as variáveis “uso de camisinha” e “sexo sob 

efeito de álcool ou outras drogas” (p = 0,0085 e p = 0,0176 respectivamente). Conclui-se que, 

embora não tenha sido identificada associação significativa entre cor ou raça autorreferida e 

nível de autoestima, jovens negras apresentam desvantagens no que se refere a algumas 

características positivas de saúde sexual e reprodutiva quando comparadas a jovens não 

negras. Assim, ressalta-se a necessidade de estratégias que diminuam as disparidades raciais 

que culminam em prejuízos a saúde de jovens negras, através de políticas equitativas, 

destacando o ambiente universitário como um espaço promissor para naturalização das 

discussões raciais, promoção da autoestima e da saúde de mulheres jovens. 

Palavras-chave: População Negra. Autoestima. Saúde Sexual. Saúde Reprodutiva. Saúde da 

Mulher.



ABSTRACT 

SILVA, M. N. Influence of self-esteem on sexual and reproductive health of university 

students: analysis from a racial perspective. 2019. 129 f. Thesis (MA) - Ribeirao Preto 

College of Nursing, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

Ethnic racial inequalities, gender and self-esteem are some of the factors that may interfere 

with the sexual and reproductive health of the young population. Also, university entrance has 

been related to the involvement of young people in conducts that can compromise their health. 

Despite these evidences, the relationship between these variables is still little explored in the 

scientific literature. Therefore, the objective of this study is to analyze the influence of self-

esteem on sexual and reproductive health of female college undergraduates, aged 18-24, 

according to race / color criteria. It is an observational, transversal, descriptive and analytical 

study developed on the campus of a state public university located in a large city in the 

interior of the state of São Paulo. The study population consisted of all female freshmen and 

seniors from all undergraduate courses at the campuses studied, aged 18-24, who are sexually 

initiated. A structured questionnaire was used to collect data on the sociodemographic and 

sexual and reproductive health characteristics of the participants, and the Rosenberg Self-

Esteem Scale (RSES). Both instruments were transposed to the electronic data capture tool 

Research Electronic Data Capture (REDCap). Data collection took place online between May 

and September 2018. Students were invited to participate in the survey by electronic mail. All 

data was analyzed using the Statistical Analysis System SAS® 9.4 program. The 

characterization of the participants was performed based on descriptive statistics. Fisher's 

Exact Test was used to verify the association between the qualitative variables. Pearson's 

correlation coefficient was used to measure the strength of the relation or association between 

quantitative variables, and the Student's T-test and the ANOVA methodology were used to 

compare the means. For all statistical analyzes a significance level of 5% (α = 0.05) was 

considered. Most participants (53.75%) had an average level of self-esteem. The average 

score was 27.79 points. There was no statistically significant association between the 

variables "self-esteem level" and "self-reported color or race" (p = 0.1136) and "self-esteem 

level" and "year of course" (p = 0.1937). The variables that presented a statistically significant 

association, there was a relationship between "contraceptive method use" and "self-reported 

color or race" and "year of course" variables (p = 0.0186 and p = 0.0199 respectively) (P = 

0.0315), "self-esteem level" (p = 0.0106), and "year of course" (p = 0.0416). There was also a 

significant association between "year of course" and the variables "condom use" and "sex 

under the influence of alcohol or other drugs" (p = 0.0085 and p = 0.0176, respectively). It is 

concluded that, although no significant association between color or self-reported race and 

level of self-esteem has been identified, young black women have disadvantages regarding 

some positive sexual and reproductive health characteristics when compared to young non-

black women. Thus, it is necessary to emphasize the need for strategies that reduce racial 

disparities and lead to the lessen young blacks health through policies that emphasize 

equality, highlighting the university environment as a promising space for naturalizing racial 

discussions, promotion of self-esteem and young women health. 

 

Keywords: Black population. Self esteem. Sexual Health. Reproductive Health. Women's 

Health.



RESUMEN 

SILVA, M. N. Influência da autoestima na saúde sexual e reprodutiva de jovens 

universitárias: análise sob a ótica racial. 2019. 129 f. Dissertação (Mestrado) - Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

Las desigualdades étnico raciales, el género y la autoestima son algunos de los factores que 

pueden interferir con la salud sexual y reproductiva de la población joven. Además, el ingreso 

a la universidad se ha relacionado con la participación de jóvenes en conductas que pueden 

comprometer su salud. A pesar de las evidencias, todavía la relación entre estas variables  está  

poco explorada en la literatura científica. Por eso, el objetivo de este estudio es analizar la 

influencia de la autoestima en la salud sexual y reproductiva de las mujeres universitarias, con 

edades entre 18 y 24 años, según los criterios de raza / color. Es un estudio observacional, 

transversal, descriptivo y analítico desarrollado en el campus de una universidad pública 

estatal ubicada en una gran ciudad en el interior del estado de São Paulo. La población del 

estudio estaba compuesta por todas las mujeres estudiantes de primer y último año de todos 

los cursos pregrado en los campus estudiados, de 18 a 24 años de edad, que ya habían 

comenzado su vida sexual. Utilizamos un cuestionario estructurado para recopilar datos sobre 

las características sociodemográficas de salud sexual y reproductiva de los participantes, 

tambien la Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES). Ambos instrumentos fueron 

transpuestos a la herramienta electrónica de captura de datos Research Electronic Data 

Capture (REDCap). La recolección de datos se realizó en línea entre mayo y septiembre de 

2018. Las estudiantes fueron invitadas a participar en la encuesta por correo electrónico. 

Todos los datos fueran analizados utilizando el programa estadístico Statistical Analysis 

System SAS® 9.4. La caracterización de las participantes se realizó a partir de estadísticas 

descriptivas. La prueba exacta de Fisher se utilizó para verificar la asociación entre las 

variables cualitativas. El coeficiente de correlación de Pearson fue utilizado para medir la 

fuerza de la relación o asociación entre las variables cuantitativas, la prueba T de Student y la 

metodología ANOVA fueron utilizados para comparar las medias. Para todos los análisis 

estadísticos se consideró un nivel de significación del 5% (α = 0.05). La mayoría de las 

participantes (53.75%) tenían un nivel promedio de autoestima. La puntuación media fue de 

27,79 puntos. No hubo asociación estadísticamente significativa entre las variables "nivel de 

autoestima" y "color o raza autoinformados" (p = 0.1136) y "nivel de autoestima" y "año de 

curso" (p = 0.1937). En relación con las variables que presentaron una asociación 

estadísticamente significativa, hubo una relación entre "uso del método anticonceptivo" y 

"color o raza autoinformados" y variables del "año en curso" (p = 0.0186 yp = 0.0199 

respectivamente) (P = 0.0315), "nivel de autoestima" (p = 0.0106) y "año de curso" (p = 

0.0416). También hubo una asociación significativa entre "año en curso" y las variables "uso 

de condón" y "sexo bajo la influencia del alcohol u otras drogas" (p = 0,0085 yp = 0,0176, 

respectivamente). Se concluye que, aunque no se ha identificado una asociación significativa 

entre el color o la raza autoinformada y el nivel de autoestima, las jovenes negras presentan 

desventajas con respecto a algunas características positivas de salud sexual y reproductiva en 

comparación con las jóvenes no negras. Por eso, es necesario enfatizar la necesidad de 

estrategias que reduzcan las disparidades raciales que llevan a la pérdida de la salud de las 

jóvenes negras por medio de políticas equitativas, destacando el entorno universitario como 

un espacio prometedor para naturalizar las discusiones raciales, promoviendo la autoestima y 

la salud de mujeres jóvenes. 

Palabras clave: Población Negra. Autoestima. Salud Sexual. Salud reproductiva. Salud de la 

Mujer. 
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APRESENTAÇÃO 

Certamente, este é um daqueles momentos da vida que, durante boa parte da minha 

juventude eu acreditei que nunca vivenciaria: a escrita da apresentação da minha dissertação 

de mestrado. Não porque me desenvolver na área acadêmica nunca tivesse constado na minha 

lista de planos para o futuro, mas porque me graduar em uma universidade federal, e logo em 

seguida ingressar no programa de Pós Graduação da Universidade de São Paulo para me 

tornar mestre, era algo tão distante da minha realidade, que até hoje me surpreendo refletindo 

sobre como a vida me conduziu até aqui. 

Assim que terminei o ensino médio comecei a trabalhar. Um dos meus primeiros 

empregos me motivou a cursar administração de empresas. Levei um ano para perceber que 

aquele não era o caminho. Algum tempo depois fui chamada em um concurso público que 

havia prestado para agente comunitária de saúde, e foi neste ambiente que eu conheci a 

enfermagem. Eu poderia dizer que fiquei completamente encantada e apaixonada pela arte do 

cuidar, decidindo imediatamente que aquele seria meu futuro, mas não foi assim. A 

Enfermagem se apresentou para mim como uma profissão segura, em que mesmo não tendo 

os melhores salários, dificilmente eu ficaria desempregada, e o mais importante: a 

mensalidade da faculdade cabia em meu orçamento. Naturalmente, o apego e a admiração 

pela profissão surgiram no desenrolar da graduação, trazendo a tranquilidade de ter feito a 

escolha correta. Iniciei minha graduação em enfermagem em 2010, em uma faculdade 

particular em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. No mesmo ano, decidi que faria o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) cujo objetivo era conseguir 50% de desconto na 

mensalidade da faculdade a partir do Programa Universidade para Todos - PROUNI. 

Em janeiro de 2011, com as notas do ENEM em mãos, percebi que havia ido melhor 

do que eu imaginava, e que minha nota, somada a reservas de vagas para alunos negros 

egressos de escolas públicas, me possibilitavam concorrer a uma vaga em uma universidade 

federal. Considerando que a maioria dos cursos de Enfermagem nas universidades federais é 

ofertada no período integral, precisei consultar meus pais e pedir ajuda para poder me manter 

durante os estudos. Por não terem vivenciado o ensino superior e terem se estabelecido 

financeiramente apenas tendo ensino médio completo, convencê-los de que aquilo seria 

importante demandou certo esforço, mas no final, eu venci. Deixei meu primeiro ano de 

Enfermagem cursado em Três Lagoas, e recomecei em fevereiro de 2011 na Universidade 

Federal de São Carlos. 



O ingresso na universidade com certeza foi um divisor de águas na minha vida. 

Cheguei como a menina do interior, parda de cabelos alisados, insegura, totalmente alheia às 

questões raciais e de gênero que me rodeavam, e que evitava tocar no assunto sobre cotas, 

porque me sentia envergonhada em me assumir cotista, e saí como mulher preta, feminista, 

cotista, decidida em transformar a formação de qualidade que eu tive em ações voltadas para 

melhoria da saúde da população negra, em especial, a da mulher negra.  

Esta transformação teve início em 2013, quando me tornei mulher negra1. O convite 

de uma colega pós-graduanda, hoje Dra. Camila Simões Rosa, para participar de seu estudo 

sobre a mulher negra e seus cabelos, fez com que, pela primeira vez, eu refletisse sobre os 

conflitos que eu já havia enfrentado até aquele momento por causa da minha estética. Na 

verdade, o convite em si soou como um alarme em minha cabeça: se estou sendo convidada 

para participar de um estudo sobre mulheres negras, é porque os outros me veem como 

mulher negra, que de fato sou. Então por que eu me esforço tanto para não aparentar ser 

negra? Os questionamentos em minha cabeça não terminaram ao final da entrevista, daquele 

dia em diante, segui inquieta. Tornar-se negra foi essencial para que eu pudesse lançar meu 

olhar com maior atenção e sensibilidade para a questão racial e suas implicações para saúde 

física e mental das mulheres negras.  

No ano seguinte, a disciplina de saúde da mulher me trouxe a problemática das 

questões de gênero. Junto a esta disciplina, tive a oportunidade de ser bolsista do Programa de 

Educação para o Trabalho - PET Vigilância em Saúde, compondo o grupo de trabalho do 

subprojeto pré-natal. As discussões em sala de aula somadas ao desenvolvimento do PET 

selaram meu desejo em me aprofundar nestas questões. Na metade da disciplina já havia 

decidido a área em que iria me desenvolver: saúde da mulher. 

Foi quando procurei pela minha antiga orientadora, que hoje me orienta de outro 

plano, Profa. Dra. Mariana de Oliveira Fonseca-Machado (in memorian). Mariana me ajudou 

a sintetizar as ideias, me apresentou caminhos, e então escolhemos o tema do meu trabalho de 

conclusão de curso: aleitamento materno e mídias de massa.  

Embora envolvida com a saúde da mulher, e feliz com meu trabalho de conclusão de 

curso, as questões relacionadas à saúde da mulher negra nunca foram discutidas dentro da 

graduação, e esta era uma lacuna que precisava ser preenchida. Por isso, durante uma reunião 

de orientação, já no último ano da graduação, enquanto estava indecisa entre residência e 

 
1 Conforme Lélia Gonzalez, parafraseando Simone de Beauvoir: “(…) a gente nasce preta, mulata, parda, 

marrom, roxinha etc. Mas tornar-se mulher negra é uma conquista”. GONZALEZ, L. A importância da 

organização da mulher negra no processo de transformação social. Raça e Classe, Brasília, ano 2, n. 5, p. 2, 

nov./dez. 1988.  



mestrado, expressei meu desejo pela pesquisa na área da saúde da mulher negra. Mariana se 

animou e disse que conhecia a orientadora perfeita para mim: Profa. Dra. Juliana Monteiro. A 

empolgação dela ao falar sobre minha atual orientadora foi tão grande, que me fez querer o 

mestrado imediatamente. Uma orientadora negra, para pesquisar saúde da mulher negra em 

uma das melhores escolas de Enfermagem da América Latina, a Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto (EERP). No mês seguinte, Mariana nos deixou, mas a semente já havia sido 

plantada. Profa. Dra. Angélica Martins, também egressa da EERP, ficou com a missão de 

fazer a ponte entre Juliana e eu, e no início de 2016 fizemos nosso primeiro contato. 

No momento em que a Professora Juliana me propôs o tema desta pesquisa, 

imediatamente me veio à cabeça as inúmeras situações de risco no que se refere a saúde 

sexual e reprodutiva a qual eu já havia me exposto por conta da minha baixa autoestima, e 

então tudo fez sentido. Ao me debruçar sobre este tema em minhas pesquisas, percebi que no 

Brasil, poucos autores buscaram compreender as influências que a autoestima exerce sobre a 

saúde sexual e reprodutiva dos jovens, tampouco avaliaram como está o nível de autoestima 

desta população e se ela difere entre indivíduos de diferentes grupos raciais, fortalecendo 

ainda mais a certeza da escolha do tema. 

Assim, com o intuito de compreender a influência da autoestima na saúde sexual e 

reprodutiva de jovens universitárias negras e não negras, construímos o projeto de pesquisa 

que hoje se materializa através desta dissertação de mestrado. Com este estudo busco 

contribuir para o planejamento de intervenções mais assertivas no que se refere à promoção 

da saúde sexual e reprodutiva das jovens universitárias, e principalmente, dar mais 

visibilidade para a temática da saúde mulher negra, que embora corresponda a mais da metade 

da população feminina do país, é invisibilizada nas pesquisas científicas.
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1 INTRODUÇÃO 

A juventude é compreendida como uma condição social, e no Brasil corresponde aos 

sujeitos com idade entre 15 e 29 anos. A Política Nacional de Juventude divide essa faixa 

etária em três grupos: jovens da faixa etária de 15 a 17 anos, denominados jovens-

adolescentes; jovens de 18 a 24 anos, como jovens-jovens; e jovens da faixa dos 25 a 29 anos, 

como jovens-adultos (CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE, 2006). Em termos 

políticos e sociais, os e as jovens são sujeitos de direitos coletivos, cuja autonomia, 

identidades, formas de agir, viver e se expressar devam ser respeitadas e valorizadas 

(CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE, 2006). 

Durante a juventude, a sexualidade manifesta-se em um campo de descobertas, 

experimentações e vivência da liberdade que, associada à inexperiência, podem aumentar 

vulnerabilidades e riscos de agravos à saúde (CHANDRA-MOULI et al., 2015).   

Estudos acerca da vivência da sexualidade de jovens e adolescentes revelam a elevada 

vulnerabilidade desse grupo etário; os principais fatores apontados são a iniciação sexual 

precoce e informações insuficientes sobre saúde sexual e reprodutiva nos serviços de 

aconselhamento, resultando em um baixo número de jovens sexualmente ativos que se 

previnem contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e gravidez indesejada 

(DIETRICH et al., 2011; DECAT et al., 2013;). Além disso, as desigualdades de gênero 

vivenciadas pelas mulheres jovens e adolescentes aumentam o risco de resultados adversos 

relacionados à saúde sexual e reprodutiva destas mulheres (CHANDRA-MOULI et al., 2015). 

Com relação à iniciação sexual, no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do 

Escolar (PeNSE) 28,7% dos adolescentes brasileiros iniciam a vida sexual entre 13 e 15 anos; 

as mulheres representam 18,3% deste total (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2013). Entre os jovens de 15 e 24 anos, 9,2% vivenciam algum tipo de união 

conjugal com vida sexual ativa, sendo o maior percentual entre mulheres (64,7%) 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). Quanto à prática 

do sexo seguro (uso do preservativo nas relações sexuais), 75,3% dos jovens e adolescentes 

que já iniciaram a vida sexual, relataram ter utilizado o preservativo na última relação 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 2013). 

No que tange às IST e a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)/ 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), no mundo todo, estima-se que um milhão 

de jovens com idades compreendidas entre 15 e 24 anos são infectados com HIV a cada ano, 

representando 41% de todas as novas infecções entre aqueles com 15 anos ou mais 
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(CHANDRA-MOULI et al., 2015). Globalmente, mulheres jovens representam mais de 60% 

de todos os jovens vivendo com HIV (CHANDRA-MOULI et al., 2015). No Brasil, em 

relação ao percurso da infecção, tem-se notado uma inversão na proporção homem/mulher na 

faixa etária de 13 a 19 anos. Assim, desde 1997, todos os anos, o número de casos 

diagnosticados em mulheres dessa faixa etária tem sido maior do que o dos homens 

(TAQUETTE et al., 2011).  

A gravidez indesejada, outro fator de vulnerabilidade, pode revelar-se em um grave 

problema para a saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens brasileiras. A Pesquisa 

Nacional do Aborto (PNA) realizada em 2010 mostrou que 55% das mulheres precisaram de 

internação por complicações decorrentes do aborto, 16% delas relataram ter provocado o 

aborto entre 18 e 19 anos e 24% entre 20 e 24 anos (DINIZ; MEDEIROS, 2010). Em nova 

pesquisa realizada em 2016, Diniz, Medeiros e Madeiro (2017) não identificaram mudanças 

expressivas entre os resultados encontrados na PNS de 2010 e 2016, ou seja, o aborto persiste 

no país. Em 2014, 1.739 óbitos de mulheres foram registrados por causas relacionadas à 

gravidez, ao parto e ao puerpério. Destas mulheres, 221 (12,7%) tinham entre 15 e 19 anos e 

289 (16,6%) entre 20 e 24 anos. Ou seja, 29,3% dos óbitos maternos registrados naquele ano 

atingiram a população mais jovem (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

Assim, é fundamental que as jovens sejam motivadas a desenvolver suas habilidades, e 

aprendam como manter-se saudáveis, como planejar e criar seus filhos, se assim desejarem, e 

como se proteger das altas taxas de morbimortalidade materna, abortos inseguros e altos 

índices de  IST, como aponta o cenário mundial (MORAES; VITALLE, 2015; CHANDRA-

MOULI et al., 2015).  

Neste sentido, é importante destacar que o comportamento sexual e reprodutivo das 

mulheres jovens não pode ser desassociado do contexto no qual elas estão inseridas 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). Vários estudos têm apontado fatores que interferem na 

saúde sexual e reprodutiva da mulher jovem, tais como: a religião, a família, o contexto 

sociocultural, as desigualdades étnico-raciais além de aspectos comportamentais como a 

autoestima, que também interfere nas posturas adotadas por jovens nessa fase do 

desenvolvimento (GOODSON; BUHI; DUNSMORE, 2006; MELO NETO; CERQUEIRA-

SANTOS, 2012; COUTINHO; MIRANDA-RIBEIRO, 2014; ZAPPE; DELL’AGLIO, 2016). 

Neste estudo abordamos a influência das desigualdades étnico-raciais e da autoestima sobre a 

saúde sexual e reprodutiva de mulheres jovens universitárias, temáticas que serão exploradas 

a seguir. 
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1.1 Desigualdades étnico-raciais e saúde sexual e reprodutiva 

Particularmente com relação às desigualdades étnico-raciais, a literatura científica tem 

demonstrado os reflexos deste fenômeno na saúde da população negra, incluindo a saúde 

sexual e reprodutiva. Revisão da literatura que englobou trabalhos brasileiros e norte-

americanos sobre desigualdade racial em saúde revelou que os piores indicadores de saúde 

estavam relacionados à população negra (ARAUJO et al., 2010). 

Outra revisão realizada pelo comitê do Instituto de Medicina da Academia Nacional de 

Ciências dos Estados Unidos, após resumir centenas de estudos, documentou o fato de que 

minorias raciais americanas, principalmente os afro-americanos, recebiam piores cuidados de 

saúde para uma ampla gama de doenças, quando comparados a seus concidadãos brancos 

(JAMES, 2017). Estas diferenças raciais persistiam mesmo depois de ajuste para fatores 

sociodemográficos e econômicos, ou seja, mesmo dispondo das mesmas condições sociais 

que os brancos, como por exemplo, o pagamento da consulta, a disparidade de atendimento 

persistia. Para o comitê, as disparidades na saúde emergem do preconceito pautado em 

crenças e estereótipos mantidos pelo prestador do cuidado em relação ao comportamento e 

saúde da população afro-americana (JAMES, 2017).  

No Brasil, o preconceito e a discriminação racial transitam livremente pela sociedade, 

e os serviços de saúde não se excluem dessa realidade (CHEHUEN NETO et al., 2015). 

Estudos têm evidenciado que, no país, a cor da pele dos sujeitos, além de atuar como barreira 

para o acesso à saúde, também determina a forma como se conduzirá o atendimento (VIANA; 

SOUZA; NEVES, 2015; CHEHUEN NETO et al. 2015). Em Pelotas, Rio Grande do Sul, 

verificou-se que, embora as mulheres negras comparecessem a consultas ginecológicas com a 

mesma frequência que mulheres brancas, eram significativamente menos examinadas no que 

se refere ao exame preventivo do câncer de colo de útero (QUADROS; VICTORIA; COSTA, 

2004). Leal e colaboradores (2017) em estudo recente, cujo foco foi avaliar as iniquidades na 

atenção pré-natal e parto de acordo com o critério raça/cor, identificaram várias disparidades 

raciais no processo de atenção à gestação e ao parto, chegando à conclusão de que a dor tem 

cor no Brasil, e ela é preta. As autoras identificaram um gradiente de pior para melhor 

cuidado entre mulheres pretas, pardas e brancas, ou seja, quanto mais escura a cor da pele, 

piores eram os cuidados recebidos na atenção ao pré-natal e ao parto (LEAL et al., 2017).  

A maioria das mulheres negras brasileiras apresenta nível socioeconômico baixo 

(BERQUÓ; LAGO, 2016), acessam menos serviços de saúde de boa qualidade, e estão mais 

expostas a riscos de adoecer e morrer quando comparadas a mulheres brancas (INSTITUTO 
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BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2009; TEIXEIRA et al., 2012; 

COELHO et al., 2016). No que tange à vulnerabilidade relacionada à saúde sexual e 

reprodutiva, a dinâmica atual da epidemia de HIV/AIDS mostra um aumento da incidência 

em mulheres jovens, assim como maior acometimento da população menos favorecida 

socioeconomicamente e com menor escolaridade, onde a população negra se encontra em 

maior proporção (TAQUETTE, 2011).  

Estudo sobre a assistência de saúde prestada a mulheres em situação de violência 

sexual em um serviço público de saúde mostrou que a maioria das mulheres atendidas eram 

negras, pobres, com idade entre 10 e 20 anos de idade, que se designavam como estudantes 

(VIANA; SOUZA; NEVES, 2015). Ainda, os autores identificaram demora entre o momento 

da agressão e o atendimento às vítimas, e ausência em 69% dos prontuários de registros 

referente à solicitação de exames para profilaxia de IST/AIDS e anticoncepção de emergência 

(VIANA; SOUZA; NEVES, 2015). 

A gravidez indesejada, outro fator de vulnerabilidade, também é mais elevada entre 

mulheres negras (COELHO et al., 2012; ALMEIDA et al., 2015). Os obstáculos encontrados 

na busca pelo exercício dos direitos sexuais e reprodutivos têm exposto mulheres a diversas 

situações que comprometem sua saúde, dentre elas, os efeitos de uma gravidez não desejada 

(COELHO et al., 2012). No Brasil, um número considerável das gestações não planejadas tem 

como desfecho o aborto (COELHO et al., 2012). Dada a criminalização do aborto no país, 

esse é feito de forma clandestina, e os efeitos danosos dessa clandestinidade alcança 

principalmente a parcela mais vulnerável da população: mulheres pobres, negras, com baixa 

escolaridade, mais jovens e com menor acesso à informação (ANJOS et al., 2013).  

Segundo os resultados da PNA, em 2016, quase 1 em cada 5 mulheres já havia 

realizado pelo menos um aborto até os 40 anos (DINIZ; MEDEIROS; MADEIRO, 2017). As 

pesquisadoras também observaram que, embora o aborto atinja as mulheres de forma geral, 

percebem-se algumas heterogeneidades dentro dos grupos sociais, onde a maior frequência 

ocorre entre mulheres de menor escolaridade, pretas, pardas e indígenas, vivendo nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil (DINIZ; MEDEIROS; MADEIRO, 2017).  

O cenário exposto demonstra os efeitos das desigualdades étnico-raciais na saúde da 

população negra, reafirmando a situação de maior vulnerabilidade experimentada pelas 

mulheres negras brasileiras no que se refere à saúde sexual e reprodutiva. 
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1.2 A autoestima dos jovens universitários 

A autoestima é outro fator que pode interferir no comportamento sexual da população 

jovem. Considerada como um fator relevante na vida, a autoestima, enquanto um aspecto 

avaliativo do autoconceito, consiste no conjunto de pensamentos e sentimentos referentes a si 

mesmo (HUTZ; ZANON; VAZQUEZ, 2014). Ela é definida como o julgamento que o 

indivíduo faz e mantém sobre si, constrói-se a partir do valor que este dá para si mesmo, 

gerando um sentimento de apreciação ou repulsa que define a autopercepção dos sujeitos 

(ROSENBERG, 1989). 

Para Rosenberg (1983) os indivíduos podem apresentar baixo, médio ou alto nível de 

autoestima. Pessoas com baixa autoestima tendem a enfrentar dificuldades para lidar com seus 

problemas, sentindo-se incapacitadas frente às adversidades que surgem no cotidiano. Já as 

pessoas com média autoestima experimentam oscilações em relação ao autoconceito, 

revezando entre sentimentos de autoaprovação e autorrejeição. A autoestima elevada, por sua 

vez, relaciona-se a sentimentos de valorização, competência e autoconfiança (ROSENBERG, 

1983).  

Schultheisz e Aprile (2013) destaca a importância da autoestima enquanto indicador 

da saúde mental, dada sua capacidade de interferir nas condições afetivas, sociais e 

psicológicas dos indivíduos. Neste sentido, altos escores de autoestima têm sido associados a 

práticas positivas relacionadas à saúde (JACKMAN; MACPHEE, 2017), enquanto baixa 

autoestima parece estar mais próxima de condutas de risco, como descrito por Zappe e 

Dell’Aglio (2016), que identificaram associação entre baixos níveis de autoestima e 

comportamento suicida entre jovens brasileiros. 

As evidências científicas têm demonstrado alto engajamento de jovens em 

comportamentos de risco à saúde, tais como sedentarismo, hábitos não saudáveis de 

alimentação, abuso de álcool e outras drogas e comportamentos sexuais de risco 

(MENDOLIA; WALKER, 2014; ZAPPE; DELL’AGLIO, 2016; LIMA, C. et al., 2017). 

Dentro deste contexto, o fortalecimento da autoestima dos jovens tem se mostrado um 

caminho promissor para prevenção destas condutas (MENDOLIA; WALKER, 2014; 

JACKMAN; MACPHEE, 2017). Diante destas evidências, vários pesquisadores têm se 

voltado para avaliação do nível de autoestima desta população. 

Os achados acerca da autoestima dos jovens não apontam em uma única direção. 

Estudo realizado por Heaven e Ciarrochi (2008) demonstra redução da autoestima na 

adolescência inicial e média. Por outro lado, há evidências de que autoestima se eleva no 
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início da adolescência, e decresce significativamente em sua fase média (EROL; ORTH, 

2011; HUTZ; ZANON, 2011). Quanto às diferenças de gênero, sabe-se que as fontes 

primárias de autoestima são diferentes para homens e mulheres (GENTILE et al., 2009). As 

mulheres, por vivenciarem mais conflitos durante o desenvolvimento da autoimagem, podem 

ter índices mais baixos de autoestima (HARTER, 1999). Estudo cujo objetivo foi analisar 

diferenças interculturais nos efeitos que a idade e o gênero exercem sobre a autoestima, 

mostrou que, em geral, os homens tendem a ter maior autoestima do que as mulheres, e ambos 

os sexos apresentam aumento gradativo da autoestima a partir do final da adolescência até a 

idade adulta média (BLEIDORN et al., 2015). 

Em estudo brasileiro envolvendo 1,151 estudantes do ensino fundamental, médio e 

superior, com idades entre 10 e 30 anos, Hutz e Zanon (2011) identificaram diferenças entre 

gêneros apenas dentro da faixa etária de 16 a 19 anos, onde a média dos homens deste grupo 

foi significativamente superior à das mulheres. Ainda, os pesquisadores revelaram que os 

níveis de autoestima dos participantes com idade entre 20 e 30 anos (estudantes do ensino 

superior) eram significativamente inferiores aos de estudantes com idades entre 10 e 12 anos, 

13 e 15 anos, e 16 e 19 anos, chamando atenção para alterações importantes na autoestima 

entre os grupos etários (HUTZ; ZANON, 2011). 

Segundo estes e outros autores, as diferenças negativas de autoestima identificadas 

entre estudantes universitários e estudantes do ensino fundamental e médio sugerem que a 

vida acadêmica vem sendo experimentada como uma fase intensa, permeada por inúmeras 

dificuldades pelos jovens (HUTZ; ZANON, 2011; TAVOLACCI et al., 2013; LIMA, B et al., 

2017;).  

No tocante às diferenças raciais de autoestima, embora se presuma maior 

comprometimento da autoestima de mulheres negras quando comparada a mulheres brancas, 

dadas as múltiplas violências as quais estão expostas em razão do racismo (GUEDES, 2012; 

TAQUETTE; MEIRELLES, 2013), não foram encontrados estudos brasileiros que se 

dedicaram a comparar os níveis de autoestima entre estas populações para sustentar tais 

pressuposições. Já os estudos internacionais que compararam os efeitos da identidade étnico-

racial sobre a autoestima, apontaram que há um maior nível de autoestima entre jovens 

negras, do que em qualquer outro grupo étnico feminino jovem (ADAMS, 2010; BACHMAN 

et al., 2011; SPRECHER; BROOKS; AVOGO, 2013). Uma possível explicação para este 

achado no que se refere a autoestima entre jovens negras e brancas, é que as famílias afro-

americanas se esforçam desde a infância para estimular bons níveis de autoestima nas 
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meninas negras, através de ideias positivas sobre sua autoimagem, de modo que elas sejam 

capazes de lidar com a discriminação durante sua juventude (BACHMAN et al., 2011). 

 

1.3 A saúde sexual e reprodutiva na universidade 

Segundo evidências científicas, a população jovem vem adotando condutas pouco 

saudáveis de saúde (WANG; XING; WU, 2013), sobretudo no ambiente universitário 

(ECKSCHMIDT; ANDRADE; OLIVEIRA, 2013; LIMA, C. et al., 2017).  

Com o ingresso do jovem na universidade, mudanças significativas ocorrem em seu 

estilo de vida (SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, 2010). Esta 

fase, que marca a transição para a vida adulta, acontece de forma dinâmica, exigindo respostas 

adaptativas frente a inúmeras situações desafiadoras relacionadas ao gerenciamento da própria 

vida (WANG; XING; WU, 2013; LIMA, C. et al, 2017). Distantes dos limites parentais, os 

jovens, ao ingressar na universidade, adquirem mais liberdade e independência, tornando-se 

mais vulneráveis a situações que podem comprometer sua saúde (LIMA, C. et al., 2017).  

Não são poucos os estudos que se voltaram para análise dos comportamentos de risco 

à saúde adotados pelos jovens universitários (WANG; XING; WU, 2013; FARIA; 

GANDOLFI; MOURA, 2014; BELÉM et al., 2016). Pesquisas nacionais e internacionais 

apontam que os comportamentos mais frequentes identificados nesta população são distúrbios 

alimentares, comportamento suicida, uso de tabaco, álcool e outras drogas, e condutas sexuais 

de risco (TAVOLACCI et al., 2013; FARIA; GANDOLFI; MOURA, 2014; BELÉM et al., 

2016). 

Segundo o I Levantamento Nacional sobre o Uso de Álcool, Tabaco e outras Drogas 

entre Universitários das 27 Capitais Brasileiras, 86% dos universitários já fez uso de álcool na 

vida. Destes, 36% beberam em binge drinking, que se caracteriza pelo ato de beber 

intensamente (cinco ou mais doses para homens, quatro ou mais doses para mulheres) em um 

curto espaço de tempo (SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, 

2010; KUNTSCHE et al., 2017). O elevado consumo alcóolico por jovens universitários não é 

particularidade do Brasil, este padrão de comportamento também vem sendo identificado em 

acadêmicos de outros países (TAVOLACCI et al., 2013; KYPRI et al., 2014; LANNOY et al., 

2017). 

Especificamente em relação às estudantes do sexo feminino, Eckschmidt, Andrade e 

Oliveira (2013) ao comparar o uso de álcool e outras drogas entre os universitários brasileiros 

com idade entre 18 e 24 anos e a população geral brasileira, observou que as universitárias 
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consumiam em média mais álcool quando comparadas às mulheres jovens da população geral 

e de mesma faixa etária. Comportamentos de risco não saudáveis relacionados ao álcool 

também foram identificados em universitárias francesas (TAVOLACCI et al., 2013). 

Dentre os diversos comportamentos de risco à saúde, chamamos a atenção para o 

consumo alcoólico elevado, dada as evidências de que o álcool se trata de uma substância que 

predispõe o agravamento de outros problemas, como por exemplo, relações sexuais 

desprotegidas (MOLA et. al., 2016; MIRZAEI et al., 2016).  

Mola e colaboradores (2016) encontraram associação entre o abuso de álcool e o 

gênero feminino. Os pesquisadores identificaram que as jovens que abusaram de álcool nos 

últimos 30 dias apresentavam 2,19 vezes mais chances de não usar preservativo durante a 

relação sexual, transformando o consumo de álcool em um fator de risco para aquisição de 

IST e gravidez não planejada para esta população. Por outro lado, mesmo não estando 

relacionado ao consumo de álcool, estudos nacionais e internacionais vêm identificando 

maiores prevalências de não uso ou uso irregular do preservativo durante as relações sexuais 

em jovens universitárias (MILHAUSEN et al., 2013; LIMA, C. et al., 2017). 

Apesar das evidências reunidas até aqui, a relação entre estas variáveis ainda foi pouco 

explorada na literatura científica. Por este motivo, este estudo justifica-se pela proposição da 

análise da autoestima e suas implicações na saúde sexual e reprodutiva de mulheres jovens 

universitárias a partir de suas identidades raciais.  Tendo em vista as evidências apresentadas, 

buscou-se compreender como as identidades raciais e de gênero podem moldar avaliações de 

autoestima, e como esta, por sua vez, se reflete na saúde sexual e reprodutiva de jovens 

universitárias. O aprofundamento desta temática no presente estudo tem o intuito de auxiliar 

os profissionais de saúde que atuam junto às mulheres, fornecendo subsídios para o cuidado 

humanizado, e considerando as especificidades apresentadas pela população negra. 

 

1.4 Interseccionalidade – raça e gênero 

Fundamentaremos a discussão de nossas análises a partir do referencial teórico da 

interseccionalidade, articulando os conceitos de raça e gênero. 

Oriunda do movimento de feministas negras, e cunhada conceitualmente no final da 

década de 1980 por Kimberlé W. Crenshaw, a interseccionalidade trata-se de uma ferramenta 

teórico-metodológica, que busca desvendar as múltiplas formas de subordinação 

experimentadas pelas mulheres negras (CRENSHAW, 2002; AKOTIRENE, 2018). Por 

estarem posicionadas em espaços onde o racismo e o sexismo se encontram, mulheres negras, 
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bem como outros grupos marcados por múltiplas opressões em virtude de suas identidades 

específicas, estão mais sujeitas a experimentarem as consequências do intercruzamento destes 

eixos de poder (CRENSHAW, 2002). 

Um aspecto que a interseccionalidade permite destacar é a impossibilidade 

de se isolar qualquer um dos fatores atuantes na vida de indivíduos e grupos 
no extremo da marginalização social, seja raça, cor, etnia, gênero, classe 

social, vida com HIV e AIDS, porte de deficiência ou qualquer outro, em 

detrimento da percepção da complexidade e das correlações e 
potencializações entre eles. A utilização do conceito de interseccionalidade 

permite dar visibilidade às diferenças – desigualdades e privilégios – entre 

grupos populacionais e no interior das diferentes populações. Desse modo, 
possibilita a elaboração de respostas orientadas pelas vivências e 

necessidades de grupos específicos (LOPES; WERNECK, 2010. p. 18). 

No Brasil, a metáfora do nó, proposto pela socióloga Heleieth Saffioti, dialoga com as 

ideias da interseccionalidade de Crenshaw. Para Saffioti (2004), raça, gênero e classe social 

perfazem um nó que inviabiliza suas análises enquanto categorias isoladas (SAFFIOTI, 2004; 

MOTTA, 2017). Para a autora “Não se trata de somar racismo + gênero + classe social, mas 

de perceber a realidade compósita e nova que resulta desta fusão” (SAFFIOTI, 2004, p. 115). 

Ainda, Saffioti (2004) se refere a este nó como um “nó frouxo” que possibilita a 

mobilidade para cada uma de suas extremidades. Para Motta (2017) essa imagem do nó 

frouxo é bastante pertinente, pois nos permite conceber que embora essas três relações - de 

raça, gênero e classe social - sejam estruturantes na sociedade, elas operam de formas e 

intensidades diferentes, além de perpassarem por outras formas de diferenciação, como a 

idade, a sexualidade, a religiosidade, categoriais que se entrelaçam como linhas que passam 

entre esse nó frouxo (MOTTA, 2017). Esta perspectiva nos permite uma nítida visualização 

das diferenças que existem dentro das desigualdades (MOTTA, 2017). 

Entende-se que a raça e o gênero, enquanto dois dos múltiplos marcadores sociais de 

diferença existentes, são capazes de interferir nos desfechos de saúde, de doença e de morte 

(BATISTA; BARROS, 2017). 

Destaca-se que o conceito de raça aqui discutido se situa no campo das ciências 

sociais. Trata-se de uma categoria socialmente construída, ancorada no fenótipo dos sujeitos e 

nas formulações e rotulações que se fazem a partir dele (MUNANGA, 2003; GONÇALVES, 

2017). Neste sentido, nos referimos aos grupos sociais, cujo lugar e status são determinados a 

partir de um conjunto de traços fisionômicos, como cor da pele, textura dos cabelos, largura 

do nariz e lábios (MUNANGA, 2003; GONÇALVES, 2017). 
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Podemos observar que o conceito de raça, tal como o empregamos hoje, 

nada tem de biológico. É um conceito carregado de ideologia, pois como 
todas as ideologias, ele esconde uma coisa não proclamada: a relação de 

poder e de dominação (MUNANGA, 2003)2. 

O conceito de raça relaciona-se intimamente aos problemas atuais vigentes na 

sociedade no que tange a hierarquização e consequente marginalização de determinados 

grupos sociais (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 2001). No Brasil, 

por exemplo, com base em teorias racistas importadas da Europa, estabeleceu-se socialmente 

a inferioridade da raça negra (PINTO; FERREIRA, 2014). Como bem posto por Munanga 

(2003), por razões lógicas e ideológicas, a partir da concepção de raça abordamos o racismo. 

Assim, partindo da relação entre esses dois conceitos, o racismo, de modo teórico, seria, 

[...] uma ideologia essencialista que postula a divisão da humanidade em 
grandes grupos chamados raças contrastadas que têm características físicas 

hereditárias comuns, sendo estas últimas suportes das características 

psicológicas, morais, intelectuais e estéticas e se situam numa escala de 

valores desiguais (MUNANGA, 2003)2.  

Neste sentido, definiu-se coletivamente que os indivíduos da raça branca, devido à cor 

da pele clara, formato dos lábios, do nariz, queixo, etc., eram mais bonitos, inteligentes, 

honestos, criativos, portanto, mais competentes para dirigir e dominar outras raças, sobretudo 

os indivíduos da raça negra. Por serem mais escuros, dentro desta lógica, os negros eram tidos 

como mais estúpidos, emocionais, desonestos e cognitivamente inferiores, tornando-os a raça 

mais apta para dominação e escravidão (MUNANGA, 2003).  

Assim, o racismo só é possível a partir da raça que foi construída histórica e 

socialmente. No imaginário do racista, a raça refere-se a grupos que possuem traços físicos, 

culturais, linguísticos, religiosos, etc., considerados naturalmente inferiores aos do grupo à 

qual ele pertence (MUNANGA, 2003). É nesta lógica que pontuamos que o racismo é a 

origem das inúmeras iniquidades que afetam a vida e a saúde da população negra, visto que, 

percebidos como inferiores, possuem menos oportunidades, recebem tratamentos menos 

qualificados, sendo negligenciados em todos os espaços sociais que tentam ocupar 

(WERNECK, 2016). Neste sentido, estudar a saúde sexual e reprodutiva sob a ótica racial 

implica em valorizar os aspectos raciais identificados no contexto do estudo. 

Indo adiante, atrelado à noção de raça, fundamentamos a análise da autoestima das 

mulheres e seus reflexos em sua saúde sexual e reprodutiva, utilizando também o conceito de 

gênero.  

 
2 Palestra proferida no 3º Seminário Nacional Relações Racias e Educação - PENESB-RJ, 05/11/03. 
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Fruto das lutas do movimento feminista, o conceito de gênero vem para romper com 

as concepções essencialistas e naturalizadas sobre o feminino e o masculino (SCOTT, 1995). 

Indo além das questões biológicas, o conceito abre espaço para a discussão sobre as formas 

como se constroem os significados e valores atribuídos às diferenças anatômicas e fisiológicas 

existentes entre homens e mulheres, que por sua vez, posiciona esses sujeitos em relações 

hierárquicas dentro da sociedade (SCOTT, 1995).  

O conceito de gênero recusa a ideia de que a anatomia feminina é o destino da mulher, 

afirmando que os papéis alocados para esta, se tratavam, na verdade, de convenções sociais 

elaboradas para fundamentar o poder masculino sobre o feminino, ou seja, nas relações de 

gênero estão imbricadas as relações de poder (SCOTT, 2012). 

Ao longo da história, atribui-se às mulheres, desde criança, comportamentos dóceis, 

delicados e passivos, enquanto aos homens reservava-se a provisão, agressividade e tomada 

de decisão. À mulher cabem os cuidados, as emoções, e a sensibilidade, enquanto ao homem 

compete a razão, a altivez e a superioridade (OSTERNE; SILVEIRA, 2012). No interior da 

discussão de gênero, esta forma de organização social tem como objetivo central garantir a 

manutenção de privilégios masculinos no que se refere à dominação da mulher, que deve se 

manter em uma situação de subordinação, cumprindo os papéis sociais a qual fora designada 

(SCOTT, 1995). 

Fundado nas ciências sociais, o conceito de gênero se estendeu para outros campos do 

saber, entre eles, o da saúde e da enfermagem, tornando-se categoria essencial para 

compreensão das consequências que as relações desiguais de gênero ocasionam no processo 

saúde-doença de homens e mulheres (FONSECA, 2008).  

No entanto, ao discutirmos as desigualdades de gênero e seus reflexos sobre a saúde 

da mulher, questionamos: de que mulher estamos falando? Por isso, chamamos novamente a 

atenção para a necessidade de se investigar as diferenças dentro das desigualdades 

(BATISTA; BARROS, 2017).  

Isto porque os impactos das desigualdades de gênero podem repercutir de forma 

diferente sobre a saúde sexual e reprodutiva das mulheres, a depender do grupo racial no qual 

ela se insere (BATISTA; BARROS, 2017).  Por exemplo, mulheres negras brasileiras que 

vivem na intersecção das discriminações de raça, gênero e classe social, sofrem os reflexos 

negativos destas disparidades em sua saúde sexual e reprodutiva. Estas mulheres encontram 

mais obstáculos para praticar o autocuidado, tanto pela imagem distorcida que mantém sobre 

si, o que pode levá-las a colocar-se em risco para relações sexuais inseguras (TAQUETTE; 
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MEIRELLES, 2013), como pelas barreiras edificadas pelo racismo institucional na busca pelo 

cuidado à saúde qualificado (WERNECK, 2016). 

Da mesma forma, as desigualdades de gênero construídas ao longo da história 

impedem que as mulheres jovens tenham autonomia de seu exercício sexual, diminuindo o 

seu poder de negociação para práticas sexuais seguras, colocando-as em situação de 

vulnerabilidade para aquisição de IST/AIDS e gravidez indesejada (CHANDRA-MOULI et 

al., 2015). Soma-se a isto o fato de que o ambiente universitário oferece múltiplas 

oportunidades para comportamentos que podem comprometer a saúde sexual e reprodutiva 

das jovens, e que mulheres, devido a fatores biológicos e sociais tornam-se ainda mais 

vulneráveis a esses comprometimentos (MILHAUSEN et al., 2013; CHANDRA-MOULI et 

al., 2015). Assim, a análise dos fenômenos sociais sob a perspectiva da intersecção de raça e 

gênero possibilita uma compreensão acurada da realidade estudada. Este caminho permite 

desconstruir a generalização que ofusca as especificidades experimentadas pelas mulheres 

jovens negras (HIRATA et al. 2009). 

 

1.5 Hipóteses do estudo 

Com base no exposto até aqui, foram formuladas as seguintes hipóteses para este 

estudo: 

H0 = Jovens universitárias negras apresentam o mesmo nível de autoestima de jovens 

universitárias não negras.  

Ha = Jovens universitárias negras apresentam menor nível de autoestima do que 

jovens universitárias não negras. 

 

H0 = Jovens universitárias negras apresentam características de saúde sexual e 

reprodutiva similares às das jovens universitárias não negras. 

Ha = Jovens universitárias negras apresentam características de saúde sexual e 

reprodutiva diferente (em desvantagem) das jovens universitárias não negras. 

 

H0 = Baixo nível de autoestima não influencia as características de saúde sexual e 

reprodutiva das jovens universitárias. 

Ha = Baixo nível de autoestima influencia negativamente as características de saúde 

sexual e reprodutiva de jovens universitárias. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Analisar a influência da autoestima na saúde sexual e reprodutiva de mulheres jovens 

universitárias, com idade entre 18 e 24 anos, segundo o critério raça/cor.  

 

2.2 Objetivos específicos 

❖ Identificar o nível de autoestima das mulheres jovens universitárias participantes do 

estudo; 

❖ Identificar as características de saúde sexual e reprodutiva destas mulheres; 

❖ Comparar o nível de autoestima entre as participantes de acordo com o critério 

raça/cor; 

❖ Comparar as características de saúde sexual e reprodutiva entre as participantes de 

acordo com o critério raça/cor; 

❖ Verificar a existência de associação entre a autoestima e as características de saúde 

sexual e reprodutiva entre as mulheres participantes do estudo.
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3. MÉTODO 

3.1 Tipo de estudo 

Estudo observacional, transversal, descritivo e analítico. 

Os estudos observacionais são aqueles em que não há intervenção do pesquisador nos 

fatores de estudo, ou seja, o pesquisador apenas observa algumas características, 

comportamentos, atitudes de indivíduos selecionados, sem intervir sobre eles (MARTINEZ, 

2015). Os estudos transversais constituem uma subcategoria dos estudos observacionais, e faz 

referência ao período de seguimento do estudo (PEREIRA, 2008).  

Os estudos transversais são utilizados para investigar a relação entre características de 

populações específicas e o desfecho de determinados eventos, identificando os fatores 

associados entre eles. Neste tipo de estudo a causa e o efeito são investigados 

simultaneamente (PEREIRA, 2008). A condução de um estudo transversal envolve um corte 

instantâneo em uma população de interesse por meio de uma amostragem, examinando-se nos 

integrantes da amostra a presença ou ausência da exposição e a presença ou ausência do efeito 

(GORDIS, 2004; HOCHMAN et al., 2005).  

Os estudos descritivos são utilizados para descrever a distribuição de um evento na 

população em termos quantitativos. Os estudos analíticos são os modelos de estudo utilizados 

para verificar hipóteses previamente elaboradas. Tem como objetivo avaliar se a ocorrência de 

um determinado evento difere em relação a grupos que possuam características diferentes 

(PEREIRA, 2008). 

 

3.2 Local do estudo 

O estudo foi desenvolvido em um campus de uma universidade pública estadual, 

localizado em uma cidade de grande porte do interior do estado de São Paulo. Neste campus 

são oferecidos 28 cursos de graduação presenciais distribuídos nas seguintes unidades: 

- Unidade A: oferta 11 cursos que contam com um total de 1899 alunos de graduação. 

- Unidade B: oferta 6 cursos que contam com um total de 1260 alunos de graduação. 

- A Unidade A e B ofertam juntas 1 curso que conta com um total de 165 graduandos. 

- Unidade C: oferta 2 cursos que contam com um total de 601 alunos de graduação.  

- Unidade D: oferta 4 cursos que contam com um total de 1382 alunos de graduação. 

- Unidade E: oferta 1 curso que conta com um total de 272 alunos de graduação. 
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- Unidade F: oferta 1 curso que conta com um total de 461 alunos de graduação. 

- Unidade G: oferta 1 curso que conta com um total de 391 alunos de graduação. 

- Unidade H: oferta 1 curso que conta com um total de 475 alunos de graduação. 

Ainda, o polo de ensino a distância desta universidade disponibiliza um curso que 

possui 63 alunos de graduação. Sendo assim, o campus onde este estudo foi desenvolvido 

contou em 2015 com um total de 6969 estudantes de graduação3. 

 

3.3 População 

A população do estudo foi constituída por todas as mulheres estudantes do primeiro e do 

último ano de todos os cursos presenciais de graduação do campus da universidade estudada, 

com idade entre 18 e 24 anos, e que já haviam iniciado a vida sexual.  

Os critérios de exclusão foram:  

- Jovens que se identificavam com o gênero masculino;  

- Jovens que não se enquadravam nas categorias de calouro ou formando;  

- Jovens que ainda não haviam iniciado a vida sexual; 

- Jovens menores de 18 anos ou com 25 anos completos ou mais no momento da 

coleta. 

 

3.4 Instrumentos de coleta de dados 

Foram utilizados dois instrumentos para a coleta de dados. O primeiro instrumento foi 

um questionário estruturado que contemplava os dados de identificação, as características 

sociodemográficas e as características de saúde sexual e reprodutiva das participantes. Este 

instrumento foi elaborado e fundamentado com base na literatura científica e em pesquisas 

prévias realizadas na área do estudo. 

O segundo instrumento utilizado foi a Escala de Autoestima de Rosenberg (Rosenberg 

Self-Esteem Scale). Este é um instrumento de medida unidimensional da autoestima, 

constituído por dez afirmações relacionadas a um conjunto de sentimentos positivos e 

negativos de autoaceitação para avaliar a autoestima global, que é classificada em baixa (10 a 

20 pontos), média (20 a 30 pontos) e alta (30 a 40 pontos) (HUTZ; ZANON, 2011; TERRA; 

MARZIALE; ROBAZZI, 2013). Os itens são respondidos em uma escala tipo Likert na qual 

 
3 Dados obtidos do informativo de 2015 da Universidade Estudada. 
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as opções de respostas são: concordo totalmente, concordo, discordo e discordo totalmente. A 

cada uma dessas opções é atribuído um número que varia de 1 a 4 pontos (HUTZ; ZANON, 

2011). O escore que é obtido pela pessoa que respondeu à escala é chamado de escore bruto 

(HUTZ; ZANON; VAZQUEZ, 2014). No Brasil, esse instrumento foi adaptado e validado 

para pesquisa e na atualidade é de domínio público, de fácil e rápida aplicação (HUTZ; 

ZANON, 2011). 

 

3.5 Variáveis do estudo 

As variáveis abordadas pelos instrumentos de coleta de dados foram: 

Variável relacionada à autoestima 

• Nível de autoestima: avaliada pela Escala de Autoestima de Rosenberg e classificada 

em baixa, média ou alta. 

Variáveis relacionadas às características sociodemográficas das participantes 

• Idade: em anos completos na data da coleta de dados; 

• Cor ou raça autorreferida: branca, preta, parda, amarela ou indígena; 

• Curso; 

• Ano de curso: ingressei na universidade no ano de 2018, minha previsão de formação 

é para o ano de 2018, outro; 

• Ocupação: sim ou não; 

• Religião: sim ou não; 

• Hábito de fumar: sim ou não; 

• Hábito de consumo de bebida alcóolica: bebe todos ou quase todos os dias, bebe uma 

ou duas vezes por semana, bebe uma ou duas vezes por mês, bebe menos de uma vez 

por mês, não bebe; 

• Uso de drogas ilícitas: usa todos ou quase todos os dias, usa uma ou duas vezes por 

semana, usa uma ou duas vezes por mês, uma menos de uma vez por mês, não usa; 

• Estado marital: solteiro(a), tenho um(a) parceiro(a), mas não moramos juntos(as), 

casado(a) ou morando junto com um(a) parceiro(a), divorciado(a) ou separado(a), 

viúvo(a); 



37 

 

• Tipo de escola que frequentou: estudei integralmente em escola particular, estudei a 

maior parte do tempo em escola particular, estudei integralmente em escola pública, 

estudei a maior parte do tempo em escola pública; 

• Renda: renda familiar em reais. 

Variáveis relacionadas às características de saúde sexual e reprodutiva das 

participantes 

• Já teve relação sexual: sim ou não; 

• Sexo biológico: feminino, masculino ou intersexo (*Intersexo se refere à coexistência 

de órgãos genitais femininos e masculinos (ex. hermafroditas verdadeiros e pseudo-

hermafroditas); 

• Orientação sexual: heterossexual, homossexual, bissexual, assexual ou outra; 

• Identidade de gênero: eu me identifico como homem, eu me identifico como mulher, 

eu me identifico como travesti, outras; 

• Idade da primeira relação sexual em anos; 

• Número de parceiros(as) sexuais que você já teve na vida; 

• Uso ou não uso de métodos contraceptivos: pílula, injetável, DIU, diafragma, 

implante, anel, outro, não utilizo; 

• Motivo de não uso destes métodos contraceptivos; 

• Opção/decisão pelo uso destes métodos contraceptivos: minha, do(a) meu/minha 

parceiro(a), ambos; 

• Opção/decisão pelo não uso destes métodos contraceptivos: minha, do(a) meu/minha 

parceiro(a), ambos; 

• Uso ou não uso de camisinha e frequência: sempre, na maioria das vezes, às vezes, 

não utilizo; 

• Tipo de camisinha: camisinha feminina, camisinha masculina; 

• Motivo de não uso da camisinha; 

• Opção/decisão pelo uso da camisinha: minha, do(a) parceiro(a), de ambos; 

• Prática de stealthing (quando a pessoa retira o preservativo durante a relação sexual 

propositalmente sem o consentimento do(a) outro(a)): sim, não, não se aplica; 

• Ter sofrido stealthing (quando a pessoa percebe que o(a) parceiro(a) retirou o 

preservativo durante a relação sexual sem o seu o consentimento): sim, não, não se 

aplica; 
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• Prática de sexo sob efeito de álcool ou outras drogas: sim, não; 

• Prática de sexo sob efeito de álcool ou outras drogas cujo(a) parceiro(a) estava sob 

efeito de álcool ou outras drogas: sim, não; 

• Histórico de Infecção Sexualmente Transmissível (IST): sim, não, não sei; 

• Tipo de IST; 

• Tratamento: sim, não; 

• Tratamento do parceiro: sim, não, não sei; 

• IST mais de uma vez: sim, não, não sei; 

• Número de vezes que já teve IST; 

• Procura por serviços de saúde por motivos relacionados à saúde sexual e reprodutiva: 

mais de uma vez ao ano, anualmente, a cada dois anos, somente quando está com 

problema de saúde, nunca; 

• Realização de teste rápido para HIV, Sífilis, Hepatite B e C: sim, não; 

• Motivo de não ter feito o teste; 

• Frequência das relações sexuais: diariamente, semanalmente, quinzenalmente, 

mensalmente, anualmente; 

• Sensação durante as relações sexuais: prazer, dor, nada, outro; 

• Vontade de ter relação sexual: sempre, na maioria das vezes, às vezes, nunca; 

• Número de filhos: nenhum, um, dois, três, mais de três; 

• Idade quando teve o primeiro filho; 

• Aborto: sim, não. 

 

3.6 Procedimentos para coleta de dados 

Os instrumentos foram transpostos para a ferramenta de captura eletrônica de dados 

Research Electronic Data Capture (REDCap) (HARRIS et al., 2009). O software REDCap é 

uma plataforma baseada na web que visa simplificar o desenvolvimento de formulários 

eletrônicos de captura de dados a serem utilizados em pesquisas. As características desta 

ferramenta permitem seu uso não apenas para auxiliar o processo de coleta de dados, mas 

também para apoiar o gerenciamento de todo o estudo. Alguns dos benefícios desta 

ferramenta são: a agilidade durante a coleta, a melhor qualidade de dados, o maior controle do 

processo de pesquisa e a obtenção mais rápida dos resultados (BLUMENBERG; BARROS, 

2016). Além disso, o REDCap permite a garantia da confidencialidade do estudo ao controlar 
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os direitos de acesso dos usuários a cada formulário e ao mascarar informações que possam 

identificar os participantes da pesquisa (BLUMENBERG; BARROS, 2016). 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de maio e setembro de 2018. As estudantes 

foram convidadas a participar da pesquisa por meio de correio eletrônico, em que recebiam 

todas as informações sobre o estudo e um endereço eletrônico que as direcionava para a 

página da pesquisa online na Internet. Na página da pesquisa online, após terem ciência da 

pesquisa e dos aspectos éticos, aquelas que aceitavam participar da pesquisa expressavam a 

sua concordância eletronicamente ao clicarem no botão de aceite de participação na página 

que continha o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Na sequência, 

continham os instrumentos da pesquisa. Foram, portanto, instrumentos auto preenchidos, no 

qual a participante lia o instrumento e o respondia diretamente sem a intervenção da 

pesquisadora (MATTAR, 2008). 

A princípio, o envio das informações sobre a pesquisa, do TCLE e dos instrumentos de 

coleta de dados, seria realizado com base nas informações de contato das graduandas que 

foram solicitadas às Comissões de Graduação de cada Unidade do Campus universitário 

estudado. No entanto, esta solicitação foi negada pela Diretoria das Unidades, que 

justificaram não poder compartilhar o contato dos alunos de graduação por se tratar de 

informação sigilosa. Desta forma, as Unidades do Campus comprometeram-se a encaminhar o 

convite da pesquisa para os graduandos, sempre que solicitado, durante a fase de coleta de 

dados. Além do convite via correio eletrônico, decidiu-se explorar uma rede social,  

Facebook, nos últimos 15 dias de coleta de dados como estratégia para alcançar mais 

graduandas.  

Destaca-se que foi realizado um estudo piloto com o objetivo de verificar a 

funcionalidade da plataforma de coleta de dados, bem como a assertividade dos instrumentos 

utilizados. Duas ligas acadêmicas de uma unidade do campus relacionadas à temática do 

estudo (Saúde da Mulher, e Gênero e Sexualidade), foram convidadas para participar do 

estudo piloto. Estas ligas são compostas por alunas e alunos do segundo ano da graduação em 

diante, e possuem uma média de 6 a 8 participantes cada. 

Para o estudo piloto, um timer foi adicionado antes do início da leitura do TCLE e 

outro após o aluno submeter suas respostas, registrando assim o tempo total de preenchimento 

da pesquisa. Em seguida, abria-se uma caixa de texto para que os(as) aluno(as) registrassem 

impressões, sugestões ou críticas quanto aos instrumentos. A coleta de dados para o estudo 

piloto foi realizada entre os dias 20 de fevereiro e 6 de março, contabilizando um total de 15 

dias. Foram recebidos oito questionários, sendo que dois estavam incompletos. A média de 
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tempo para conclusão do questionário foi de nove minutos. Nenhum respondente inseriu suas 

impressões, sugestões ou críticas na caixa de texto disponível, entretanto, um respondente, 

através de contato direto à pesquisadora pelo WhatsApp, sugeriu alterar as opções de respostas 

em relação a questão sobre uso da camisinha, que foi levada em consideração. 

De acordo com os registros disponibilizados pelo REDCap, houveram 1025 acessos ao 

instrumento de coleta de dados entre os meses que ele ficou disponível para os estudantes. No 

entanto, apenas 540 respondentes concluíram o preenchimento adequadamente. Destes, 240 se 

enquadravam nos critérios de inclusão propostos pelas pesquisadoras, conforme demonstrado 

na figura 1. 

Figura 1 – Coleta dos dados 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

O avanço tecnológico tem permitido que a coleta de dados em pesquisas científicas 

ocorra de forma mais ágil, sustentável, possibilitando também a transcendência de barreiras 

geográficas e linguísticas. (MCPEAKE; BATERSON; O’NEILL, 2014; FALEIROS et al., 

2016). Embora as ferramentas online proporcionem largo alcance para as pesquisas, a taxa de 

não respondentes tem instigado pesquisadores a investigar razões que levam os sujeitos a não 

responder, ou a não concluir o preenchimento dos instrumentos de coleta de dados 

(CENDÓN; RIBEIRO; CHAVES, 2014).  
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Segundo o anuário estatístico da universidade estudada, em 2016 havia 6.661 alunos 

de graduação matriculados no campus em questão. Com base nessa informação pode-se dizer 

que nossa pesquisa alcançou 15,38% (1025 acessos) dos alunos de graduação e obteve uma 

taxa de resposta de 8,10% (540 questionários completos). Coleta de dados semelhante à deste 

estudo realizado na Universidade de Campinas obteve taxa de resposta de 8,62% (CASTRO 

et al., 2016) 

Especificamente em relação à população feminina do campus, apoiado nas 

informações disponibilizadas pelo Serviço de Informação da universidade, em 2017 

ingressaram 752 mulheres nos cursos de graduação no referido campus, e se formaram 668 

alunas (informação pessoal), ou seja, a população de interesse deste estudo equivalia a 

aproximadamente 1420 mulheres (ingressantes e formandas). Após filtrar os 540 

questionários recebidos segundo os critérios de exclusão pré-estabelecidos, obteve-se um total 

de 240 questionários aptos para análise. Assim, pode-se dizer que os dados aqui descritos 

correspondem a 16,9% de nossa população alvo.  

Marconi e Lakatos (2005) estimam uma média de 25% de devolução de questionários 

que são enviados aos entrevistados. Já Sauermann e Roach (2013), ao investigarem diferentes 

técnicas para aumentar o número de respondentes em pesquisas online, encontraram taxas de 

respostas que variaram entre 20,7% e 31,1%, a depender das técnicas empregadas nos 

convites. Estes mesmos autores encontraram associação positiva entre personalização do e-

mail e envio de lembretes e maior taxa de respostas (SAUERMANN; ROACH, 2013).  

Neste sentido, salienta-se que a não liberação dos e-mails dos graduandos pelas 

diretorias das unidades impediu que houvesse qualquer garantia de recebimento do convite 

para a pesquisa por todos os alunos. Pelo contrário, a taxa de resposta próxima a 0% de alguns 

cursos é um forte indício de que não houve a divulgação pré-acordada entre pesquisadora e 

unidade, desta pesquisa, e que os poucos alunos destes cursos que responderam esta pesquisa 

tiveram acesso ao link por outros meios, como grupos de WhatsApp e Facebook. 

 

3.7 Processamento e análise dos dados 

Os dados foram exportados do REDCap por procedimentos automáticos próprios da 

plataforma, diretamente para uma planilha no Microsoft Excel. Todos os dados foram 

analisados com a utilização do programa estatístico Statistical Analysis System SAS® 9.4.  

A caracterização das participantes foi realizada com base na estatística descritiva. Os 

dados quantitativos foram organizados e descritos através de médias, desvio padrão, mínimo e 
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máximo. Os dados qualitativos foram descritos através de tabelas de frequência absoluta e 

relativa. 

Para as análises, os dados referentes à variável “cor ou raça autorreferida” foram 

categorizados em dois subgrupos: “jovens negras” (participantes que se autodeclaram pretas e 

pardas), e “jovens não negras” (participantes que se autodeclaram brancas e amarelas). 

Levamos em consideração a identificação racial das participantes mediante autodeclaração de 

raça/cor segundo o sistema de classificação empregado pelo IBGE (PETRUCCELLI; 

SABOIA, 2013). No sistema classificatório em questão, são empregadas cinco categorias de 

cor ou etnia: branca, preta, parda, amarela e indígena, em que a população negra brasileira é 

constituída a partir da agregação dos sujeitos autodeclarados pretos e pardos 

(PETRUCCELLI; SABOIA, 2013). 

Para as análises referente à saúde sexual e reprodutiva, selecionou-se as variáveis 

“idade da primeira relação sexual”, “número de parceiros(as) ao longo da vida”, “uso de 

método contraceptivo”, “uso de camisinha”, “prática de sexo sob efeito de álcool ou outras 

drogas” e “procura por serviços de saúde por causas relacionadas a saúde sexual e 

reprodutiva” por se tratarem de variáveis já investigadas em estudos prévios sobre a temática.  

Para verificação de associação entre as variáveis qualitativas utilizou-se o Teste Exato 

de Fisher (FISHER, 1935). Para este teste, a variável “idade da primeira relação sexual” foi 

organizada nos intervalos de “13 a 15 anos”, “16 a 18 anos” e “19 a 24 anos”. Da mesma 

forma, a variável “número de parceiros(as) ao longo da vida” foi analisada com base nos 

intervalos de “1 a 4”, “5 a 9”, “10 a 19” e “20 a 36”.  

Para comparação das médias dos escores de autoestima entre as jovens negras e não 

negras foi utilizado o Teste T-Student. Para medir a força da relação ou associação entre a 

autoestima e as variáveis “idade da primeira relação sexual” e “número de parceiros(as) ao 

longo da vida” utilizou-se o Coeficiente de Correlação de Pearson, e para comparação das 

médias dos escores de autoestima entre as jovens negras e não negras do primeiro e do último 

ano da graduação, foi utilizada a metodologia ANOVA (MONTGOMERY, 2000). Para todas 

as análises estatísticas foi considerado um nível de significância de 5% (α=0,05). 

 

3.8 Aspectos éticos 

Quanto aos aspectos éticos foram respeitadas as normas para pesquisas envolvendo 

seres humanos, estabelecidas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Assim, 

inicialmente o projeto foi encaminhado para as Comissões de Graduação de todas as Unidades 
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do Campus universitário estudado, e obteve a autorização inicial de todos os dirigentes para a 

realização da pesquisa. Na sequência, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo onde foi 

aprovado sob protocolo 80315217.2.0000.5393. 

Após clicar no endereço eletrônico disponibilizado no convite para a pesquisa, a 

participante tinha acesso imediato ao TCLE o qual continha todas as informações sobre o 

estudo, entre elas o fato de que a estudante poderia desistir de participar da pesquisa a 

qualquer momento, informações sobre a importância da pesquisa e do tratamento sigiloso dos 

dados. O questionário só se abria para aquelas que concordavam clicando no botão de aceite 

do TCLE.  

Ciente de que a pesquisa poderia gerar dúvidas e desconfortos, como, por exemplo, 

incômodo com alguma pergunta durante o preenchimento online dos instrumentos de coleta 

de dados, a pesquisadora esteve à disposição para esclarecimento de dúvidas, conversas sobre 

os possíveis importunos, oferta de suporte emocional, ou qualquer outra dificuldade 

demandada pelas participantes. Para isto, foi disponibilizado um endereço eletrônico e um 

contato telefônico como um canal direto de comunicação entre as participantes e a 

pesquisadora, que se colocou também à disposição para conversar pessoalmente com elas, 

caso desejassem. Estes canais foram acionados por três estudantes com dúvidas sobre sua 

participação na pesquisa em função dos anos que estavam cursando na graduação. Duas foram 

orientadas a prosseguir com o preenchimento dos questionários, e uma não se encaixava nos 

critérios de inclusão do estudo, por isso, após agradecer o interesse na pesquisa, foi orientada 

a não prosseguir com o preenchimento.  
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4 RESULTADOS 

4.1 Caracterização das participantes 

4.1.1 Características sociodemográficas e hábitos de vida 

Participaram deste estudo 240 estudantes universitárias, com idade entre 18 e 24 anos. 

A idade média foi de 21 anos com desvio padrão de 2.03. A tabela 1 apresenta a distribuição 

das participantes do estudo quanto às variáveis: cor ou raça autorreferida, ano de curso, 

ocupação, religião, estado marital e tipo de escola que frequentou. 

Em relação à cor da pele, a maioria das participantes se autodeclararam brancas 

(75,00%), e 20,0% de jovens autodeclaradas negras (congregando 5,83% pretas e 14,17% 

pardas). O gráfico 1 apresenta a distribuição das participantes segundo cor autodeclarada. 

 

Gráfico 1 – Distribuição das participantes segundo cor autodeclarada (%). Ribeirão Preto, 2018. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

As respondentes estavam matriculadas em 23 cursos do campus universitário 

estudado, sendo 66,66% da área das ciências biológicas, 25,00% da área das ciências exatas e 

8,33% das ciências humanas. A maioria das estudantes estava no último ano da graduação 

(55,00%). 

A maioria das participantes não exercia trabalho remunerado (83,75%) e declararam 

não participar ativamente de nenhuma religião (80,42%). Quanto ao estado marital, 47,92% 
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das participantes tinham parceiro(a) mas não moravam juntos(as). No que diz respeito ao tipo 

de escola frequentada, 37,08% das participantes relatam ter estudado integralmente em escola 

particular. A questão referente à renda gerou uma série de resultados incompatíveis com o 

esperado, devido à digitação aleatória de valores pelas participantes. Por esta razão, os dados 

sobre a renda não foram aproveitados. 

 
Tabela 1 – Distribuição das participantes do estudo segundo cor ou raça autorreferida, ano de curso, 

ocupação, religião, estado marital e tipo de escola que frequentou. Ribeirão Preto, 2018. 

Cor ou raça autorreferida (n=240) Frequência % 

Branca 180 75,0 

Preta 14 5,83 

Parda 34 14,17 

Amarela 12 5,0 

Ano de curso (n=240) Frequência % 

Ingressei na universidade no ano de 2018 108 45,0 

Minha previsão de formação é para o ano de 2018 132 55,0 

Exerce atividade de trabalho remunerada? (n=240) Frequência % 

Sim 39 16,25 

Não 201 83,75 

Participa ativamente de alguma religião (n=240) Frequência % 

Sim 47 19,58 

Não 193 80,42 

Estado Marital (n=240) Frequência % 

Solteira 111 46,25 

Tenho um(a) parceiro(a), mas não moramos juntos 115 47,92 

Casado(a) ou morando junto com um(a) parceiro(a) 14 5,83 

Em relação aos seus anos de estudo, em quais dos grupos ao 

lado você se enquadra? (n=240) 

Frequência % 

Estudei integralmente em escola particular 89 37,8 

Estudei a maior parte do tempo em escola particular 49 20,42 

Estudei integralmente em escola pública 69 28,75 

Estudei a maior parte do tempo em escola pública 33 13,75 

Total 240 100 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

No que se refere a características de hábitos de vida, a maioria das participantes 

(92,08%) negaram o hábito de fumar, 34,17% das participantes relataram fazer uso de bebidas 

alcóolicas 1 ou 2 vezes na semana, e em relação ao uso de drogas ilícitas, a maioria das 

respondentes (70,42%) declararam não usar. A tabela 2 apresenta a distribuição das 

participantes do estudo quanto às variáveis: hábito de fumar, hábito de consumo de bebida 

alcóolica e uso de drogas ilícitas. 

 

 



47 

 

4.1.2 Características de saúde sexual e reprodutiva 

Em consonância com os critérios de inclusão do estudo, todas as participantes já 

haviam iniciado a vida sexual e se identificavam como mulher no que se refere à identidade 

de gênero.  Em relação ao sexo biológico, 237 (98,75%) jovens eram do sexo feminino, e 3 

(1,25%) do sexo masculino, ou seja, três mulheres são transgênero dentro da totalidade de 

participantes da pesquisa. Cabe ressaltar que algumas questões (número 26, 27, 28, 29, 30, 52 

e 55) do instrumento de coleta de dados foram programadas para não abrir para os(as) 

participantes que se declarassem do sexo masculino por não se aplicar a este grupo.  

 

Tabela 2 – Distribuição das participantes do estudo segundo hábito de fumar, hábito de consumo de 

bebida alcóolica e uso de drogas ilícitas. Ribeirão Preto, 2018. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

A tabela 3 apresenta a distribuição das participantes do estudo quanto às variáveis: 

orientação sexual, uso de métodos contraceptivos, uso de camisinha, opção pelo uso da 

camisinha, frequência das relações sexuais, sensações durante as relações sexuais, vontade de 

ter relações sexuais e procura por serviços de saúde por causas relacionadas a saúde sexual e 

reprodutiva. 

Em relação à orientação sexual, a maioria (77,08%) das participantes era 

heterossexual. Entre as participantes que utilizavam método contraceptivo (73,41% - n=174) 

72,98% utilizavam pílula, 1,72% optavam por injetáveis, 5,74% utilizavam o Dispositivo 

Intrauterino (DIU), 1,14% combinava o uso da pílula com o DIU, 1,14% utilizava implante e 

1,14% fazia uso do anel vaginal. 11,49% das participantes, ao assinalarem a opção “outros” 

referiram utilizar apenas a camisinha como método contraceptivo, 4,59% das respondentes 

Hábito de fumar (n=240) Frequência % 

Sim 19 7,92 

Não 221 92,08 

Hábito de consumo de bebida alcóolica (n=240) Frequência % 

Bebe todos ou quase todos os dias 1 0,42 

Bebe uma ou duas vezes por semana 82 34,17 

Bebe uma ou duas vezes por mês 81 33,75 

Bebe menos de uma vez por mês 44 18,33 

Não bebe 32 13,33 

Uso de drogas ilícitas (n=240) Frequência % 

Usa todos ou quase todos os dias 5 2,08 

Usa uma ou duas vezes/semana 9 3,75 

Usa uma a três vezes/mês, 16 6,67 

Usa menos de uma vez/mês 41 17,08 

Não usa 169 70,42 

Total 240 100 
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combinava o uso da pílula com o preservativo. Em relação à decisão pelo uso desses métodos 

contraceptivos, a maioria das participantes (68,39%) disse utilizar por opção própria.  

 

Tabela 3 – Distribuição das participantes do estudo segundo orientação sexual, uso de métodos 

contraceptivos, uso de camisinha, opção pelo uso da camisinha, frequência das relações sexuais, 

sensações durante a relação sexual, vontade de ter relações sexuais e procura por serviços de saúde por 
causas relacionadas a saúde sexual e reprodutiva. Ribeirão Preto, 2018. 

Orientação sexual (n=240) Frequência % 

Heterossexual 185 77,08 

Homossexual 3 1,25 

Bissexual 51 21,25 

Assexual 1 0,42 

Uso de métodos contraceptivos (n=237) Frequência % 

Sim 174 73,41 

Não 63 26,58 

Uso de camisinha (n=240) Frequência % 

Sim 206 85,83 

Não 34 14,17 

Opção pelo uso da camisinha (n=206) Frequência % 

Minha 37 17,96 

Do(a) parceiro(a) 2 0,97 

Ambos 167 81,06 

Frequência das relações sexuais (n=240) Frequência % 

Diariamente 8 3,33 

Semanalmente 92 38,33 

Quinzenalmente 50 20,83 

Mensalmente 62 25,83 

Anualmente 28 11,67 

Sensações durante a relação sexual (n=240) Frequência % 

Prazer 208 86,67 

Dor 15 6,25 

Nada 15 6,25 

Outro 2 0,83 

Vontade de ter relações sexuais (n=240) Frequência % 

Sempre 65 27,08 

Na maioria das vezes 109 45,42 

Às vezes 63 26,25 

Nunca 3 1,25 

Procura por serviços de saúde por causas relacionadas a saúde 

sexual e reprodutiva (n=240) 

Frequência % 

Mais de uma vez ao ano 36 15,00 

Anualmente 100 41,67 

A cada dois anos 11 4,58 

Somente quando está com problema de saúde 51 21,25 

Nunca 42 17,50 

Total  100 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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No que diz respeito às participantes que declararam não utilizar métodos 

contraceptivos (26,58%, n=63), a maioria (90,47%) relatou não fazer uso por opção própria. 

Em relação ao motivo de não uso, as respostas semelhantes descritas nas caixas de texto 

foram agrupadas gerando seis subgrupos. Observou-se que 30,15% das participantes não 

utilizavam os métodos contraceptivos listados no questionário por não gostar ou por não 

acharem necessário. Também, 30,15% das respondentes apontaram “Hipersensibilidade à 

pílula”, falta de adaptação ao método, medo dos efeitos colaterais como motivo de não uso. 

7,93% das respondentes referiram manter um relacionamento homoafetivo, não vendo assim 

necessidade de utilizar os métodos, 9,52% das participantes não utilizavam por falta de 

acompanhamento médico, 12,69% apresentaram como motivo de não uso uma vida sexual 

não ativa, 7,93% não utilizavam por confiar na camisinha, e uma participante optou por não 

responder.  

No que se refere ao uso da camisinha nas relações sexuais, a maioria (85,83%) das 

participantes refeririam fazer uso, sendo que 44,17% utilizavam sempre, 32,52% utilizavam 

na maioria das vezes e 23,30% utilizavam às vezes. Em relação ao tipo de camisinha, a 

maioria (98,54%) das participantes utilizava a camisinha masculina. Quanto à opção/decisão 

pelo uso, 81,06% das respondentes referiu que utilizava por opção do casal. Para as 

participantes que referiram não utilizar a camisinha (14,17%, n=34) foi questionado por qual 

motivo, cuja resposta poderia ser escrita em caixa de texto. Agrupando as respostas 

semelhantes, observou-se que a maioria (61,76%) das participantes declara não fazer uso do 

preservativo porque possuíam relacionamento estável, com controle de IST e contracepção 

por pílula, parceiro(a) único(a) ou por que confiavam no(a) parceiro(a). 14,70% das 

participantes justificaram não utilizar a camisinha por praticar apenas sexo sem penetração e 

por conhecer/confiar na parceira. 17,64% das jovens referiram não utilizar o preservativo por 

desconforto, diminuição do prazer, realizando exames para IST anuais, e 5,88% referiu não 

utilizar o preservativo por confiar na pílula. 

No que diz respeito à frequência das relações sexuais, 38,33% das jovens referiram ter 

relações semanalmente. Quanto a sensações durante a relação sexual, a maioria das 

participantes (86,67%) referiu sentir prazer. Em relação à frequência da vontade de ter relação 

sexual, 45,42% das respondentes alegaram ter vontade na maioria das vezes. No que se refere 

à procura por serviços de saúde por causas relacionadas à saúde sexual e reprodutiva, 41,67% 

das participantes referiram buscar os serviços de saúde anualmente. 
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4.1.3 Histórico de Saúde Sexual e Reprodutiva 

A tabela 4 apresenta a distribuição das participantes do estudo quanto às variáveis: 

idade da primeira relação sexual, número de parceiros que já teve na vida, número de 

gestações, número de filhos, aborto, infecções sexualmente transmissíveis, teste rápido, 

stealthing e sexo sob efeito de álcool ou outras drogas. 

 

Tabela 4 - Distribuição das participantes do estudo quanto às variáveis: Idade da primeira relação 
sexual, número de parceiros que já teve na vida, número de gestações, número de filhos, aborto, 

infecções sexualmente transmissíveis, teste rápido, stealthing e sexo sob efeito de álcool ou outras 

drogas. Ribeirão Preto, 2018. 

 Média Desvio 

Padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Idade da primeira relação 

sexual (n=240) 

17,15 1,90 13,00 17,00 24,00 

Número de parceiros(as) ao 

longo da vida (n=240) 

5,48 6,22 1,00 3,00 36,00 

Quantas vezes você já engravidou (n= 237) Frequência % 

Nunca engravidei 232 97,89 

Uma vez 5 2,10 

Quantos filhos você tem? (n=5) Frequência % 

Nenhum 2 40,00 

Um 3 60,00 

Você já teve algum aborto? (n = 5) Frequência % 

Sim 2 40,00 

Não 3 60,00 

Você já teve alguma Infecção Sexualmente Transmissível? 

(n=240) 

Frequência % 

Sim 27 11,25 

Não 184 76,67 

Não sei 29 12,08 

Você já realizou o teste rápido para HIV, Sífilis, Hepatite B e 

C? (n=240) 

Frequência % 

Sim 92 38,33 

Não 148 61,67 
Alguma vez na sua vida algum parceiro(a) já retirou o preservativo 

durante a relação sexual sem o seu consentimento? (n=240) 
Frequência % 

Sim 37 15,42 

Não 193 80,42 

Não se aplica 10 4,17 

Prática de sexo sob efeito de álcool ou outras drogas (n=240) Frequência % 

Sim 157 65,42 

Não 83 34,58 

Total  100 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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A média da idade da primeira relação sexual foi de 17 anos, com desvio padrão de 

1,90. A idade mínima foi de 13 anos e a máxima de 24 anos. Em relação ao número de 

parceiros durante a vida, a média das participantes foi de 5 parceiros, com desvio padrão de 

6,22. Quanto ao número de gestações, a maioria (97,89%) das participantes nunca havia 

engravidado. Cinco (2,10%) participantes já haviam engravidado uma vez, destas, três 

(60,00%) possuíam um filho e duas (40,00%) já haviam tido aborto. Em relação à idade das 

participantes no nascimento do primeiro filho, duas tinham 19 anos, e uma, 17. 

A maioria (76,67%) das participantes nunca tiveram IST. Entre as que tiveram 

(11,25%, n=27), 37,03% declarou ter tido candidíase, 22,22% Papilomavirus Humano (HPV), 

14,81% Herpes Genital, 7,40% Tricomoníase, 3,70% declarou ter tido Molusco, 3,70%, 

Clamídia, 3,70% Sífilis, 3,70% Gonorreia e 3,70% não especificou o tipo de IST. Em relação 

ao tratamento, 100% das que já haviam tido IST se trataram. Quanto ao parceiro, a maioria 

(51,87%) das participantes que já haviam tido alguma IST referiu que ele também se tratou. 

Ainda sobre as jovens que já haviam tido alguma IST, a maioria (70,37%) referiu ter tido 

apenas uma vez. No que se refere à realização do teste rápido para HIV, Sífilis, Hepatite B e 

C, a maioria das participantes (61,67%) nunca haviam se testado. Em relação à prática de 

stealthing (quando o(a) parceiro(a) tira o preservativo durante a relação sexual sem o outro 

saber), a maioria (80,42%) das participantes referiram nunca terem sofrido. A maioria 

(65,42%) das jovens já havia praticado sexo sob efeito de álcool ou outras drogas. 

 

4.2 Autoestima das jovens universitárias 

A autoestima foi verificada através da Escala de Autoestima de Rosenberg sendo 

classificada em baixa (10 a 20 pontos), média (20 a 30 pontos) e alta (30 a 40 pontos) 

(TERRA; MARZIALE; ROBAZZI, 2013). A tabela 5 apresenta a distribuição das jovens 

participantes do estudo segundo nível da autoestima. Pode-se observar que a maioria 

(53,75%) das participantes apresentou nível médio de autoestima. A média de pontuação foi 

de 27,79 pontos com desvio padrão de 5,92, pontuação mínima de 11 pontos, e máxima de 40 

pontos. 

 

 

 

 

 



52 

 

Tabela 5 - Distribuição das participantes do estudo segundo nível de autoestima. Ribeirão Preto, 2018. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

4.3 Análise Estatística 

4.3.1 Associação entre nível de autoestima segundo o critério raça/cor 

 

A tabela 6 apresenta o resultado da associação entre o nível de autoestima das 

participantes do estudo segundo critério raça/cor. Observa-se que não houve associação 

estatisticamente significativa entre as variáveis analisadas.  

 

Tabela 6 - Associação entre nível de autoestima segundo critério raça/cor. Ribeirão Preto, 2018. 

Nível de Autoestima 

 Baixo 

n(%) 

Médio 

n(%) 

Alto 

n(%) 

Total 

n(%) 

p- 

valor* 

Cor ou raça 

autorreferida 

     

Negras 

(pretas e pardas) 

8 (28,57) 29 (22,48) 11 (13,25) 48 (20,00) 0,1136 

Não negras 

(brancas e amarelas) 

20 (71,43) 100 (77,52) 72 (86,75) 192 (80,00)  

Total 28 (11,66) 129 (53,75) 83 (34,58) 240 (100,00)  

*Teste Exato de Fisher 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A tabela 7 apresenta a comparação entre as médias dos escores de autoestima das 

participantes do estudo segundo critério raça/cor. Embora não tenha sido encontrada 

significância estatística (p=0,8239), observa-se que jovens não negras apresentaram a média 

de autoestima mais elevada do que as jovens negras. 

 

 

Autoestima  (n=240) Frequência % 

Baixa (11-20) 28 11,67 

Média (21-30) 123 53,75 

Alta (31-40) 33 34,58 

Total 240 100 
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Tabela 7 - Comparação das médias dos escores de autoestima das participantes do estudo segundo 

critério raça/cor. Ribeirão Preto, 2018. 

                                        Autoestima 

Cor ou raça autorreferida n Média Desvio Padrão p-valor* 

Negras (pretas e pardas) 48 26,35 5,99 0,8239 

Não negras (brancas e amarelas 192 28,15 5,87  

*Teste t-Student = (t=1,88) 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

4.3.2 Associação entre características de saúde sexual e reprodutiva segundo critério raça/cor 

A tabela 8 apresenta os resultados de associação entre as variáveis “cor ou raça 

autorreferida” e as características de saúde sexual e reprodutiva: “idade da primeira relação 

sexual”, “número de parceiros(as) ao longo da vida”, “uso de método contraceptivo”, “uso de 

camisinha”, “prática de sexo sob efeito de álcool ou outras drogas” e “procura por serviços de 

saúde por causas relacionadas a saúde sexual e reprodutiva”.  

 As variáveis “uso de método contraceptivo” e “procura por serviços de saúde por 

causas relacionadas à saúde sexual e reprodutiva” apresentaram associação estatisticamente 

significativa com a variável cor ou raça autorreferida (p=0,0186 e p=0,0315 respectivamente), 

no sentido que, jovens não negras usam mais métodos contraceptivos e procuram mais por 

serviços de saúde para causas relacionadas à saúde sexual e reprodutiva do que as jovens 

negras. As demais variáveis de saúde sexual e reprodutiva (idade da primeira relação sexual, 

número de parceiros(as) ao longo da vida, uso de camisinha e prática de sexo sob efeito de 

álcool ou outras drogas) não apresentaram significância estatística com a variável cor ou raça 

autorreferida. 

Tabela 8. Associação entre cor ou raça autorreferida e características de saúde sexual e reprodutiva.  
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Cor ou raça autorreferida 

 Negras 

n(%)            

Não Negras 

n(%) 

Total 

n(%) 

p- 

valor* 

Idade da primeira relação 

sexual 

    

13 a 15 anos 13 (27,08) 34 (17,71) 47 (19,58) 0,2708 

16 a 18 anos 26 (54,17) 124 (64,58) 150 (62,5)  

19 a 24 anos 9 (18,75) 34 (17,71) 43 (17,91)  

Total 48 192 240 (100,00)  

Número de parceiros(as) ao 

longo da vida 

    

1 a 4 34 (70,83) 118 (61,46) 152 (63,33) 0,2875 

5 a 9 5 (10,42) 42 (21,88) 47 (19,58)  

10 a 19 6 (12,50) 18 (9,38) 24 (10,00)  

20 a 36 3 (6,25) 14 (7,29) 17 (7,08)  

Total 48 192 240 (100,00)  

Uso de método contraceptivo     

Sim 28 (58,33) 146 (76,04) 174 (72,5) 0,0186 

Não 20 (41,67) 46 (23,96) 66 (27,5)  

Total 48 192 240 (100,00)  

Uso de camisinha     

Sim 39 (81,25) 167 (86,98) 206 (85,83) 0,3541 

Não 9 (18,75) 25 (13,02) 34 (14,16)  

Total 48 192 240 (100,00)  

Prática de sexo sob efeito de 

álcool ou outras drogas 

    

Sim 27 (56,25) 137 (71,35) 164 (68,33) 0,0561 

Não 21 (43,75) 55 (28,65) 76 (31,66)  

Total 48 192 240 (100,00)  

Procura por serviços de saúde 

por causas relacionadas à 

saúde sexual e reprodutiva 

 

    

Sim 34 (70,83) 164 (85,42) 198 (82,5) 0,0315 

Não 14 (29,17) 28 (14,58) 42 (17,5)  

Total 48 192 240 (100,00)  

 

*Teste Exato de Fisher 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

4.3.3 Associação entre nível de autoestima e características de saúde sexual e reprodutiva 

A tabela 9 apresenta os resultados de associação entre as variáveis “nível de 

autoestima” e as características de saúde sexual e reprodutiva: “idade da primeira relação 

sexual”, “número de parceiros(as) ao longo da vida”, “uso de método contraceptivo”, “uso de 
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camisinha”, “prática de sexo sob efeito de álcool ou outras drogas” e “procura por serviços de 

saúde por causas relacionadas a saúde sexual e reprodutiva”. 

Observa-se que a variável “procura por serviços de saúde por causas relacionadas à 

saúde sexual e reprodutiva” apresentou associação estatisticamente significativa com a 

variável “nível de autoestima” (p= 0,0106) indicando que quanto mais elevado for o nível de 

autoestima da jovem universitária, maior será a procura por serviços de saúde por razões 

relacionadas à sua saúde sexual e reprodutiva. 

 

Tabela 9 - Associação entre nível de autoestima e características de saúde sexual e reprodutiva. 

Ribeirão Preto, 2018. 

Nível de Autoestima 

 Baixo 

n(%) 

Médio 

n(%) 

Alto 

n(%) 

Total 

n(%) 

p- 

valor* 

Idade da primeira relação  

sexual 

13 a 15 anos 9 (32,14) 28 (21,71) 10 (12,05) 47 (19,58) 0,1587 

16 a 18 anos 15 (53,57) 80 (62,02) 55 (66,27) 150 (62,5)  

19 a 24 anos 4 (14,29) 21 (16,28) 18 (21,69) 43 (17,91)  

Total 28 129 83 240 (100,00)  

Número de parceiros(as) ao  

longo da vida 

1 a 4 23 (82,14) 76 (58,91) 53 (63,86) 152 (63,33) 0,1698 

5 a 9 3 (10,71) 24 (18,60) 20 (24,10) 47 (19,58)  

10 a 19 2 (7,14) 16 (12,40) 6 (7,23) 24 (10,00)  

20 a 36 0 (0,00) 13 (10,08) 4 (4,82) 17 (7,08)  

Total 28 129 83 240 (100,00)  

Uso de método contraceptivo 

Sim 17 (60,71) 92 (71,32) 65 (78,31) 174 (72,5) 0,1813 

Não 11 (39,29) 37 (28,68) 18 (21,69) 66 (27,5)  

Total 28 129 83 240 (100,00)  

Uso de camisinha 

Sim 26 (92,86) 110 (85,27) 70 (84,34) 206 (85,83) 0,5788 

Não 2 (7,14) 19 (14,73) 13 (15,66) 34 (14,16)  

Total 28 129 83 240 (100,00)  

Prática de sexo sob efeito  

de álcool ou outras drogas 

Sim 16 (57,14) 90 (69,77) 58 (69,88) 164 (68,33) 0,4206 

Não 12 (42,86) 39 (30,23) 25 (30,12) 76 (31,66)  

Total 28 129 83 240 (100,00)  

Procura por serviços de saúde 

por causas relacionadas a saúde sexual e reprodutiva 

Sim 17 (60,71) 111 (86,05) 70(84,34) 198 (82,5) 0,0106 

Não 11 (39,29) 18 (13,95) 13 (15,66) 42 (17,5)  

Total 28 129 83 240 (100,00)  

*Teste Exato de Fisher 
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Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A tabela 10 apresenta o resultado do teste de correlação entre os escores de autoestima 

e as variáveis quantitativas “idade da primeira relação sexual” e “número de parceiros(as) ao 

longo da vida”. Pode-se observar que não existe correlação entre as variáveis analisadas. Esta 

informação também pode ser verificada através dos gráficos 2 e 3. 

 

Tabela 10 - Correlação entre os escores de autoestima e as variáveis: idade da primeira relação sexual 

e número de parceiros(as) ao longo da vida. Ribeirão Preto, 2018. 

Coeficiente de Correlação de Pearson 

 Autoestima p-valor 

Idade da primeira relação sexual 0.12518 0.0528 

Número de parceiros(as) ao longo da vida 0.02708 0.6763 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

 

Gráfico 2. Correlação entre escores de autoestima e idade da primeira relação sexual. Ribeirão Preto, 

2018. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Gráfico 3. Correlação entre escores de autoestima e número de parceiros ao longo da vida. Ribeirão 

Preto, 2018. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

4.3.4 Associação entre nível de autoestima e ano de curso 

Para além do objetivo proposto para este estudo, que foi verificar a associação entre 

autoestima e características de saúde sexual e reprodutiva, segundo critério raça/cor, também 

foi verificada a associação entre a autoestima e ano de curso, e autoestima e características de 

saúde sexual e reprodutiva.  

A tabela 11 apresenta o resultado de associação entre as variáveis “nível de 

autoestima” e “ano de curso”. Observa-se que não houve associação estatisticamente 

significativa entre as variáveis analisadas. 

 

Tabela 11 - Associação entre as variáveis: nível de autoestima e ano de curso. Ribeirão Preto, 2018. 

* Teste Exato de Fisher 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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 Nível de Autoestima 

 Baixo 

n(%) 

Médio 

n(%) 

Alto 

n(%) 

Total 

n(%) 

p- 

valor* 

Ano de curso      

Primeiro ano 17 (60,71) 57 (44,19) 34 (40,96) 108 (45,00) 0,1937 

Último ano 11 (39,29) 72 (55,81) 49 (59,04) 132 (55,00)  

Total 28 129 83 240 (100,00)  
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A tabela 12 apresenta a média dos escores de autoestima do grupo de jovens do 

primeiro e do último ano e a comparação entre as médias. Observa-se que não foi encontrada 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos. 

 

Tabela 12 - Comparação das médias dos escores de autoestima das jovens do primeiro ano e do último 

ano da graduação. Ribeirão Preto, 2018. 

*Teste t-Student: (t=1,21) 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A tabela 13 apresenta o resultado da comparação entre as médias dos escores de 

autoestima das jovens negras e não negras do primeiro e do último ano da graduação. 

Observa-se que, embora jovens não negras apresentem escores de autoestima maiores nos 

dois grupos (primeiro e último ano), esta diferença não é estatisticamente significativa 

(p=0,0830). O gráfico 4 apresenta a distribuição da média dos escores das jovens segundo cor 

ou raça autorreferida e ano de curso.  

 

Tabela 13 - Comparação das médias dos escores de autoestima das participantes do estudo segundo 

cor ou raça autorreferida e ano de curso. Ribeirão Preto, 2018. 

*ANOVA: (f=2,52) 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

                                                  Autoestima 

Ano de curso n Média Desvio 

Padrão 

p-valor* 

Primeiro ano 108 27,28 5,88 0,9197 

Último ano 132 28,20 5,94  

Autoestima 

Ano de 

curso 

Cor ou raça 

autorreferida n Média 

Desvio-

Padrão Mínimo Mediana Máximo 

 

*p-valor 

Primeiro 

ano 

Negras 26 25.58 5.58 15.00 25.00 39.00 0,0830 

Não Negras 82 27.82 5.91 14.00 29.00 38.00  

Último 

ano 

Negras 22 27.27 6.45 15.00 29.00 36.00  

Não Negras 110 28.39 5.85 11.00 28.00 40.00  
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Gráfico 4 - Distribuição da média dos escores das jovens segundo cor ou raça autorreferida e ano de 

curso. Ribeirão Preto, 2018. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

4.3.5 Associação entre características de saúde sexual e reprodutiva e o ano de curso 

A tabela 14 apresenta os resultados de associação entre as variáveis “ano de curso” e 

“idade da primeira relação sexual”, “número de parceiros(as) ao longo da vida”, “uso de 

método contraceptivo”, “uso de camisinha”, “prática de sexo sob efeito de álcool ou outras 

drogas” e “procura por serviços de saúde por causas relacionadas à saúde sexual e 

reprodutiva”.  

 

Tabela 14 - Associação entre ano de curso e características de saúde sexual e reprodutiva. Ribeirão 

Preto, 2018.  
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Ano de curso 

 Primeiro Ano 

n(%) 

Último ano 

n(%) 

Total 

n(%) 

p- 

valor* 

Idade da primeira relação 

sexual 

    

13 a 15 anos 26 (24,07) 21 (15,91) 47 (19,58) 0,0522 

16 a 18 anos 69 (63,89) 81 (61,36) 150 (62,5)  

19 a 24 anos 13 (12,04) 30 (22,73) 43 (17,91)  

Total 108 132 240 (100,00)  

Número de parceiros(as) ao 

longo da vida 

    

1 a 4 78 (72,22) 74 (56,06) 152 (63,33) 0,0860 

5 a 9 16 (14,81) 31 (23,48) 47 (19,58)  

10 a 19 8 (7,41) 16 (12,12) 24 (10,00)  

20 a 36 6 (5,56) 11 (8,33) 17 (7,08)  

Total 108 132 240 (100)  

Uso de método contraceptivo     

Sim 70 (64,81) 104 (78,79) 174 (72,5) 0,0199 

Não 38 (35,19) 28 (21,21) 66 (27,5)  

Total 108 132 240 (100,00)  

Uso de camisinha     

Sim 100 (92,59) 106 (80,30) 206 (85,83) 0,0085 

Não 8 (7,41) 26 (19,70) 34 (14,16)  

Total 108 132 240 (100,00)  

Prática de sexo sob efeito de 

álcool ou outras drogas? 

    

Sim 65 (60,19) 99 (75,00) 164 (68,33) 0,0176 

Não 43 (39,8) 33 (25,00) 76 (31,66)  

Total 108 132 240 (100,00)  

Procura por serviços de saúde 

por causas relacionadas à 

saúde sexual e reprodutiva 

    

Sim 83 (76,85) 115 (87,12) 198 (82,5) 0,0416 

Não 25 (23,15) 17 (12, 88) 42 (17,5)  

Total 108 132 240 (100,00)  

 

*Teste Exato de Fisher 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Observa-se que as variáveis “uso de método contraceptivo”, “uso de camisinha”, 

“prática de sexo sob efeito de álcool ou outras drogas” e “procura por serviços de saúde por 

causas relacionadas à saúde sexual e reprodutiva”, apresentaram associação estatisticamente 

significativa com a variável “ano de curso” (p=0,0199, p=0,0085, p=0,0176, p=0,0416 

respectivamente), demonstrando que, jovens que estão no último ano da graduação tendem a 

utilizar mais métodos contraceptivos quando comparadas às calouras, por outro lado, o uso da 
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camisinha está associado ao primeiro ano da graduação, ou seja, calouras tendem a utilizar 

mais o preservativo quando comparadas às formandas. O resultado do teste também 

demonstra que jovens do último ano da graduação tendem a praticar mais sexo sob efeito de 

álcool ou outras drogas se comparadas as jovens do primeiro ano, e por fim, a busca por 

serviços de saúde por causas relacionadas à saúde sexual e reprodutiva associou-se ao último 

ano da graduação, demonstrando que há uma procura maior destes serviços por parte das 

jovens formandas.  

As variáveis “idade da primeira relação sexual” e “número de parceiros(as) ao longo 

da vida” não apresentaram associações estatisticamente significativas com a variável “ano de 

curso”.
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5 DISCUSSÃO  

5.1 Caracterização das participantes 

Participaram deste estudo 240 mulheres jovens com média de 21 anos, que estavam no 

primeiro ou no último ano da graduação. Segundo o Censo da Educação Superior de 2016 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS..., 2017), o sexo feminino predomina entre os 

estudantes matriculados em cursos do ensino superior no Brasil. A idade mais frequente dos 

alunos matriculados é de 21 anos, no qual o ingresso no ensino superior acontece em média 

aos 18 anos e a conclusão da graduação aos 23 (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS..., 

2017). A predominância do sexo feminino nas universidades, e de alunos na faixa etária entre 

18 e 24 anos também é registrada por outros autores (ZEFERINO et al., 2015; TOSTA, 2017) 

No que se refere à cor ou raça autorreferida, a maioria das participantes se 

autodeclararam brancas (75,00%), assim como em pesquisa realizada por Corrêa e 

colaboradores (2018). Ao traçar o perfil de alunos ingressantes em um curso de bacharelado e 

licenciatura em um período de 10 anos na mesma universidade onde este estudo foi 

desenvolvido, estas autoras observaram que a média de matrículas de alunos autodeclarados 

brancos foi de 76,42%, enquanto que a de alunos autodeclarados negros (pretos e pardos) 

correspondeu a 21,72% (5,46% e 16,26% respectivamente). Seguindo este mesmo padrão, de 

acordo com o questionário de avaliação socioeconômica da universidade estudada, em 2017, 

74,9% dos matriculados via prova aplicada por fundação própria se autodeclaravam brancos. 

Negros (pretos e pardos) corresponderam a 17,5% das matrículas (3,3% e 14,2% 

respectivamente) no mesmo ano. Cabe ressaltar que no ano de 2017, esta universidade 

ofereceu 11.072 vagas. Destas, 8.734 foram destinadas para a seleção por vestibular e 2.338 

reservadas para o ingresso via Sistema de Seleção Unificado (SISU), ao qual a universidade 

aderiu, pela primeira vez, no ano de 20164. 

Por outro lado, nas universidades federais brasileiras, o distanciamento entre o número 

de alunos brancos e negros parece estar se estreitando. De acordo com a IV Pesquisa do Perfil 

Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das Instituições Federais de Ensino 

Superior Brasileiras, em 2014, a população de alunos autodeclarados brancos nas 

universidades federais correspondia a 45,67%, enquanto a de alunos autodeclarados negros 

 
4 Dados obtidos de informativos oficiais da universidade estudada em 2017. 
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(pretos e pardos) correspondeu a 47,57% (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 

DIRIGENTES..., 2016). 

É interessante destacar que as transformações observadas nos estudantes das 

universidades federais em termos de raça ou cor têm acompanhado a mudança no perfil 

populacional do país. Pode-se observar que nos últimos 15 anos houve uma mudança 

significativa na composição da sociedade brasileira no que diz respeito à cor ou raça. A 

população branca, que em 2004 correspondia a 51,3% do país, passou para 48,2% em 2009, 

chegando a representar 45,2% da população brasileira em 2015 (INSTITUTO 

BRASILEIRO..., 2010; INSTITUTO BRASILEIRO..., 2016). A população negra (pretos e 

pardos), por sua vez, saiu de 48,1% em 2004 para 54,0% dos brasileiros em 2015 

(INSTITUTO BRASILEIRO..., 2010; INSTITUTO BRASILEIRO..., 2016). Seguindo esta 

mesma dinâmica, em 2003, 59,4% dos alunos das instituições federais se autodeclaravam 

brancos, em 2014, este número caiu para 45,67%. Alunos negros (pretos e pardos) que em 

2003 correspondiam a 34,20% da população estudantil das universidades federais, passaram 

em 2014 a representar 47,57% destes estudantes (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 

DIRIGENTES..., 2016).  

Uma das causas atribuídas à mudança do perfil populacional do país relaciona-se ao 

processo de autodeclaração, com pessoas que antes se declaravam brancas passando a se 

declarar como pardas (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES..., 2016). 

Especificamente em relação às transformações observadas nas universidades federais 

brasileiras, para além das mudanças no processo de autodeclaração, houve também neste 

período uma importante expansão das instituições federais de ensino superior e, 

principalmente, uma adoção generalizada de políticas de cotas, que se destaca como evento 

mais marcante em capacidade de produzir essa nova dinâmica na população estudantil, 

tornando as instituições federais de ensino superior brasileira mais parecidas com o restante 

da sociedade (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES..., 2016). 

Tendo em vista que a universidade estudada foi uma das últimas universidades do país 

a aderir ao sistema de cotas raciais, torna-se mais fácil entender a lonjura entre o número de 

alunos negros e brancos existente na instituição.   

Desde 1976, o ingresso nos cursos de graduação da universidade estadual em questão 

ocorria exclusivamente pelo vestibular realizado por fundação própria. A partir de 2006 a 

universidade passou a conceder bônus na pontuação do vestibular para alunos de escolas 

públicas e alunos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Em 2015 foi aprovada pelo 

Conselho Universitário da instituição a adesão ao SISU, que seleciona os calouros de 
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universidades federais a partir de suas notas no ENEM (MARQUES; QUEIROZ, 2018). As 

vagas que a universidade destina ao SISU são disputadas em três listas separadas. Em 2018, 

por exemplo, das 11.147 vagas, 2745 foram disputadas via SISU, sendo 423 por ampla 

concorrência, 1312 para estudantes que fizeram o ensino médio em escolas públicas, e 1.010 

para alunos de escolas públicas autodeclarados pretos, pardos e indígenas (MARQUES; 

QUEIROZ, 2018). 

Ainda que o número de estudantes negros(as) esteja em plena expansão, a maioria das 

pessoas identificadas nas instituições de ensino superior no Brasil são brancas (COSTA; 

GOLDENBERG, 2013; RISTOFF, 2014; INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS..., 2017). 

Assim como em outros estudos (ZEFERINO et al., 2015; ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DOS DIRIGENTES..., 2016), a maioria das mulheres participantes (66,66%) 

estavam matriculadas em cursos pertencentes às ciências da saúde. No que se refere à 

ocupação, 83,75% das participantes não exerciam trabalho remunerado, acompanhando o 

padrão identificado por outros autores para graduandos de universidades públicas, que devido 

a cursos com carga horária elevada, em sua maioria em período integral, encontram 

dificuldades de conciliar trabalho e vida acadêmica (ZEFERINO et al., 2015; TOSTA, 2017; 

CORREA et al., 2018;). 19,58% das jovens declararam participar ativamente de alguma 

religião; embora baixo este número apresenta-se ligeiramente maior que o encontrado nas 

universidades federais do país, onde 8,63% dos estudantes participam de alguma organização 

religiosa (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES..., 2016).  A religião vem sendo 

associada a impactos positivos sobre a saúde, agindo como um dos possíveis fatores 

protetores contra comportamentos de risco à saúde, como por exemplo, o consumo do álcool e 

outras drogas (COUTINHO; MIRANDA-RIBEIRO, 2014; SANTOS et al., 2015); contudo, a 

religião não foi objeto de análise neste estudo. Quanto ao estado marital, 47,92% das 

participantes relataram ter parceiro(a) mas não residir juntos(as), achado compatível ao de 

outros estudos (PEREIRA et al., 2014; D’AMARAL et al., 2015).  

Em relação à trajetória escolar prévia - tipo de escola que frequentou no ensino 

fundamental e médio - 37,08% das participantes relataram ter estudado integralmente em 

escolas particulares, enquanto as egressas de escolas públicas totalizaram 28,75%. Esta 

informação é sustentada por outro estudo também desenvolvido na mesma universidade 

(CORREA et al., 2018). No entanto, quando se observa a trajetória escolar dos estudantes das 

universidades federais do país, nota-se que a maioria dos matriculados são oriundos do ensino 

médio público (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES..., 2016; SARMENTO et 

al., 2018), evidenciando mais uma vez a importância da adoção de políticas de 
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democratização do acesso ao ensino superior, vigentes nas universidades federais desde 2003, 

e que passou a vigorar na universidade estudada apenas a partir de 2015 (MARQUES; 

QUEIROZ, 2018). 

A maioria das estudantes (92,08%) negou o hábito de fumar, assim como constatado 

em outros estudos (FARIA; GANDOLFI; MOURA, 2014; LIMA, C et al., 2017). Já o hábito 

de beber, foi referido por 86,67% das jovens, sendo que 34,17% referiram consumir bebidas 

alcóolicas uma ou duas vezes na semana. Este dado, que também vem sendo observados em 

outros estudos pelo mundo (ECKSCHMIDT; ANDRADE; OLIVEIRA, 2013; TAVOLACCI 

et al., 2013; ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES..., 2016), desperta atenção, 

visto as consequências negativas que o álcool pode desencadear na saúde destas jovens 

(CASTAÑO-PEREZ; CALDERON-VALLEJO, 2014).  

Estudo global que analisou os níveis de consumo alcoólico e seus efeitos sobre a saúde 

em 195 países de 1990 a 2016, confirmou o que pesquisas prévias já afirmavam: não existe 

um nível seguro de ingestão alcoólica. Se há o consumo, então haverá riscos para a saúde 

(GRISWOLD et al., 2018). Nota-se também, um aumento importante no consumo de álcool 

por parte da população feminina, que segundo estudos, está bebendo tanto quanto os homens 

(SLADE et al, 2017; GRANT et al., 2017). Nos Estados Unidos da América (EUA), os 

problemas relacionados à bebida aumentaram 83% entre as mulheres no período de 2002 e 

2013 (GRANT et al., 2017). No Brasil, a problemática do consumo abusivo de álcool entre 

mulheres também vem sendo relatada pela literatura científica (OLIVEIRA et al., 2012). 

Embora seja consenso que a população masculina ainda seja o grupo com maior risco de 

envolvimento em consumo alcóolico de risco, as estatísticas recentes sugerem que este 

comportamento esteja se naturalizando entre as mulheres e, devido as especificidades do 

corpo feminino no que se refere à metabolização do álcool, mesmo o consumo alcóolico em 

menores quantidade e por menor tempo, faz com que mulheres tenham mais problemas de 

saúde em longo prazo relacionados à bebida do que os homens (ASHLEY et al., 1977; 

OLIVEIRA et al., 2012; GRANT et al., 2017; GRISWOLD et al., 2018). No que se refere ao 

uso de drogas ilícitas, embora a maioria das participantes (70,42%) tenha referido nunca 

terem experimentado, a taxa das que utilizam (29,58%) desperta atenção, visto que é uma 

porcentagem expressiva. (MORAES et al., 2013; FERNANDES et al., 2017). Sabe-se que o 

consumo de substâncias psicoativas entre os universitários é mais frequente em relação a seus 

pares da população em geral, potencializando a probabilidade de engajamento em situações de 

risco, dentre elas o sexo sem proteção (ECKSCHMIDT; ANDRADE; OLIVEIRA, 2013; 

FONTE et al., 2018). 
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No que se refere às características de saúde sexual e reprodutiva, a maioria das 

estudantes eram heterossexuais (77,08%), iniciaram a vida sexual em média aos 17 anos, e 

tiveram em média 5 parceiros ao longo da vida. Embora a relação de participantes 

heterossexuais versus bissexuais tenha seguido o padrão identificado em algumas pesquisas, 

na qual a primeira categoria representa a maioria das participantes (SALES et al., 2016; 

SARMENTO et al., 2018), as porcentagens identificadas no presente estudo divergem das 

descritas em outras pesquisas, em que heterossexuais correspondem a 97,2% e  97,1% dos 

participantes, e bissexuais a 2,3% e 1,8% (SALES et al., 2016; SARMENTO et al., 2018). 

Neste estudo, 21,25% das jovens se declararam bissexuais, sugerindo uma possível mudança 

no perfil de orientação sexual de jovens universitárias, que se constitui como um novo eixo a 

ser considerado em análises futuras, dadas as especificidades apresentadas por esta população 

no que se refere a comportamentos sexuais (ASSIS; GOMES; PIRES, 2014; TORNELLO; 

RISKIND; PATTERSON, 2014). 

A média de idade da primeira relação sexual (17 anos) e a média do número de 

parceiros ao longo da vida (5 parceiros) foram semelhantes à de outros estudos (PEREIRA et 

al., 2014; ALVES et al., 2017; SOSTER; CASTRO, 2018). Sabe-se que as mulheres iniciam a 

vida sexual posteriormente aos homens (COSTA; GOLDENBERG, 2013), e embora esse 

comportamento venha sendo justificado pelos papeis de gênero no que se refere à sexualidade 

feminina e masculina (COSTA; GOLDENBERG, 2013; PEREIRA et al., 2014), ele acaba se 

transformando em fator protetor para comprometimentos relativos a saúde sexual e 

reprodutiva, visto que a atividade sexual precoce vem sendo associada ao não uso de 

preservativos, gravidez indesejada e riscos para  aquisição de IST (SILVA et al., 2013; DÍAZ-

CÁRDENAS; ARRIETA-VERGARA; GONZÁLEZ-MARTÍNEZ, 2014).  

Entende-se que as jovens adiam a iniciação da vida sexual por questões morais e 

socioculturais que repousam sobre sua sexualidade, e não porque foram educadas sobre os 

riscos associados à iniciação sexual precoce, escolhendo assim postergar seu início. Esta ideia 

é sustentada pelo estudo desenvolvido por Silva et al. (2018, p. 35) com jovens entre 15 e 19 

anos, em que a virgindade é posta como “condição fundamental para mulher alcançar um 

relacionamento estável e manter sua autoestima diante da vida”. Ainda, a busca por 

informações sobre a saúde sexual em serviços de saúde é considerada como conduta 

vergonhosa para algumas mulheres, pois sugere vida sexual ativa, rótulo considerado 

desagradável para algumas jovens (SILVA et al. 2018).   

Em contrapartida, o atual movimento de quebra de padrões historicamente impostos às 

mulheres, tem contribuído para emancipação feminina em diversos aspectos de sua vida, entre 
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eles a experimentação da sexualidade livre de obrigações reprodutivas (GUERRA; 

GOUVEIA, 2007). Essas mudanças, por sua vez, possibilitam que as jovens tenham mais 

parceiros sexuais, o que acaba por expô-las a mais chances de adotarem comportamentos de 

risco para a saúde (COSTA et al., 2017).  

Assim, as decisões femininas no que se refere à vivência de sua sexualidade devem ser 

orientadas por educação sexual e não por padrões sociais. Para que seja garantido o direito da 

mulher de vivenciar sua sexualidade de forma saudável sem ônus a sua saúde sexual e 

reprodutiva, é necessário que elas estejam cientes dos comportamentos que acarretam riscos 

para saúde, bem como das ações programáticas disponíveis, como planejamento reprodutivo e 

oferta de métodos contraceptivos gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

Neste sentido, 73,41% das estudantes referiram utilizar algum método contraceptivo 

(pílula, injetável, DIU, diafragma, implante, anel ou outro), sendo a pílula o mais utilizado 

(72,98%). No que se refere à decisão pelo uso desses métodos, a maioria das participantes 

(68,39%) relataram utilizar por opção própria. Outros estudos corroboram esses achados 

(HICKEY; CLELAND, 2013; STECKERT; NUNES; ALANO, 2016; SARMENTO et al., 

2018). 

A contracepção é uma prática mundialmente comum entre mulheres, e a cada ano 

cresce de forma significativa no Brasil, sobretudo entre a população jovem (STECKERT; 

NUNES; ALANO, 2016; OLSEN et al., 2018). Atribui-se este fato as iniciativas de 

ampliação do acesso a métodos contraceptivos modernos (não comportamentais) 

implementados no país (OLSEN et al., 2018).  Além disso, os padrões de anticoncepção 

tendem a sofrer influências de outros aspectos sociais, como o maior acesso à informação 

decorrente da ampliação dos meios digitais e a progressiva participação da mulher no espaço 

público (OLSEN et al., 2018). Da mesma forma, estudos tem demonstrado que as práticas 

contraceptivas se relacionam com a escolaridade, na medida em que tanto o conhecimento, 

quanto a adesão à prática é mais frequente em jovens que possuem maiores níveis de 

instrução (DELATORRE; DIAS, 2015). Por outro lado, há evidências de que o conhecimento 

dos jovens sobre métodos contraceptivos restringe-se ao uso do preservativo masculino e a 

pílula anticoncepcional (DELATORRE; DIAS, 2015), fatos que contribuem para justificar os 

achados deste estudo. 

26,58% das jovens referiram não utilizar métodos contraceptivos (pílula, injetável, 

DIU, diafragma, implante, anel ou outro), porcentagem maior que a registrada por Costa et 

al., (2017) e Steckert, Nunes e Alano (2016), que identificaram taxas de não uso de 9,6% e 
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17,26% respectivamente em estudantes universitárias. Os motivos mais apontados para esta 

conduta foram: não gostar ou não considerar o uso necessário (30,15%) e hipersensibilidade, 

falta de adaptação, ou medo dos efeitos colaterais do método (30,15%).   

Sabe-se que, da mesma forma como podem trazer benefícios, alguns métodos, como a 

pílula e o DIU, podem acarretar custos biológicos e físicos nas trajetórias contraceptivas 

femininas (BRITO; NOBRE; VIEIRA, 2011; CABRAL, 2017), o que fundamenta as 

preocupações alegadas pelas jovens do estudo. No entanto, há evidências de que os benefícios 

destes contraceptivos se sobressaem aos riscos (BRITO; NOBRE; VIEIRA, 2011), desta 

forma, é necessário que a escolha do método ideal para a mulher seja orientada por suas 

necessidades, condições de saúde e contraindicações do contraceptivo (ALMEIDA; ASSIS, 

2017). Além disso, como dito anteriormente, os padrões de contracepção tendem a sofrer 

influências de aspectos sociais, e neste caso destaca-se as novas discussões sobre as 

responsabilidades masculinas sobre a reprodução, que tem contribuído para que mulheres 

questionem a responsabilização culturalmente imposta a elas, e somente a elas, sobre as 

práticas contraceptivas, tendo a liberdade de escolher querer utilizar ou não métodos que 

podem oferecer riscos à sua saúde (CABRAL, 2017). 

No que tange ao uso da camisinha, 85,83% das participantes referiram uso, no entanto, 

o uso frequente foi referido por apenas 44,17% das jovens, seguido de 32,52% que indicaram 

usar na maioria das vezes e 23,30% que usam às vezes. O tipo mais utilizado é o preservativo 

masculino (98,54%). Assim como em outras investigações nacionais e internacionais, embora 

as jovens estejam utilizando a camisinha em suas relações sexuais, seu uso acontece de forma 

irregular, contribuindo para riscos relacionados à saúde sexual e reprodutiva (MILHAUSEN 

et al., 2013; SALES et al., 2016; LIMA, C. et al., 2017). No que tange à opção pelo uso, 

81,06% das jovens referiram que a decisão foi do casal. 

14,17% das jovens declaram não utilizar camisinha nas relações sexuais. Os motivos 

apontados para esta conduta foram: possuir relacionamento estável, com controle de IST e 

contracepção por pílula, parceiro(a) único(a) ou confiança no(a) parceiro(a) (61,76%), pratica 

de sexo apenas sem penetração (14,70%), desconforto, diminuição do prazer, realizando 

exames para IST anuais (17,64%), e confiança na pílula (5,88%). 

Tão importante quanto identificar as taxas de uso e não uso dos métodos 

contraceptivos hormonais e de barreira é conhecer os motivos que fundamentam essas 

escolhas. Neste caso, as justificativas apontadas pelas participantes deste estudo convergem 

com as já descritas na literatura científica no que se refere à negociação do uso da camisinha 

dentro de relacionamentos fixos (STECKERT; NUNES; ALANO, 2016), a confiança no 
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parceiro e a relacionamentos entre mulheres (COSTA; GOLDENBERG, 2013; ALVES et al., 

2017), ao desconforto e diminuição do prazer (HUGO et al.,2011), e ao abandono da 

camisinha justificada pelo uso da pílula, ignorando, a propósito, os cuidados relativos à 

prevenção da transmissão das IST (COSTA; GOLDENBERG, 2013; DELATORRE; DIAS, 

2015). Compreender as razões que motivam a não adoção de práticas contraceptivas entre as 

jovens contribui para tomadas de decisões mais direcionadas no que tange as estratégias para 

resolução deste impasse. 

Ainda no interior da discussão sobre uso ou não uso da camisinha, o presente estudo 

investigou a questão do Stealthing (em tradução livre, dissimulação), que intitula a prática de 

remoção do preservativo durante a relação sexual sem que o(a) parceiro(a) tenha consciência 

(BRODSKY, 2017). Indagadas sobre já terem sofrido stealthing, 15,52% referiram já terem 

sido vítimas da prática.  

Em Melbourn, Austrália, 32% das mulheres que frequentavam um serviço de saúde 

sexual referiram já terem sofrido stealthing (LATIMER et al., 2018). Nos EUA, esta 

experiencia foi relatada por 12,2% de mulheres jovens (DAVIS et al., 2019).  Davis et al. 

(2019) compreende este evento enquanto um comportamento ligado a resistência ao uso do 

preservativo, que a autora denomina de Condom Use Resistance (CUR). Em pesquisa 

publicada em 2014, os autores observaram que 80% dos homens que faziam sexo com 

mulheres, relataram já terem se envolvido em CUR consensual com uma parceira que queria 

usar preservativo, utilizando táticas de sedução, e assegurando a parceira que ele não 

apresentava riscos a ela (DAVIS et al., 2014). Já o stealthing configura-se como uma prática 

não consensual, ou seja, o parceiro compromete-se a utilizar o preservativo na relação sexual, 

e antes ou durante o ato, ele remove o preservativo sem que a parceira consinta (BRODSKY, 

2017).  

Devido a não consensualidade do ato, e considerando os danos físicos e morais que ele 

pode desencadear na vítima, legisladores de vários estados dos EUA vem se esforçando para 

categorizar a dissimulação como uma forma de agressão sexual (INSIDER NJ, 2018). No 

Brasil, Nunes e Lehfeld (2018) numa análise social e jurídica, exploram o stealthing sobre as 

perspectivas da violência de gênero e do desrespeito aos direitos fundamentais dos indivíduos, 

concluindo que embora haja consenso de que o stealthing se enquadre no âmbito da violência 

de gênero contra a mulher, ele vem sendo concebido por alguns enquanto um desvio de 

conduta ou de caráter, e não como uma violação dos direitos fundamentais femininos. 

O stealthing é comum entre jovens sexualmente ativos e expõe as vítimas a riscos de 

gravidez indesejada e aquisição de IST/HIV. A prática vem sendo denunciada por mulheres 
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jovens que manifestam sentimentos de violação grave de sua dignidade e autonomia. No 

entanto, o assunto ainda é pouco discutido nacional e internacionalmente (BRODSKY, 2017; 

NUNES; LEHFELD, 2018; DAVIS et al., 2019). 

A prática de sexo sob efeito de álcool ou outras drogas também se encontra 

relacionada ao uso ou não do preservativo. Vários estudos classificam este comportamento 

como de risco para saúde sexual e reprodutiva, visto a associação estabelecida entre ingestão 

alcoólica e não uso de camisinha nas relações sexuais (SARMENTO et al., 2014; WALSH et 

al., 2013; SALES et al., 2016). No que se refere a esta variável, um número notável de jovens 

(65,42%) referiu já ter praticado sexo sob efeito de álcool ou outras drogas.  

Em estudo desenvolvido por Silva, Camargo e Iwamoto (2014) com jovens 

universitários em que 89,9% dos participantes eram do sexo feminino, 14,6% referiram já 

terem utilizado álcool antes de uma relação sexual. Já Oliveira et al. (2017) encontrou uma 

taxa de 12% deste comportamento em universitárias portuguesas. No estudo de Gomez-

Carmargo et al. (2014) desenvolvido na Colômbia, onde a maioria dos participantes também 

eram mulheres universitárias, 19,8% das estudantes relataram ingestão alcóolica antes da 

última relação sexual, e destas, 34,7% referiram não uso do preservativo. Considerando que o 

uso do preservativo na relação sexual depende da aprovação mútua do casal, e de que há 

evidências científicas de que parceiros do sexo masculino podem exercer pressão psicológica 

sobre a parceira para desistência do uso (DAVIS et al., 2014), estar sob efeito de álcool ou 

outras drogas pode aumentar a suscetibilidade da mulher em ceder a este comportamento, 

esquecendo-se dos riscos aos quais se expõe ao fazê-lo (DAVIS et al., 2019). 

As substâncias psicoativas atuam sobre o sistema de recompensa cerebral, gerando 

mudanças no cérebro, mais especificamente nos neurotransmissores, que são as estruturas 

responsáveis pela comunicação entre os neurônios (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E 

CIDADANIA, 2017). Através da comunicação neuronal, os efeitos das substâncias 

psicoativas, que podem ser depressoras (álcool), estimulantes (cocaína) ou alucinógenas 

(maconha), influenciam todo o cérebro, incluindo os centros responsáveis pela regulação do 

comportamento (DANTAS et al., 2015; MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA, 2017). 

Em geral, o uso destas substâncias leva a sensações de desinibição e euforia, favorecendo 

atitudes classificadas como inseguras e complicadas de serem encaradas sem o efeito das 

substâncias (DANTAS et al., 2015; MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA, 2017). 

Ademais, a ideia de que o álcool age sobre a libido, aumentando o prazer sexual, influência o 

consumo alcóolico e o risco para relação sexual insegura (DANTAS et al., 2015). 
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Em relação aos antecedentes obstétricos, a maioria das participantes nunca engravidou 

(97,89%), não tinha filhos (98,73%) e não tinha abortos (99,15%), assim como em outros 

estudos desenvolvidos com a população universitária (SILVA; CAMARGO; IWAMOTO, 

2014; COSTA et al., 2017; SARMENTO et al., 2018). Esses achados refletem as mudanças 

que vêm sendo observadas em relação à inserção social da mulher. Segundo dados do IBGE, 

mulheres correspondem a mais da metade da população brasileira, são a maioria nas 

instituições de ensino superior do país, ocupam cada vez mais o mercado de trabalho, estão 

adiando a maternidade e tendo menos filhos (INSTITUTO BRASILEIRO..., 2015; 

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, 2015). Em contrapartida, cinco 

participantes já haviam engravidado, destas, três possuíam um filho e duas referiram já ter 

tido um aborto, não sendo especificado se foi espontâneo ou provocado. Entretanto, 

considerando a ilegalidade do aborto no país, não se descarta possíveis omissões de gestações 

seguidas de abortamento, já que, segundo a PNA 2016, 39,04% dos abortos realizados no país 

ocorreram entre 18 e 24 anos (DINIZ; MEDEIROS; MADEIRO, 2017). 

Embora a satisfação sexual não tenha sido o foco deste estudo, considerou-se 

importante caracterizar as participantes quanto a algumas variáveis que remetem a este 

construto, por compreendermos que a saúde sexual e reprodutiva ultrapassa as questões 

relacionadas à prevenção de IST e gravidez não planejada (GONZÁLEZ-SERRANO; 

ZABALGOITIA, 2013). Neste sentido, em termos de frequência, 45,42% das jovens 

referiram ter vontade de ter relações sexuais na maioria das vezes, 38,33% relataram ter 

relações sexuais semanalmente, e a maioria (86,67%) referiu sensação de prazer durante o ato 

sexual. 

Quanto as IST, a maioria das participantes (76,67%) referiu nunca ter tido. 11,25% 

relataram ter contraído alguma IST ao longo da vida e 12,08% não souberam responder esta 

questão. Todas (100%) as jovens que alegaram já ter tido IST referiram tratamento e a 

maioria (51,81%) referiu também o tratamento do parceiro. Comparando com outros estudos 

nacionais conduzidos com a população universitária, as taxas de IST autorrelatada pelas 

participantes foram de 2,07% em pesquisa desenvolvida por Sales et al. (2016), na qual a 

realização do tratamento também foi acusada por 100% das jovens, e 8,6% no estudo 

conduzido por Castro et al. (2016). Na Colômbia, o autorrelato de IST foi observado em 2,8% 

de universitárias, em que as mais citadas foram: HPV e a herpes (DÍAZ-CÁRDENAS; 

ARRIETA-VERGARA; GONZÁLEZ-MARTÍNEZ, 2014). Já nas análises feitas por Viera et 

al. (2017) a partir de esfregaços citológicos colhidos durante o exame de Papanicolau de 
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universitárias do norte do país, a candidíase, a infecção por clamídia e o HPV foram 

identificados em 6,4%, 0,3% e 25,8% das estudantes respectivamente.  

Estima-se que mais de 340 milhões de novos casos de IST curáveis, mais precisamente 

as ocasionadas pelo Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis e 

Trichomonas vaginalis, ocorrem todos os anos em todo o mundo, com a maior proporção na 

região sul e sudeste da Ásia, seguida pela África subsaariana, e a América Latina e o Caribe 

(WORLD HEALTH..., 2015; NEWMAN et al, 2015). Em comparação com outros grupos 

etários, os jovens apresentam risco mais elevado de contrair e difundir IST estando mais 

propensos a se envolver em comportamentos sexuais de alto risco, tornando-os alvos 

primários nas ações de prevenção e controle (SYCHAREUN et al., 2013). Contudo, estudos 

nacionais e internacionais vêm demonstrando que embora os jovens universitários possuam 

conhecimento acerca das IST, esse conhecimento é escasso, limita-se na maioria das vezes a 

existência do HIV/AIDS, e não é suficiente para afasta-los de comportamentos que arriscam 

sua saúde sexual e reprodutiva (PANOBIANCO et al., 2013; ABIODUN et al., 2014; SALES 

et al., 2016; FONTE et al., 2018), como aconteceu com participantes do presente estudo. 

No que se refere à procura por serviços de saúde por causas relacionadas à saúde 

sexual e reprodutiva, 41,67% das participantes referiram realizar esta busca anualmente, 

15,00% buscam mais de uma vez ao ano, e 21,25% das jovens disseram procurar os serviços 

de saúde somente quando estão com algum problema relacionado, evidenciando uma visão 

curativista em detrimento de uma conduta auto promotora e preventiva da saúde. Pesquisas 

prévias corroboram as informações encontradas por este estudo (COSTA; GOLDENBERG, 

2013; NASCIMENTO et al., 2018). 

Por outro lado, 17,50% das estudantes referiram nunca buscar os serviços de saúde 

para estes fins. Pesquisa desenvolvida em âmbito nacional com universitários das instituições 

federais de ensino superior brasileiras demonstrou que a maioria das jovens entre 18 e 24 anos 

(55,20%) raramente procura por serviços de saúde (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 

DIRIGENTES..., 2016), apontando para a necessidade de estimular práticas de autocuidado 

em saúde entre a população universitária. 

Embora a população jovem seja compreendida como vulnerável a diversos riscos de 

comprometimentos para a saúde, e haja uma vasta literatura demonstrando que essas 

vulnerabilidades se intensificam no ambiente universitário, não existe ainda uma política 

voltada ao contexto dessa população (FONTE et al., 2018). Para Fonte et al. (2018) a 

articulação entre os serviços de saúde e as universidades ainda é precária, e poderia ser 

minimizada caso o decreto interministerial (saúde e educação) que instituiu o Programa Saúde 
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nas Escolas fosse estendido para educação superior no país. Concordamos com as colocações 

destes autores, reiterando ainda a necessidade de se pensar novas táticas para abordar e 

promover a saúde sexual e reprodutiva dos jovens universitários.  

Neste sentido, apontam-se as perspectivas do construcionismo social como um 

possível caminho para desenvolver estas novas estratégias, visto que o pensamento 

construcionista percebe o conceito de saúde como “uma produção humana, carregada de 

sentidos atrelados a questões de gênero, raça, etnia, classe social e gerações, bem como a 

saberes técnico/científicos adotados no cotidiano” (CADONA; SCARPARO, 2015, p. 2728). 

Torna-se inviável falar de individualidades sem considerar a cultura e os modos que as 

pessoas escolhem para vivenciar suas vidas. O construcionismo social abandona a lógica do 

acúmulo de conhecimento dito universal e permanente, abrindo espaço para o exercício 

cotidiano de construção de ações inovadoras, locais e condizentes com as necessidades do 

contexto, possibilitando que a pesquisa se misture junto aos coletivos para compreender cada 

ambiente em sua particularidade, possibilitando assim tomadas de decisões diretas e 

apropriadas (CADONA; SCARPARO, 2015). 

Quanto à realização do teste rápido para HIV, Sífilis, Hepatite B e C, a maioria das 

participantes (61,67%) nunca havia realizado. Divergindo deste achado, Sales et al. (2016) 

identificou um percentual de 62% para realização destes mesmos testes em universitárias de 

uma universidade privada brasileira. Especificamente em relação a testagem para detecção de 

HIV, Spindola et al. (2017) e Nascimento et al (2018) identificam taxas de   44,08% e 46,84% 

de realização respectivamente. Na Colômbia, ao investigar esta mesma variável, ou seja, a 

testagem diagnóstica de HIV, os pesquisadores identificaram que 11,8% dos estudantes 

manifestaram a possibilidade de portar o vírus, entretanto, apenas 11,7% de todos os 

entrevistados foram testados para HIV (GOMEZ-CAMARGO et al., 2014). Já em 

universitários americanos, a prevalência de testagem para HIV encontrada foi de 26,3%, e 

para os autores, a pequena proporção de universitários que já fizeram o teste para o HIV, em 

relação à grande proporção de pessoas sexualmente ativas, ressalta a necessidade de 

programas aprimorados para intensificar a triagem de HIV nos campi das universidades 

(DISTEFANO et al., 2014), o que poderia também ser estendido ao campus estudado.  

 

5.2 Autoestima das jovens universitárias 

Neste estudo, a maioria das estudantes (53,75%) apresentou nível médio de 

autoestima. Na literatura científica, não há consenso sobre o padrão de comportamento da 
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autoestima durante as fases da vida. Ela pode ser alta durante a infância, decair na 

adolescência, voltando a se elevar na fase adulta (MRUK, 2013), ou manter-se elevada 

durante a infância e adolescência, diminuindo nos anos iniciais da vida adulta, que para 

alguns corresponde à fase universitária (EROL; ORTH, 2011; HUTZ; ZANON, 2011). Se 

levarmos em consideração que a autoestima é influenciada por diversos aspectos, como: 

fatores físicos, hormonais, culturais e sociais (HUTZ; ZANON, 2011; MRUK, 2013), torna-se 

mais fácil apreender esta dificuldade em se estabelecer um padrão de desenvolvimento, visto 

que os diversos estudos são desenvolvidos em locais e com populações distintas que 

experimentam contextos de vidas diferentes. Ainda assim, é sabido que bons níveis de 

autoestima estão relacionados com a adoção de comportamentos positivos para a vida e saúde, 

devendo então ser desenvolvido e estimulado em todos os grupos etários (ENEJOH et al., 

2016; ZAPPE; DELL’AGLIO, 2016; ZOU et al., 2017).  

Autores concordam que, assim como outras habilidades não cognitivas, a autoestima é 

importante na determinação das escolhas de saúde entre os jovens, permitindo que estes 

avaliem, baseados no valor que atribuem a si, quais comportamentos irão adotar ou não 

(MENDOLIA; WALKER, 2013; JACKMAN; MACPHEE, 2017). No que tange a população 

universitária, estudo identificou que a baixa autoestima previa mais sintomas de depressão e 

ansiedade entre os acadêmicos (KURTOVIC; VUKOVIC; GAJIC, 2018). A autoestima 

saudável, por sua vez, possibilitava um melhor enfrentamento dos agentes estressores 

reconhecidos no interior da vida acadêmica, outorgando poder ao jovem para que, confiante, 

conseguisse confrontar seus dilemas. Jovens com baixa autoestima são mais propensos a 

utilizar comportamentos de risco, como uso de substâncias e sexo desprotegido, como 

estratégias de enfrentamento dos problemas (ZEIGLER-HILL; STUBBS; MADSON, 2013; 

KURTOVIC; VUKOVIC; GAJIC, 2018). O achado do presente estudo indica que as jovens 

participantes apresentam oscilações de autoestima, ora se autovalorizando ora se 

autorrejeitando (ROSENBERG, 1983). Estudos prévios também desenvolvidos com a 

população universitária corroboram nossos achados (ENEJOH et al., 2016; SOSTER; 

CASTRO, 2017; JANEIRO et al., 2013). No estudo de Hutz e Zanon (2011), por outro lado, 

houve uma diferença importante entre a autoestima das universitárias de 16 a 19 anos e de 20 

a 30 anos, no qual as estudantes mais novas apresentaram média autoestima (M=26,4) 

enquanto as mais velhas revelaram baixos níveis de baixa autoestima (M =18,9). 
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5.3 Associação entre nível de autoestima e cor ou raça autorreferida 

Para responder as hipóteses deste estudo, submetemos as variáveis “nível de 

autoestima”, “cor ou raça autorreferida” e as características de saúde sexual e reprodutiva 

elencadas previamente a alguns testes estatísticos. 

A primeira análise realizada visou identificar associação entre nível de autoestima a e 

cor ou raça autorreferida. Para esta análise foram utilizados dois testes estatísticos e ambos 

demonstraram não haver associação estatisticamente significativa entre as variáveis 

observadas (Teste Exato de Fisher: p=0,1136; T Student:  p= 0,8239). Contudo, a observação 

das médias de autoestima das participantes indica que jovens negras apresentam escores 

médios (m = 26,35) inferiores aos das participantes não negras (m = 28,15). 

A revisão da literatura nacional resultou em apenas dois estudos que analisaram a 

autoestima a partir da identidade racial dos participantes. Ambos os estudos foram 

desenvolvidos na década passada, com adolescentes escolares de ambos os sexos, e também 

não encontraram associações significativas entre cor da pele e autoestima (ZAMBON, 2003; 

ASSIS; AVANCI, 2004). A revisão da literatura internacional, no entanto, demonstrou que 

nos EUA, jovens universitárias negras apresentam níveis significativamente mais altos de 

autoestima quando comparadas a jovens pertencentes a outros grupos étnicos (SPRECHER; 

BROOKS; AVOGO, 2013). 

Embora haja lógica na pressuposição de que grupos que enfrentam desvantagens e 

discriminações sociais tenham uma baixa autoestima se comparados a grupos que não 

vivenciam estas desvantagens, achados científicos têm revelado resultados antagônicos a estes 

pressupostos, principalmente quanto à população feminina negra (BACHMAN et al., 2011; 

SPRECHER; BROOKS; AVOGO, 2013). Algumas justificativas foram oferecidas para 

explicar a diferença de autoestima entre mulheres negras e mulheres de outros grupos raciais, 

entre elas a força da identidade racial5 (WATSON et al., 2016). 

Phinney e Ong (2007) explicam o conceito de força da identidade racial a partir de 

dois componentes: a exploração e o comprometimento. A exploração é definida como a busca 

de informações e experiências relevantes para um determinado grupo racial. Envolve 

atividades como leitura, diálogos e aprendizagem sobre práticas culturais, e trata-se de um 

processo contínuo e essencial para que o comprometimento seja sólido (PHINNEY; ONG, 

 
5 Originalmente os autores Phinney e Ong (2007) utilizam o termo “Identidade étnica”. Traduzimos para 

“identidade racial” devido ao contexto brasileiro, onde o termo “racial” é mais apropriado que o originalmente 

usado, conforme CASHMORE, ELLIS. Dicionário de relações étnicas e raciais. Selo Negro. 2000, p. 196. 
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2007). O comprometimento, por sua vez, refere-se ao sentimento de pertencimento e apego à 

identidade racial. Sem busca de informação, o comprometimento pode ser raso e frágil, em 

contraste, um senso de identidade racial seguro e estável reflete o conhecimento e a 

compreensão sobre as questões que envolvem sua identidade, que é fundamentada em um 

processo de exploração (PHINNEY; ONG, 2007). Possuir uma forte identidade racial pode 

permitir que as jovens, ao identificar experiências discriminatórias, percebam a discriminação 

como um mecanismo opressivo que parte da sociedade em sua direção, e não o contrário, ou 

seja, a jovem que possui uma identidade racial fortalecida externaliza o racismo vivenciado, 

ao invés de internalizá-lo e tomar para si a culpa pelo contexto de discriminação que vivencia 

(WATSON et al., 2016).  

Estudos têm apoiado a ligação entre discriminação racial e sintomas traumáticos em 

estudantes universitários (CHENG; MALLINCKRODT, 2015; WATSON et al., 2016). Além 

do racismo, mulheres negras lidam cotidianamente com sexismo e experiências de 

objetificação sexual (PERRY; HARP; OSER, 2013). Quando analisados conjuntamente, 

racismo e sexismo apresentam-se correlacionados a piores desfechos de saúde e a níveis mais 

elevados de sofrimento psicológico entre as mulheres negras (PERRY; HARP; OSER, 2013). 

Portanto, é fato que existe relação entre racismo percebido e sexismo com baixa autoestima 

(SCHMITT et al., 2014; KIRA et al., 2015), no entanto, pesquisadores têm proposto que os 

efeitos das múltiplas experiências opressivas, isto é, racismo, sexismo e experiências de 

objetificação sexual, na autoestima de mulheres negras, podem ser amortecidos pela força da 

identidade racial, preservando desta forma a autopercepção destas jovens (WATSON et al., 

2016). 

As evidências científicas demonstram que no contexto americano, mulheres negras, 

que vivenciam racismo e sexismo em seu cotidiano sofrem psiquicamente, apresentando 

sintomas de trauma (PERRY; HARP; OSER, 2013; WATSON et al., 2016). Entretanto, a 

força da identidade racial age protegendo estas mulheres da internalização e culpabilização 

pelas transgressões experimentadas ao longo da vida; logo, as múltiplas formas de opressão 

tem pouco efeito sobre sua autoestima, mas, apenas se elas apresentarem identidades raciais 

estáveis (WATSON et al., 2016). 

 No contexto brasileiro, no entanto, esta cultura de fortalecimento da identidade racial 

que existe nos EUA, não é estimulada. Pelo contrário, no Brasil, como estratégia de 

manutenção das formas de organização social da era escravocrata vigentes até os dias atuais - 

embora negada veementemente pela sociedade, tudo que se refere ao negro é desvalorizado, o 
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que faz com que as pessoas não queiram fazer parte deste grupo racial (GONÇALVES; 

AMBAR, 2015). 

 No Brasil, os movimentos de pessoas negras há tempos vêm lutando para ressignificar 

a identidade do negro na sociedade, se posicionando e exigindo os direitos fundamentais 

básicos de estar vivo, saudável e em segurança e consequentemente influenciando outras 

pessoas negras a se engajarem nesta luta (MUNANGA, 2015). Embora já se possam observar 

os reflexos de anos de articulação do movimento negro brasileiro, o senso de coletividade 

entre negros não é tão natural quanto nos EUA. Logo, as jovens negras brasileiras podem não 

ter ainda um senso de identidade racial fortalecido, possibilitando que o racismo e o sexismo 

tenham efeitos deletérios sobre sua autoestima (GONÇALVES; AMBAR, 2015), que por sua 

vez, afeta sua saúde sexual e reprodutiva. 

Neste sentido, embora a autoestima das jovens negras não apresente diferença do 

ponto de vista estatístico no presente estudo, a média da autoestima das negras foi menor do 

que a das não negras, que não vivenciam o racismo na sua vida cotidiana. Assim, 

direcionamos a atenção para o fato de este estudo ter sido desenvolvido em uma universidade 

pública, um lugar que, assim como outros locais de prestígio, tem sido negado historicamente 

à população negra (GONÇALVES; AMBAR, 2015). Logo, mesmo sendo um ambiente 

repleto por situações desafiadoras, entre elas os reveses de se manter por anos em um espaço 

extremamente elitizado e racista (HOLANDA; WELLER, 2014), ocupar a universidade 

reflete superação, conquista e oportunidade de ampliação de conhecimento para mulheres 

negras, fatores que ecoam positivamente em sua autoestima (GUEDES, 2012; HOPE et al., 

2013; VASCONCELOS, 2017). 

 Sendo assim, é possível que o status universitário tenha contribuído para a 

autoavaliação das jovens negras deste estudo, colocando sua autoestima próxima a autoestima 

das jovens não negras. Contudo, a análise de associações entre a autoestima e a cor ou raça 

autorreferida favoreceu as jovens não negras. 

 

5.4 Associação entre características de saúde sexual e reprodutiva e cor ou raça 

autorreferida 

 

De início, ressalta-se que neste estudo não foi investigado comportamentos sexuais de 

risco, mas sim características associadas a estes comportamentos demonstradas em estudos 

prévios, como: idade da primeira relação sexual, número de parceiros ao longo da vida, uso de 

métodos contraceptivos, uso de camisinha, prática de sexo sob efeito de álcool ou outras 
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drogas e procura por serviços de saúde por causas relacionadas à saúde sexual e reprodutiva 

(HICKEY; CLELAND, 2013; SALES et al., 2016; NASCIMENTO et al., 2018). Escolhemos 

coletar separadamente as informações sobre uso de métodos contraceptivos (pílula, injetável, 

DIU, diafragma, implante, anel ou outro) das sobre o uso da camisinha por compreendermos 

que, embora ambos previnam a gravidez, apenas o preservativo protege contra IST, sendo 

assim, seria importante para o estudo identificar quais jovens se preocupam apenas com 

prevenção de uma gestação, e quais se atentam aos riscos oriundos das IST. 

Dito isto, observa-se que nossas análises não encontraram associação estatisticamente 

significativa entre as variáveis: “idade da primeira relação sexual”, “número de parceiros ao 

longo da vida”, “uso de camisinha”, “prática de sexo sob efeito de álcool ou outras drogas” e 

a variável “cor ou raça autorreferida”. Já as variáveis “uso de método contraceptivo” e 

“procura por serviços de saúde por causas relacionadas à saúde sexual e reprodutiva” 

apresentaram-se significativamente associadas às jovens de cor não negra (p=0,0186 e 

p=0,0315 respectivamente). 

Embora haja uma boa quantidade de estudos nacionais conduzidos estritamente com a 

população universitária que objetivam identificar condutas ou características sexuais de 

riscos, poucos são os autores que analisam seus dados a partir da perspectiva racial, 

dificultando assim a comparação dos nossos dados (CASTRO et al., 2016; ALVES et al., 

2017; COSTA et al., 2017; MOREIRA; DUMITH; PALUDO, 2018). Tendo em vista que a 

universidade apresenta um novo contexto social para os jovens, proporcionando maior acesso 

a possíveis parcerias sexuais, ela torna-se um espaço interessante para investigar mudanças no 

comportamento de risco sexual (WALSH e tal., 2013). Contudo, é importante considerar as 

heterogeneidades dos grupos sociais que ali estão, para que nenhuma necessidade fique 

submersa nas generalizações. 

As pesquisas conduzidas com adolescentes escolares tendem a analisar as 

interferências da pertença racial nos comportamentos sexuais desta população. Neste sentido, 

estudos nacionais e internacionais têm encontrado associação significativa entre iniciação 

sexual precoce e adolescentes negras(os) (MALTA et al., 2011; AERTS et al., 2014; KANN 

et al., 2018). No presente estudo, 27,08% das participantes negras iniciaram a vida sexual 

entre 13 e 15 anos, ao passo que a iniciação sexual dentro desta faixa etária entre participantes 

não negras foi de 17,71%. A estreia sexual precoce está associada a um número maior de 

parceiros sexuais, não utilização de preservativos, maiores chances de adquirir IST/HIV, e 

gravidez durante a juventude (HEYWOOD et al., 2015).  
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Em relação ao uso do preservativo, Teixeira et al. (2006) ao analisar dados de saúde 

sexual e reprodutiva referente a jovens de 18 anos a 24 anos, de ambos os sexos, das cidades 

de Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador, coletados pela pesquisa Gravidez na 

Adolescência: Estudo Multicêntrico sobre Jovens, Sexualidade e Reprodução no Brasil - 

GRAVAD, encontrou associação significativa entre cor da pele não negra e uso de 

preservativo entre as jovens. Da mesma forma, os dados reunidos pela pesquisa 

“Comportamento Sexual e Percepções da População Brasileira Sobre HIV/Aids”, realizada 

em 2005 evidenciou que a proporção de uso de preservativo na primeira relação entre não 

negros é maior do que entre negros (PAIVA et al., 2008). 

No cenário internacional, pesquisa conduzida por Walsh et al. (2013) que investigou 

mudanças no uso do preservativo entre universitárias, encontrou que as jovens afro-

americanas relataram uso menos frequente do preservativo quando comparadas às jovens de 

outros grupos raciais. No entanto, esse achado foi considerado pelos autores como divergente 

do já descrito na literatura, pois ao que se sabem, mulheres negras americanas são as que mais 

utilizam preservativo se comparadas às mulheres latinas ou não negras (WALSH e tal., 2013; 

KUSUNOKI et al., 2016). Porém, elas utilizam menos outros métodos contraceptivos, como 

os hormonais, por exemplo (DEHLENDORF et al., 2014; KUSUNOKI et al., 2016), 

corroborando os achados de nosso estudo, que verificou associação significativa entre uso de 

métodos contraceptivos hormonais (pílula, injetável, DIU, diafragma, implante, anel ou outro) 

e estudantes não negras. 

Estudo que examinou a relação entre raça/etnia e uso atual de qualquer método 

contraceptivo (definido como uso no mês da entrevista), bem como o tipo de método utilizado 

(categorizado pela eficácia clínica), identificou que em comparação com as mulheres não 

negras, as participantes negras eram menos inclinadas a fazer uso de qualquer método 

contraceptivo, sendo também menos propensas a utilizar métodos altamente ou 

moderadamente eficazes para prevenir gravidez, como pílulas, adesivos, anéis, injetáveis, 

DIU, implantes e a esterilização masculina ou feminina (DEHLENDORF et al., 2014). Da 

mesma forma, Kusunoki et al. (2016) encontrou que jovens negras com idade entre 18 e 19 

anos utilizavam pílula anticoncepcional em taxas significativamente mais baixas e 

preservativos a taxas significativamente mais altas do que as jovens não negras.  

Possíveis razões apontadas pelos autores para as disparidades no uso de contraceptivos 

são: diferenças no conhecimento sobre os métodos, acesso diferenciado a cuidados médicos, e 

nos casos em que a barreira financeira e de acesso são vencidas, maior desconfiança por parte 

das mulheres negras do sistema de saúde, especialmente em relação à contracepção, devido à 
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associação histórica entre o movimento de planejamento familiar dos EUA e coerção de 

minorias a exames médicos antiéticos e esterilização forçada (DEHLENDORF et al., 2014; 

KUSUNOKI et al., 2016; CIPRES et al., 2017). Ademais, mulheres afro-americanas 

apresentam menores expectativas para relações sexuais futuras, o que pode levá-las a optar 

por métodos que podem ser adquiridos no momento da relação, como o preservativo, por 

exemplo (BARBER; YARGER; GATNY, 2015; KUSUNOKI et al., 2016). 

No Brasil, estudo realizado com estudantes de uma universidade do estado do Piauí e 

outro com jovens de 15 a 19 anos residentes do município de São Paulo, não encontrou 

associação significativa entre uso de métodos contraceptivos e cor da pele autodeclarada, 

divergindo de nossos achados (SARMENTO et al., 2018; OLSEN et al., 2018). 

Embora não se tenha verificado associação estatisticamente significativa entre a 

prática de sexo sob efeito de álcool ou outras drogas com a variável cor ou raça autorreferida 

(p=0,0561), a prevalência desta prática foi superior em jovens não negras (71,35%) quando 

comparadas a estudantes negras (56,25). Segundo o Youth Risk Behavior Surveillance System, 

2017, que monitora seis categorias de comportamentos relacionados à saúde que contribuem 

para as principais causas de morte e incapacidade entre jovens e adultos americanos, a 

porcentagem de estudantes do ensino médio que ingeriram álcool ou usaram drogas antes da 

última relação sexual foi de 16,6% e 16,0% para estudantes não negras e negras 

respectivamente (KANN et al., 2018). Clarke et al (2013) pondera que, a maioria dos estudos 

americanos voltados para identificar diferenças raciais no consumo alcoólico, restringem suas 

análises a adolescentes e adultos de meia idade, deixando uma lacuna importante na literatura 

no que se refere, por exemplo, a compreensão das diferenças raciais no beber e seus desfechos 

negativos entre a população universitária. Mesmo com este foco na adolescência ou vida 

adulta, estes estudos têm contribuído para explicar inquietudes quanto ao que se observa entre 

envolvimento da juventude negra em comportamentos sexuais de risco e suas elevadas taxas 

de gravidez indesejada e IST (MILLER; BROMAN, 2016; AFRICAN..., 2016).  

Por exemplo, pesquisa que investigou como o uso de substâncias na fase adolescente 

impacta os comportamentos sexuais de risco na vida adulta dentro de grupos raciais distintos, 

reafirmou a correlação entre uso de álcool e outras drogas e condutas de risco para a saúde 

sexual e reprodutiva, apontando ainda variações destes impactos segundo raça/etnia 

(MILLER; BROMAN, 2016). Segundo o estudo, jovens adultos não negros geralmente 

correm riscos de contrair HIV ou IST quando participam de altos níveis de comportamento de 

risco sexual decorrentes de uso de substâncias. A juventude negra, por outro lado, está em 

risco de infecção por HIV ou IST, mesmo quando não participa destes comportamentos 
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sexuais de risco, sugerindo que comportamentos individuais, por si só, não explicam 

diferenças nas taxas de infecções por HIV/IST entre negros e não negros (MILLER; 

BROMAN, 2016). No Reino Unido isto também ocorre, visto que um estudo identificou que 

embora comportamentos de risco sejam relatados com menor frequência por mulheres de 

etnia negra, história de IST é mais prevalente entre estas mulheres (COYLE et al., 2018).  

No contexto brasileiro, ainda que se investiguem com frequência a prevalência do uso 

de substâncias entre a população universitária, não é habitual encontrar estudos nacionais que 

analisem disparidades raciais na distribuição dos eventos, visto que aqui, mesmo com o 

Ministério da Saúde (MS) reiterando através da Política Nacional de Saúde Integral da 

População Negra, que o racismo é um determinante social em saúde que coloca esta 

população em condições de vulnerabilidades, ainda há resistência por parte das pessoas em 

aceitar o determinismo social do racismo sobre os desfechos de saúde e morte dos brasileiros 

negros (ZEFERINO et al., 2015; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016; FERNANDES et al., 

2017). 

O acesso de jovens universitários a substâncias lícitas e ilícitas relacionam-se a riscos 

de saúde sexual e reprodutiva, principalmente entre mulheres jovens, que ficam ainda mais 

vulneráveis ao sexo desprotegido, a serem vítimas de stealthing e violência sexual (GEORGE 

et al., 2016; FERNANDES et al., 2017; DAVIS et al., 2019). Estudo que analisou as 

consequências negativas do álcool entre universitários, encontrou associação significativa 

entre consumo alcóolico e maiores prejuízos para a população feminina (CLARKE et al., 

2013). Neste sentido, enfatiza-se a importância de se considerar diferenças raciais e de gênero 

nas análises referente ao uso de substâncias e suas consequências no contexto universitário, 

pois tanto no cenário americano, quanto brasileiro, as universidades estão se tornando mais 

racialmente diversificadas, e há uma preocupação mundial crescente com relação às altas 

taxas de consumo alcoólico e consequentes agravos para a saúde entre os estudantes 

universitários (CLARKE et al., 2013; ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES..., 

2016; FERNANDES et al., 2017). 

A variável “procura por serviços de saúde por causas relacionadas à saúde sexual e 

reprodutiva” apresentou-se significativamente associada a variável cor ou raça autorreferida, 

evidenciando que universitárias não negras tendem a buscar mais os serviços de saúde para 

atendimentos neste contexto do que as negras. 

Disparidades raciais no acesso a cuidados de saúde sexual e reprodutiva no Brasil são 

bem documentadas (GOES; NASCIMENTO, 2013; CARVALHO; VIEIRA; PAULA, 2016). 

Na tentativa de explicar tais disparidades, autores sugerem que as dificuldades de acesso aos 
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serviços de saúde resultam do contexto histórico de discriminação racial vivenciado pela 

população negra brasileira, que os posicionam em espaços de desvantagens sociais, onde a 

baixa escolaridade, menor renda e territorialização periférica os afastam dos serviços de saúde 

eficazes (CARVALHO; VIEIRA; PAULA, 2016). Este cenário também é real para mulheres 

afro-americanas (PRATHER et al., 2016). 

No entanto, estas não são as únicas variáveis envolvidas no baixo acesso a cuidados de 

saúde por parte das mulheres negras. Estudos têm demonstrado que, mesmo quando consegue 

vencer as barreiras impostas pela baixa escolaridade e renda, quando comparadas às mulheres 

não negras, a população feminina negra tende a receber tratamentos inadequados e ações 

insuficientes de cuidado e prevenção, principalmente no contexto da saúde sexual e 

reprodutiva (QUADROS; VICTORA; COSTA, 2004; DOMINGUES et al., 2013; BARBOSA 

et al., 2015;). 

Estudo desenvolvido com adolescentes negras de comunidades periféricas do Rio de 

Janeiro demonstrou que a maioria das participantes relatou não possuir fácil acesso aos 

serviços de saúde (TAQUETTE, 2010). Além das limitações de trajeto, pode-se ainda 

observar nas falas das adolescentes sentimentos de discriminação vindo das equipes de saúde 

devido sua aparência física, seu caráter e sua capacidade intelectual (TAQUETTE, 2010).  

Estudo que buscou identificar diferenças nas conversas entre provedor de saúde e 

paciente sobre tópicos de saúde sexual e reprodutiva entre jovens americanas, evidenciou 

que,em comparação com mulheres negras, as mulheres não negras apresentavam quase três 

vezes mais chances de relatar que um profissional de saúde já havia a abordado para 

conversar sobre preservativos, ou sobre como trazer o assunto da prevenção de IST para um 

diálogo com seu parceiro, e enquanto as mulheres não negras discutiam uma variedade de 

estratégias de autocuidado voltados para sexualidade com os profissionais de saúde, as 

mulheres negras tinham maior probabilidade de se sentirem muito desconfortáveis em meio a 

essas conversas (CIPRES et al., 2017). 

Com base no exposto, ponderamos que as dinâmicas sociais estruturadas pelo racismo 

- em todas as suas ramificações - podem contribuir para que jovens negras se sintam 

desmotivadas para o autocuidado em saúde, já que são inúmeras as barreiras que precisam 

superar para realizá-lo. Ademais, neste estudo, mesmo dispondo de bons níveis educacionais, 

observou-se diferença significativa em relação à procura por serviços de saúde a favor das 

estudantes não negras, confirmando a ideia de que o acesso a saúde ultrapassa questões 

relacionadas apenas a educação e acesso à informação (PRATHER et al., 2016). Autores 

argumentam que o racismo, em contextos históricos e contemporâneos, é uma condição que 
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merece mais atenção em modelos que buscam compreender os desfechos de saúde sexual e 

reprodutiva de mulheres negras (PRATHER et al., 2016). 

 

5.5 Associação entre nível de autoestima e características de saúde sexual e reprodutiva 

No presente estudo, não foram encontradas associações estatisticamente significativas 

entre a variável nível de autoestima e as características de saúde sexual e reprodutiva: idade 

da primeira relação sexual, número de parceiros(as) ao longo da vida, uso de método 

contraceptivo, uso de camisinha e prática de sexo sob efeito de álcool ou outras drogas. 

Apesar destes achados, comportamentos saudáveis relacionados à saúde sexual e reprodutiva 

vêm sendo identificados com mais frequência entre jovens que expressam níveis mais 

elevados de autoestima (ZEIGLER-HILL; STUBBS; MADSON, 2013; VRANGOLOVA, 

2015).  

Estudo desenvolvido com escolares na Nigéria revelou que os estudantes com baixa 

autoestima apresentavam 1,7 vezes mais chances de serem sexualmente ativos e obtinham 

escores significativamente mais altos para o risco de HIV e risco sexual, quando comparados 

aos adolescentes com autoestima elevada (ENEJOH et al., 2016). Estudo longitudinal também 

desenvolvido com jovens adolescentes com idade entre 14 a 19 anos identificou que entre as 

mulheres sexualmente ativas, a iniciação sexual precoce e o envolvimento com parceiros de 

risco relacionaram-se à baixa autoestima, que por sua vez, previa aumento do risco de sexo 

desprotegido nos meses subsequentes (ETHIER et al., 2006). Este mesmo estudo também não 

encontrou associação significativa entre autoestima e número de parceiros sexuais entre as 

participantes (ETHIER et al., 2006).  

Pesquisadores vêm se dedicando a compreender as variáveis envolvidas na busca de 

jovens por sexo casual, incluindo possíveis associações com a autoestima (VRANGALOVA, 

2015; SOSTER; CASTRO, 2018). Compreendido como o encontro sexual entre parceiros que 

não estão em um relacionamento fixo e não esperam compromisso, a busca por sensações 

sexuais via sexo causal, visando suprir carências emocionais, pode ter efeito oposto, levando 

as jovens ao mal estar mental, além de aumentar os riscos relacionados à saúde sexual e 

reprodutiva (VRANGALOVA, 2015; SOSTER; CASTRO, 2018). 

 Soster e Castro (2018) encontraram uma média de 5.59 parceiros nos últimos 6 meses 

entre as jovens que costumavam ter experiências de sexo casual, enquanto no grupo sem este 

costume a média de parceiros no mesmo intervalo foi de 2.58, resultando numa associação 

estatisticamente significativa entre busca por sensações e maior número de parceiros. Estudo 
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que investigou a relação entre sexo casual e autoestima, identificou que as jovens que 

buscavam conexões sexuais devido a pressões autoimpostas ou por motivos externos 

apresentavam baixa autoestima e sintomas de depressão e ansiedade (VRANGALOVA, 

2015). Da mesma forma, a atitude de manter relações sexuais casuais esteve associada à 

experiência de sintomas depressivos clinicamente significativos e IST entre jovens 

universitárias americanas (FILDER et al., 2014). Embora compreendido que conexões sexuais 

ocasionais possam proporcionar oportunidades saudáveis de exploração sexual entre alguns 

jovens, para outros, este comportamento pode estar associado a sintomas negativos de saúde, 

como depressão, e baixa autoestima (FILDER et al., 2014).  

Há também evidências científicas que demonstram conexões entre autoestima e uso de 

álcool entre estudantes universitários. Estes estudos sugerem que jovens com baixa 

autoestima têm maior probabilidade de consumir álcool por uma ampla gama de razões, entre 

elas, a crença de que beber os tornará socialmente mais desejáveis (ZEIGLER-HILL; 

STUBBS; MADSON, 2013). Esses achados fornecem suporte para afirmar que uma 

autoestima saudável serve como recurso para proteger os jovens de experiências negativas 

resultantes do uso de álcool, como relações sexuais desprotegidas e maiores riscos de 

aquisição de IST/HIV e gravidez indesejada. 

Por outro lado, a variável procura por serviços de saúde por causas relacionadas à 

saúde sexual e reprodutiva apresentou-se significativamente associada à autoestima elevada 

(p= 0,0106). Compreende-se o “buscar serviços de saúde” como um movimento de cuidado 

voltado para si mesma, desta forma, a busca motivada por razões relacionadas à saúde sexual 

e reprodutiva denota cautela por parte das jovens para este aspecto da sua saúde, evidenciando 

um comportamento ligado à promoção da saúde. Neste sentido, estudo que buscou identificar 

fatores que influenciavam os comportamentos de promoção da saúde entre universitários, 

observou que atitudes promotoras de saúde eram maiores quando a autoestima, a consciência 

e a percepção da saúde eram maiores (KIM; KIM, 2018).   

Ainda que as ações pautadas na educação em saúde que visam dotar os jovens de 

informações qualificadas sejam a primeira e principal abordagem no que tange a prevenção do 

HIV/IST e de gravidez indesejada, alguns estudos demonstram que, embora bem instruídos, 

esta população segue se envolvendo em comportamentos sexuais de risco (DELATORRE; 

DIAS; 2015). Neste sentido, a baixa autoestima tem sido considerada como uma possível 

explicação psicológica para problemas comportamentais, sinalizando que intervenções 

voltadas para o desenvolvimento de níveis saudáveis de autoestima podem ter impactos 
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positivos no que tange a promoção da saúde sexual e reprodutiva da população universitária 

(MRUK, 2013; ENEJOH et al., 2016; KIM; KIM, 2018). 

 

5.6 Associação entre nível de autoestima e ano de curso 

Indo além dos objetivos inicialmente propostos para este estudo, buscamos observar se 

havia associação entre o nível de autoestima e o ano de curso das participantes. Após 

submeter estas variáveis a testes estatísticos, observou-se que elas não apresentaram 

associação estatisticamente significativa. 

Observa-se que a média dos escores de autoestima das alunas do primeiro ano da 

graduação correspondia a 27,28 pontos com um desvio padrão de 5.88. Já a média das alunas 

do último ano equivalia a 28.20 pontos (desvio padrão = 5.94), ou seja, tanto as estudantes do 

primeiro quanto do último ano apresentaram níveis médios de autoestima. Estudo 

desenvolvido com universitárias portuguesas do primeiro e quarto ano da graduação 

identificou um aumento proporcional entre idade e autoestima no decorrer do curso, 

discordando dos achados deste estudo (JANEIRO et al., 2013). Já um estudo prospectivo que 

tinha por objetivo investigar associações entre autoestima e sintomatologia depressiva em 

alunos do primeiro ano de uma universidade americana, encontrou médias de autoestima de 

27,00 e 28,58 pontos entre os estudantes no início e no final do primeiro semestre 

respectivamente (LEE et al., 2014). 

Este comportamento dos níveis de autoestima maiores ao final da graduação, no 

entanto, não foi observado em estudo desenvolvido no sul do Brasil, em que as jovens 

calouras apresentaram autoestima significativamente superior à de suas colegas veteranas 

(HUTZ; ZANON, 2011). Uma possível justificativa para este cenário possa ser o sentimento 

de conquista que a aprovação em uma universidade traz para a jovem, que pode ter influência 

em sua autoestima global (HOPE et al., 2013; VASCONCELOS, 2017). Já nos anos finais, as 

cargas estressoras que esta fase implica com demandas acadêmicas somadas as incertezas 

sobre as próximas decisões e pressão para o ingresso no mercado de trabalho, podem, da 

mesma forma, se refletir na autopercepção das jovens, justificando uma possível queda nos 

níveis de autoestima (LIMA, B. et al., 2017). 

Quando olhamos esses dados a partir da identidade racial das participantes, 

observamos que estudantes negras do primeiro ano possuíam média de autoestima de 25,58 

pontos. Já as estudantes negras formandas, revelaram médias de 27,27 pontos. Este mesmo 

comportamento pode ser constatado no grupo de estudantes não negras, no qual as 
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matriculadas do primeiro ano obtiveram médias de autoestima de 27,82 pontos e as 

graduandas do último ano apresentaram médias de 28,39 pontos.  

Nota-se que, mesmo não apresentando variações significativas do ponto de vista 

estatístico (p= 0,0830), tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais da graduação, as alunas 

negras apresentam escores médios de autoestima inferiores aos das alunas não negras, 

divergindo da realidade americana, como já discutida neste trabalho, em que estudantes afro-

americanas apresentam níveis mais elevados de autoestima quando comparadas a outros 

grupos raciais (SPRECHER; BROOKS; AVOGO, 2013). 

Por outro lado, celebramos a suposta evolução da autoestima das estudantes negras 

dentro da universidade. Credita-se isto ao fato de que o ambiente universitário, mesmo 

envolto por cobranças e desafios, corresponde a uma conquista, sobretudo para jovens negras 

brasileiras, historicamente privadas da educação e socialmente direcionadas para trabalhos e 

profissões menos prestigiados (HOLANDA; WELLER, 2014; GONÇALVES; AMBAR, 

2015). Isto porque,  

A política do Estado escravista preconizava que somente os brasileiros 

poderiam ter acesso à educação. Africanos de nascimento, os trabalhadores 

escravizados não podiam ser escolarizados. Este direito também fora negado 

a seus filhos sob o discurso de que se o negro é uma raça inferior, incapaz 
para o trabalho, propensa ao vício, ao crime, inimiga da civilização e do 

progresso, a educação se tornaria um dispêndio desnecessário. 

(GONÇALVES; AMBAR, 2015, p. 206). 

Neste sentido, considerando o caráter da formação universitária e a valorização social 

que dela resulta, mesmo experimentando racismo, sexismo e discriminação de classe, no 

ambiente acadêmico, ocupar a universidade representa superação de barreiras e melhores 

perspectivas de futuro para jovens negras (HOLANDA; WELLER, 2014). 

Contudo, mesmo que a expansão do ensino superior no Brasil tenha permitido o 

ingresso de uma parcela mais heterogênea da população nas universidades (ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DOS DIRIGENTES..., 2016), a universidade em que este estudo foi 

desenvolvido foi uma das últimas a aderir às políticas de cotas raciais, configurando-a, ainda, 

como um ambiente hegemonicamente branco. As alunas negras que conseguem chegar até ali, 

podem se perceber e serem percebidas como corpos intrusos naquele ambiente, dificultando 

seu processo de adaptação e permanência na universidade (HOLANDA; WELLER, 2014; 

GONÇALVES; AMBAR, 2015).  

Isto posto, outro aspecto que pode contribuir para o desenvolvimento e manutenção de 

níveis saudáveis de autoestima entre jovens negras no ambiente universitário são os coletivos 

e associações, que propiciam apoio mútuo e fortalecimento da identidade racial entre as 
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estudantes. As evidências mostram que um forte e positivo censo de identidade racial está 

relacionado com alta autoestima e alto desempenho acadêmico, em contraste, baixa 

autoestima foi manifestada por alunos que apresentavam menos orgulho racial e visões mais 

pessimistas sobre o respeito da sociedade pela população negra (HOPE et al., 2013). 

Vislumbramos as políticas de ações afirmativas como uma ponte entre egressos do 

ensino público, negros e indígenas e a universidade, grupos que até então, devido às 

dinâmicas sociais, eram destituídos das chances de ingressar no ensino público brasileiro. No 

entanto, facilitar o acesso destes jovens à universidade, quebrando o ciclo vicioso da exclusão 

e melhorando suas perspectivas de futuro, não é garantir que eles concluam o ensino superior. 

Por isso, é essencial que as universidades se comprometam em criar, estimular e facilitar a 

criação de espaços de troca e de fortalecimento da autoestima do universitário, para que 

cientes de seu valor sintam-se confiantes para enfrentar os entraves que surgirão no 

transcorrer da vida acadêmica. 

 

5.7 Associação entre características de saúde sexual e reprodutiva e o ano de curso 

Mesmo não se tratando de um estudo longitudinal, julgamos ser pertinente 

aproveitarmos a oportunidade para capturar possíveis diferenças nas características de saúde 

sexual e reprodutiva das jovens segundo ano de curso.  

Assim, pode-se observar que estar no primeiro ano da graduação foi 

significativamente associado ao maior uso da camisinha (p= 0,0085), enquanto que estar no 

último ano associou-se significativamente ao maior uso de métodos contraceptivos (pílula, 

injetável, DIU, diafragma, implante, anel ou outro) (p= 0,0199), a prática de sexo sob efeito 

de álcool ou outras drogas (p= 0,0176) e a procura por serviços de saúde por causas 

relacionadas à saúde sexual e reprodutiva (p= 0,0416). 

Estudos prévios corroboram nossos achados no que se refere à dinâmica de uso de 

preservativos e métodos contraceptivos hormonais entre universitárias, visto que alunas das 

séries inicias tendem a utilizar mais preservativo, enquanto as que estão finalizando a 

graduação fazem mais uso de métodos hormonais, como a pílula anticoncepcional 

(DESSUNTI; REIS, 2012; COSTA; GOLDENBERG 2013). Outros autores identificaram um 

aumento do uso exclusivo da pílula concomitante a um afrouxamento do uso do preservativo 

entre as universitárias formandas (JANEIRO et al., 2013; COSTA; GOLDENBERG, 2013). 

Esses achados sustentam as evidências de que as mulheres são menos propensas a usar 
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preservativos quando usam contraceptivos hormonais (WALSH et al., 2013; FITZ; ZUCKER, 

2015). 

Alguns autores mostram que as jovens, ao iniciarem a vida sexual, optam mais pelo 

uso da camisinha em suas relações sexuais. Com o tempo, elas tendem a substituir o método 

de barreira por contraceptivos orais (COSTA et al., 2017). Este comportamento é mais 

frequente, sobretudo, entre jovens em relacionamentos amorosos estáveis (MOREIRA; 

DUMITH; PALUDO, 2018). É consenso entre os autores a influência do tipo de 

relacionamento sobre o uso do preservativo, dado que, no contexto das relações estáveis, os 

jovens barganham o uso da camisinha com base em confiança mútua e promessas de 

fidelidade (COSTA; GOLDENBERG, 2013; MOREIRA; DUMITH; PALUDO, 2018). Neste 

sentido, ressalta-se que 61,76% das jovens que alegaram não utilizar camisinha no presente 

estudo, justificaram este comportamento com o argumento de “possuir relacionamento 

estável, com controle de IST e contracepção por pílula, parceiro(a) único(a) ou confiança 

no(a) parceiro(a)”. Assim, os padrões de uso de preservativos estão relacionados ao status de 

relacionamento entre as jovens, sendo mais provável o uso em relacionamentos novos ou 

casuais do que em relacionamentos maduros (UPADHYAY; RAIFMAN; RAINE-

BENNETT, 2016; MOREIRA; DUMITH; PALUDO, 2018). 

Sobre este assunto, autores tem constatado associação entre experimentação cotidiana 

de sexismo benevolente e menor uso de preservativo entre jovens universitárias (FITZ; 

ZUCKER, 2015). Diferindo do sexismo hostil, em que as mulheres se sentem diretamente 

atingidas por injustiças baseadas nas diferenças entre os gêneros e reagem à condutas sexistas 

com raiva e atitudes combativas, o sexismo benevolente, enquanto uma forma sutil de 

discriminação de gênero, e na maioria das vezes mascarado por boas intenções, passa 

desapercebido pelas mulheres, levando-as a reagir a esta forma de sexismo de modo mais 

favorável, cumprindo papéis tradicionalmente impostos ao gênero feminino, que retratam 

mulheres não apenas como inferiores e dependentes em geral, mas também passivas em 

relação ao comportamento sexual (FITZ; ZUCKER, 2015). Desta forma, pelo fato do uso do 

preservativo demandar uma postura ativa e por interferir diretamente no prazer sexual 

masculino, as jovens, diante de sexistas benevolentes, abdicam de sua autonomia em relação 

às decisões sobre o intercurso sexual, culminando em um menor uso do preservativo por esta 

população (FITZ; ZUCKER, 2015). 

No entanto, isso também é verdade quando o sexismo se manifesta de forma hostil, 

como nos casos das agressões sexuais. Nesse caso, as jovens com histórico de violência 

sexual se submetem ao sexo desprotegido em relações posteriores, porém, motivadas pelo 
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medo de reações negativas por parte do parceiro (GEORGE et al., 2016). Ou seja, tanto de 

forma sutil ou agressiva, o sexismo funciona como reforço dos desequilíbrios de poder entre 

os gêneros, que estão diretamente relacionados a níveis mais baixos de uso de preservativos 

entre mulheres (FITZ; ZUCKER, 2015; DANTAS et al., 2015; MOREIRA; DUMITH; 

PALUDO, 2018).  

Ainda com relação às associações identificadas entre último ano de curso e 

características de saúde sexual e reprodutiva, estudo entre acadêmicos de educação física 

demonstrou que estar nos anos iniciais da graduação foi um fator de proteção para 

comportamentos de risco relacionados a consumo de tabaco e outras drogas ilícitas, ao sexo 

desprotegido e ao consumo de álcool antes das relações sexuais (BELEM et al., 2016). Esses 

achados conversam com os descritos neste trabalho, que apontou menor envolvimento das 

alunas ingressantes com prática de sexo sob efeito de álcool ou outras drogas.  

No que se refere à associação entre procura por serviços de saúde por razões 

relacionadas à saúde sexual e reprodutiva e último ano da graduação, Costa e Goldenberg 

(2013) encontraram uma prevalência (não significativa) deste comportamento que favoreceu 

as calouras, contrariando assim nossos achados. 

As variáveis “idade da primeira relação sexual” e “número de parceiros(as) ao longo 

da vida” não apresentaram associações estatisticamente significativas com a variável “ano de 

curso”. Contrastando nossos achados, estudo realizado em uma universidade pública do 

estado de São Paulo encontrou diferença estatisticamente significante na iniciação sexual 

entre estudantes veteranas e calouras, mostrando maior precocidade das alunas recém 

ingressas na universidade (CASTRO et al., 2016). Observa-se que, no estudo citado, a 

distribuição da prevalência da estreia sexual entre 13 e 15 anos de idade entre calouras e 

veteranas foi de 20,5% e 11,6%, respectivamente (CASTRO et al., 2016). Em nosso estudo, a 

prevalência da iniciação sexual entre calouras nesta faixa etária foi de 24,0%, enquanto entre 

formandas foi de 15,9%. Embora não tenhamos encontrado significância estatística, os 

valores são próximos, e merecem atenção, visto que iniciação sexual precoce se relaciona com 

maior número de parceiros, que por sua vez, aumentam as chances de exposição a riscos de 

IST/HIV e gravidez não desejada, como já mencionado anteriormente (SILVA et al., 2013; 

DÍAZ-CÁRDENAS; ARRIETA-VERGARA; GONZÁLEZ-MARTÍNEZ, 2014). 
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6 CONCLUSÕES 

A partir dos resultados deste estudo podemos concluir que: 

No que se refere às características sociodemográficas:  

• As jovens universitárias tinham em média 21 anos, eram majoritariamente brancas, 

matriculadas em cursos ligados à área da saúde e no último ano da graduação.  A 

maioria das participantes não exercia nenhum tipo de trabalho remunerado, nem 

participava ativamente de nenhuma religião. Quase metade das jovens tinham 

parceiro(a) mas não moravam juntos(as), e 37,08% eram egressas do ensino privado. 

Em relação aos hábitos de vida: 

• A maioria das jovens não tinha o hábito de fumar, nem de utilizar drogas ilícitas. 

34,17% ingeriam bebidas alcoólicas 1ou 2 vezes na semana.  

Quanto às características de saúde sexual e reprodutiva: 

• A maioria das jovens era heterossexual, fazia uso de métodos contraceptivos, que não 

a camisinha, por opção própria, sendo a maioria optante pela pílula anticoncepcional. 

Em relação as que não utilizavam métodos contraceptivos, sem considerar a 

camisinha, a maioria não fazia uso também por opção própria, e dentre os motivos 

mais citados para justificar este comportamento, estavam: “não achar necessário, não 

gostar do método, falta de adaptação e medo dos efeitos colaterais”. 

• Em relação ao uso da camisinha, a maioria das jovens utilizava-a em suas relações 

sexuais, porém não de forma consistente. Quanto ao tipo, prevalecia o uso da 

camisinha masculina. A opção/decisão pelo uso era, em sua maioria, tomada pelo 

casal, e em relação às jovens que não utilizavam a camisinha, a justificativa mais 

prevalente foi “possuir relacionamento estável, com controle de IST e contracepção 

por pílula, parceiro(a) único(a) ou por que confiavam no(a) parceiro(a)”. 

• 38,33% das participantes mantinham relações sexuais semanalmente. A maioria das 

jovens sentia prazer durante as relações e 45,42% sentiam vontade de fazer sexo na 

maioria das vezes. 41,67% das jovens buscavam serviços de saúde por causas 

relacionadas à saúde sexual e reprodutiva anualmente.  

•  A idade média da iniciação sexual foi de 17 anos, e em média, as jovens tiveram 5 

parceiros sexuais ao longo da vida. A maioria das participantes nunca tinha 

engravidado tampouco abortado.  
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• A maior parte das participantes nunca tiveram IST. Dentre as que tiveram, as mais 

citadas foram “Candidíase” e “HPV”. Todas as jovens com histórico de IST 

realizaram o tratamento, e a maioria alegou que seu parceiro também se tratou. A 

maioria das jovens nunca realizou o teste rápido de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, nunca 

foram vítimas de stealthing e já praticaram sexo sob efeito de álcool ou outras drogas. 

 

Em relação à autoestima: 

• A maioria das jovens apresentou nível médio de autoestima, com uma média de 27,79 

pontos. Jovens negras obtiveram escores médios na escala de autoestima de 26,35 

pontos e jovens não negras de 28,15 pontos. 

 

Os resultados das análises estatísticas demonstraram que: 

• Não houve associação significativa do ponto de vista estatístico entre as variáveis 

“nível de autoestima” e “cor ou raça autorreferida”. 

• Não houve associação significativa do ponto de vista estatístico entre as variáveis “cor 

ou raça autorreferida” e as seguintes características de saúde sexual e reprodutiva: 

“idade da primeira relação sexual”, “número de parceiros(as) ao longo da vida”, “uso 

de camisinha” e “prática de sexo sob efeito de álcool ou outras drogas”. 

• As variáveis “uso de método contraceptivo” e “procura por serviços de saúde por 

causas relacionadas à saúde sexual e reprodutiva” apresentaram associação 

estatisticamente significativa com a variável “cor ou raça autorreferida”, 

demonstrando que jovens não negras utilizam mais métodos contraceptivos, que não a 

camisinha, e procuram mais por serviços de saúde por causas relacionadas à saúde 

sexual e reprodutiva, quando comparadas às jovens negras. 

• Não houve associação significativa do ponto de vista estatístico entre as variáveis 

“nível de autoestima” e as seguintes características de saúde sexual e reprodutiva: 

“idade da primeira relação sexual”, “número de parceiros(as) ao longo da vida”, “uso 

de camisinha” “uso de método contraceptivo” e “prática de sexo sob efeito de álcool 

ou outras drogas”. 

• A variável “procura por serviços de saúde por causas relacionadas à saúde sexual e 

reprodutiva” apresentou associação estatisticamente significativa com a variável 

“nível de autoestima” indicando que quanto mais elevado o nível de autoestima da 
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jovem universitária, maior é a procura pela jovem por serviços de saúde relacionados a 

sua saúde sexual e reprodutiva. 

• Não houve associação significativa do ponto de vista estatístico entre as variáveis 

“nível de autoestima” e “ano de curso”. 

• Não houve associação significativa do ponto de vista estatístico entre as variáveis “ano 

de curso” e as seguintes características de saúde sexual e reprodutiva: “idade da 

primeira relação sexual” e “número de parceiros(as) ao longo da vida”. 

• As variáveis “uso de método contraceptivo”, “uso de camisinha”, “prática de sexo sob 

efeito de álcool ou outras drogas” e “procura por serviços de saúde por causas 

relacionadas à saúde sexual e reprodutiva”, apresentaram associação estatisticamente 

significativa com a variável “ano de curso”, demonstrando que jovens calouras tendem 

a utilizar mais camisinha do que as formandas; já as jovens formandas utilizam mais 

métodos contraceptivos que não a camisinha, praticam mais sexo sob efeito de álcool 

ou outras drogas, e procuram mais por serviços de saúde para causas relacionadas a 

saúde sexual e reprodutiva, quando comparadas às estudantes calouras. 

O presente estudo analisou como a autoestima afeta as características de saúde sexual 

e reprodutiva de jovens universitárias segundo o critério raça/cor, testando as seguintes 

hipóteses: 

1. Jovens universitárias negras apresentam menor nível de autoestima do que jovens 

universitárias não negras.  

Rejeitamos essa hipótese, visto que, jovens universitárias negras e não negras 

apresentaram nivel médio de autoestima, cuja diferença de escores foi insignificante do 

ponto de vista estatístico. 

2. Jovens universitárias negras apresentam características de saúde sexual e 

reprodutiva em desvantagem se comparadas a universitárias não negras. 

Como características de saúde sexual e reprodutiva desvantajosas foram 

consideradas: iniciação sexual precoce, maior número de parceiros, menor uso de métodos 

contraceptivos, menor uso de camisinha, maior prática de sexo sob efeito de álcool e 

outras drogas e menor procura por serviços de saúde por razões relacionadas à saúde 

sexual e reprodutiva. Assim, esta hipótese foi sustentada parcialmente, pois o menor uso 

de métodos contraceptivos e a menor procura por serviços de saúde por razões 

relacionadas à saúde sexual e reprodutiva apresentaram associação estatisticamente 

significativa com jovens universitárias negras. 
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3. Baixo nível de autoestima influencia negativamente as características de saúde 

sexual e reprodutiva de jovens universitárias.  

Esta hipótese foi sustentada parcialmente, visto que a baixa autoestima apresentou 

associação estatisticamente significativa com a menor procura por serviços de saúde por 

razões relacionadas à saúde sexual e reprodutiva. 

 

Assim, pode-se concluir que, mesmo apresentando o mesmo nível de autoestima que 

jovens não negras, jovens negras estão em desvantagens no que se refere a algumas 

características de saúde sexual e reprodutiva, visto que os resultados demonstraram que há um 

maior uso de métodos contraceptivos e procura por serviços de saúde sexual e reprodutiva por 

estudantes não negras. 
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7 IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA E A PESQUISA 

Este estudo apresentou limitações que precisam ser mencionadas. Optamos pela coleta 

de dados online e, embora esse tipo de coleta facilite a abordagem dos entrevistados e acelere 

o tempo de pesquisa, ela exige um monitoramento que, devido à indisponibilidade de e-mail 

dos graduandos, nós não tivemos. A dependência das diretorias das unidades para encaminhar 

o convite da pesquisa às universitárias limitou o alcance da pesquisa, resultando em um 

número menor de participantes do que esperávamos.  

Outra limitação foi a perda dos dados referente à renda das estudantes, que 

inviabilizou a discussão dos achados do estudo a partir da perspectiva de classe social. 

Atribuímos esta perda a forma como a pergunta foi elaborada, que possibilitava às 

entrevistadas inserirem valores aleatórios. No contexto da coleta online, a pergunta de 

múltipla escolha baseada em salários mínimos talvez fosse mais apropriada, mas isso não 

ocorreu. 

Ainda assim, a plataforma REDCap, se mostrou muito eficiente para coletar, 

armazenar e organizar os dados desta pesquisa, por isso indicamos sua utilização em futuras 

pesquisas.  

Os resultados deste estudo têm implicações importantes para a pesquisa em saúde 

sexual e reprodutiva da população feminina jovem, bem como para aplicações práticas em 

ambientes universitários e de saúde. 

Para se estabelecer programas eficazes de prevenção de comportamentos sexuais de 

risco entre jovens universitárias, é importante, primeiro, mapear as condutas de saúde sexual e 

reprodutiva desta população, e em seguida entender melhor os fatores que podem mediar o 

envolvimento das jovens nestes comportamentos. 

Além de reunir dados que confirmam que a população universitária feminina tem se 

envolvido em comportamentos de risco para a saúde, como alto consumo alcoólico, prática de 

sexo sob efeito de álcool ou outras drogas e uso inconsistente do preservativo, este estudo 

apresenta a análise de um caminho pouco investigado para se alcançar a promoção da saúde 

sexual e reprodutiva de universitárias, que é a via da autoestima.  Embora não se tenha 

encontrado associação significativa entre todas as variáveis analisadas, o estudo demonstrou 

associação entre autoestima elevada e procura por serviços de saúde por causas relacionadas à 

saúde sexual e reprodutiva, o que denota uma postura positiva de autocuidado das jovens 

universitárias.  Novas pesquisas poderiam investigar mais profundamente essa relação, 
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investigando possíveis diferenças territoriais, entre as instituições públicas e privadas e 

também outras faixas etárias. 

Os achados que denotam diferenças nas características de saúde sexual e reprodutiva 

entre calouras e formandas ratificam as evidências de que o ambiente universitário tem 

impactos importantes na saúde da estudante, apontando para a necessidade de se criar ações 

programáticas específicas e focadas na saúde física e mental desta população, para que as 

jovens permaneçam e saiam saudáveis do ensino superior. 

No que se refere à prática clínica, nossos resultados sugerem que intervenções 

voltadas para promoção da autoestima das acadêmicas, podem se refletir positivamente em 

sua saúde sexual e reprodutiva, no sentido em que estimula a jovem a procurar por serviços de 

saúde para cuidar deste aspecto de sua vida. 

 Ainda, e mais importante, o estudo ressalta a relevância de se considerar as diferenças 

dentro das desigualdades (BATISTA; BARROS, 2017), pois embora sejam todas mulheres, as 

implicações raciais colocam as jovens negras diante de desvantagens no que tange a saúde 

sexual e reprodutiva, e estas desvantagens precisam ser reconhecidas. A pesquisa também 

chama a atenção para a necessidade de se produzirem dados científicos que caracterizem a 

população negra brasileira. A dificuldade em se encontrar pesquisas nacionais que analisem 

os fenômenos a partir da identidade racial dos sujeitos denota a resistência por parte dos 

pesquisadores em considerar a raça enquanto seu aspecto social e o racismo enquanto 

determinante social da saúde. Esta postura contribui para perpetuação da situação de 

desigualdade experimentada pela população negra brasileira, em especial as mulheres negras. 

É imprescindível que as pesquisas em saúde considerem o critério raça/cor em suas 

análises, pois só assim as iniquidades serão apontadas para que as soluções sejam criadas. No 

entanto, isto só será possível a partir do momento em que superarmos o mito da democracia 

racial e deixarmos de negar o racismo enquanto estruturante da sociedade em que vivemos. O 

impacto do racismo na saúde da população negra brasileira precisa ser discutido desde a 

graduação, sendo abordado posteriormente nos programas de educação continuada. Já na 

prática clínica, esforços devem ser envidados por formadores e profissionais de saúde para 

que estratégias que diminuam as disparidades raciais em saúde sejam realizadas, como por 

exemplo, a efetivação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, 

desconhecida por muitos profissionais e formadores da área da saúde. 

Por fim, para que se cumpra o princípio da equidade que fundamenta o SUS, é preciso 

considerar as desigualdades raciais que culminam em iniquidades de saúde, tanto na prática 

como na pesquisa. Formadores, profissionais e pesquisadores da saúde só estarão sensíveis à 
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problemática racial brasileira quando o assunto em questão for desmistificado, passando a ser 

abordado como um problema real a ser enfrentado. Para tanto, é necessário naturalizarmos 

esta discussão, e produzir estudos que não tratem a questão racial apenas como recorte de 

análise, mas como objeto central do estudo, dando visibilidade à temática e contribuindo para 

a compreensão das múltiplas formas assumidas pelo racismo na perpetuação das iniquidades 

que recaem sobre a saúde da população negra.  
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APÊNDICE A 

1º Instrumento de coleta de dados 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E ECONÔMICAS 

1.1. Data de nascimento: ______/______/______ 

1.2 Idade: 

1.3. Cor ou raça autoreferida: (   ) 1. Branca, 2. Preta, 3. Parda, 4. Amarela, 5. Indígena 

1.4. Curso ______________     
1.5. Em qual destas situações você se enquadra: (   ) 1. Ingressei na universidade no ano de 2017, 2. 
Minha previsão de formação é para o ano de 2018, 3. Outro. 

1.6. Participa ativamente de alguma religião: (   ) 1. Sim, 2. Não 

1.7. Exerce atividade de trabalho remunerada (   ) 1. Sim, 2. Não 

1.8. Hábito de fumar: (   ) 1. Sim, 2. Não  

1.9. Hábito de consumo de bebida alcóolica: (   ) 1. Bebe todos ou quase todos os dias, 2. Bebe uma 

ou duas vezes/semana, 3. Bebe uma a três vezes/mês, 4. Bebe menos de uma vez/mês, 5. Não bebe. 

1.10. Uso de drogas ilícitas: (   ) 1. Usa todos ou quase todos os dias, 2. Usa uma ou duas 

vezes/semana, 3. Usa uma a três vezes/mês, 4. Usa menos de uma vez/mês, 5. Não usa. 
1.11. Estado marital: (   ) 1. Solteiro(a), 2. Tenho um(a) parceiro(a) mas não moramos juntos, 3. 
Casado(a) ou morando junto com um(a) parceiro(a), 4. Divorciado(a) ou separado(a), 5. Viuvo(a).  
1.12. Em relação aos seus anos de estudos, em quais dos grupos ao lado você se enquadra? (   ) 1. 
Estudei integralmente em escola particular, 2. Estudei a maior parte do tempo em escola particular, 3. 
Estudei integralmente em escola pública, 4. Estudei a maior parte do tempo em escola pública.  
1.13. Renda familiar em reais (R$): _________ 

II. CARACTERISTICAS DE SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA 

2.1. Já teve relação sexual? (   ) 1. Sim 2. Não. 

2.2. Qual o seu sexo biológico? (   ) 1. Feminino, 2. Masculino, 3. Intersexo*  
*Intersexo se refere a coexistência de órgãos genitais femininos e masculinos (ex. hermafroditas 
verdadeiros e pseudo-hermafroditas). 
2.3. Qual a sua orientação Sexual? (   ) 1. Heterossexual, 2. Homossexual, 3. Bissexual, 4. Assexual, 
Outra: ____________________________ 
2.4. Qual a sua identidade de gênero? (   ) 1. Eu me identifico como homem, 2. Eu me identifico como 
mulher, 3. Eu me identifico como travesti. Outras: _________________________  

2.5. Idade da primeira relação sexual, em anos: ___________________________ 

2.6. Número de parceiros(as) sexuais que você já teve na vida: ___________________ 

2.7. Utiliza algum dos métodos contraceptivos listados ao lado? (     ) 1. Pílula, 2. Injetável, 3. DIU, 4. 
Diafragma, 5. Implante, 6. Anel, 7. Outro, 8. Não utilizo 
Outro tipo de contraceptivo: __________________________ 
2.8. Qual o motivo de não usar estes métodos contraceptivos? ________________________ 

2.9.  De quem é a opção/decisão por usar estes métodos contraceptivos?  
(   ) 1. Minha, 2. Do(a) meu/minha parceiro(a), 3. Ambos. 
2.10. De quem é a opção/decisão por não usar estes métodos contraceptivos?  
(   ) 1. Minha, 2. Do(a) meu/minha parceiro(a), 3. Ambos 
2.11.  Nas relações sexuais, você utiliza camisinha? (     ) 1.  Sempre, 2. Às vezes, 3. Não utilizo. 

2.12. Tipo de camisinha (   ) 1. Camisinha feminina, 2. Camisinha masculina. 
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2.13. Por que não utiliza camisinha? ____________________________________________ 

2.14. De quem é a opção/decisão por usar a camisinha?  (   ) 1 Minha, 2 do(a) parceiro(a), 3. De 
ambos. 
2.15. Alguma vez na sua vida, algum parceiro(a) já retirou o preservativo durante a relação sexual sem 
o seu consentimento? (    ) 1. Sim, 2. Não.  *podendo o(a) parceiro(a) ser fixo(a) ou não  

2.16. Você já fez sexo sob efeito de álcool ou outras drogas? (   ) 1. Sim, 2 Não 

2.17. Você já fez sexo cujo(a) parceiro(a) estava sob efeito de álcool ou outras drogas? (   ) 1 Sim, 2 

Não *podendo o(a) parceiro(a) ser fixo(a) ou não. 

2.18. Você já teve algum tipo de Infecção Sexualmente Transmissível (IST) (   ) 1. Sim, 2. Não, 3. Não 
sei 

2.19. Qual: _______________________ 

2.20. Você fez o tratamento? (   ) 1. Sim, 2. Não  

2.21. O(a) parceiro(a) fez o tratamento? (   ) 1. Sim, 2. Não, 3. Não sei. 

2.22. Você já teve alguma IST mais de uma vez? (   ) 1. Sim, 2. Não, 3. Não sei. 

2.23 Quantas vezes? (   ) 1. Duas vezes, 2. Três vezes, 3. Mais de três vezes., 4. Não se lembra 

2.24. Com qual frequência você procura serviços de saúde por motivos relacionados à saúde sexual ou 

reprodutiva? (   ) 1. Mais de uma vez ao ano, 2. Anualmente, 3. A cada dois anos, 4. Somente quando 

está com problema de saúde, 5. Nunca. 

2.25. Você já realizou o teste rápido para HIV, Sífilis, Hepatite B e C? (    )  1. Sim, 2. Não 

2.26. Por qual motivo você nunca realizou o teste rápido? ________________________________ 

2.27. Qual a frequência das suas relações sexuais? (  ) 1. Diariamente, 2. Semanalmente, 3. 
Quinzenalmente, 4. Mensalmente, 5. Anualmente 

2.28. Na maioria das vezes, o que você sente na relação sexual?  (   ) 1. Prazer, 2. Dor, 3. Nada 4. 
Outro.  Outra sensação durante a relação sexual: _______________________________ 

2.29. Com qual frequência você sente vontade de ter relação sexual:  
(   ) 1. Sempre, 2.  Na maioria das vezes, 3. Às vezes, 4. Nunca 

2.30. Quantas vezes você já engravidou (   ) 1. Nunca engravidei, 2. Uma vez, 3. Duas vezes, 4. Três 
vezes, 5. Mais de três vezes. 

2. 31. Quantos filhos você tem? (   ) 1. Nenhum, 2. Um, 3. Dois, 4. Três, 5. Mais de três.  

2.32. Qual a sua idade quando teve o primeiro filho? ____________________________ 

2.33. Você teve algum aborto? (   ) 1. Sim, 2. Não 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nome da pesquisa: Influência da autoestima na saúde sexual e reprodutiva de 

mulheres jovens de Ribeirão Preto, SP: análise sob a ótica da etnicidade. 

Pesquisadora responsável: Monalisa Nanaina da Silva (mestranda) e Juliana 

Cristina dos Santos Monteiro (orientadora) 

  

Informações sobre a pesquisa  

 Gostaria de convidá-la a participar de uma pesquisa que será realizada na 

Universidade de São Paulo – Campus Ribeirão Preto. A intenção desta pesquisa é avaliar a 

autoestima e a saúde sexual e reprodutiva de jovens universitárias. Para isso, ao clicar no 

botão de aceite de participação você terá acesso à dois questionários de pesquisa, com 

perguntas sobre seus dados pessoais, suas características de saúde sexual e reprodutiva e sobre 

sua autoestima. 

Caso você aceite participar, assumo o compromisso de manter sigilo sobre sua 

identidade. Esclareço que não haverá remuneração ou ajuda de custo pela sua participação na 

pesquisa. Esclareço também que você terá direito à indenização, conforme as leis vigentes no 

país, caso ocorra qualquer dano que seja decorrente de sua participação nesta pesquisa. A 

pesquisa poderá gerar dúvidas e desconfortos, tais como incômodo com alguma pergunta do 

questionário. Se houver alguma dúvida ou se você se sentir incomodada com alguma 

pergunta, estarei à disposição, inclusive pessoalmente, para ouvir e esclarecer as dúvidas, 

conversar sobre os possíveis incômodos e oferecer suporte emocional se houver necessidade; 

nestes casos, você poderá entrar em contato com as pesquisadoras por meio dos contatos 

fornecidos ao final desta página. Você poderá desistir de participar desta pesquisa a qualquer 

momento. 

O questionário que você deverá responder exigirá cerca de 15 minutos de seu tempo. 

Você pode aceitar ou não participar. Caso aceite, deverá clicar no botão de aceite nesta página 

e, assim, estará dando ciência de que recebeu as informações sobre a pesquisa e aceita 

participar de forma livre e esclarecida. 

Ao término da pesquisa, os dados poderão ser publicados ou apresentados em eventos 

científicos, com a garantia de não revelar a sua identidade ou de qualquer pessoa da pesquisa.  
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Agradeço a colaboração e informo que esta pesquisa poderá auxiliar os profissionais 

de saúde que atuam na área de saúde sexual e reprodutiva, fornecendo subsídios para o um 

cuidado humanizado e integral que considere as especificidades apresentadas pelas jovens 

universitários. 

 

Atenciosamente, 

Monalisa Nanaina da Silva – pesquisadora responsável 

Tel: (16) 996189637. E-mail: monalisananaina@usp.br  

Juliana Cristina dos Santos Monteiro - orientadora 

Tel: (16) 3315 3412. E-mail: jumonte@eerp.usp.br 

Av. Bandeirante, 3900. EERP – sala 72. Ribeirão Preto 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP 

Endereço: Av. Bandeirantes, 3900. Ribeirão Preto, SP – EERP/USP, sala 38. 

Telefone: (16) 3315 9197. E-mail: cep@eerp.usp.br  

Horário de funcionamento: Dias úteis - das 10 às 12 e das 14 às 16 horas. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto, que tem a finalidade de proteger eticamente o participante da pesquisa, 

avaliando as pesquisas que envolvem serem humanos em todas as etapas dos estudos, desde a 

elaboração do projeto até o relatório final 

 

Ao clicar no botão abaixo, tendo recebido as informações acima e ciente do exposto, 

aceito participar da pesquisa de forma livre e esclarecida. 

mailto:monalisananaina@usp.br
mailto:jumonte@eerp.usp.br
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ANEXO A 

 

SEGUNDO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

 

Leia cada frase com atenção e clique na opção mais adequada 

 

1. Eu sinto que sou uma pessoa de valor, no mínimo, tanto quanto as outras pessoas. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

 

2. Eu acho que eu tenho várias boas qualidades. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

 

3. Levando tudo em conta, eu penso que eu sou um fracasso. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

 

4. Eu acho que sou capaz de fazer as coisas tão bem quanto a maioria das pessoas. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

 

5. Eu acho que eu não tenho muito do que me orgulhar. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

 

6. Eu tenho uma atitude positiva com relação a mim mesmo. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

 

7. No conjunto, eu estou satisfeito comigo. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

 

8. Eu gostaria de poder ter mais respeito por mim mesmo. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

 

9. Às vezes eu me sinto inútil. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

 

10. Às vezes eu acho que não presto para nada. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 
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