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Saúde

RESUMO

A sexualidade é um aspecto central da experiência humana ao longo da vida e abrange sexo, identidades e papéis de gênero. O objetivo do estudo 
foi investigar, por meio das respostas dos adolescentes, as suas percepções sobre a sexualidade nos dias atuais e o quanto elas são postas em 
prática. Para a construção desse trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico e uma pesquisa de campo. O estudo teórico foi feito a 
partir de pesquisas utilizando o banco de dados Scielo, com os descritores sexualidade e adolescência, e englobando as publicações dos últimos 
20 anos.  A pesquisa de campo, do tipo quantitativo, foi realizada nos municípios de Rio Bonito, Niterói e Campos dos Goytacazes. A amostra foi 
de ocasião e foram entrevistados alunos do ensino médio por meio da aplicação de um questionário estruturado e com perguntas fechadas. A 
participação foi voluntária e os entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os resultados foram analisados e todos os 
gráficos são de fonte própria e plotados utilizando o programa Microsoft Office Excel. O número de entrevistados foi de 259, mas foram validadas 
184 entrevistas. Dessas, 88 foram respondidas por adolescentes do gênero feminino e 96 do gênero masculino. Os estudantes tinham idade entre 
15 e 18 anos, sendo esses estudantes do 1° ao 3° ano do Ensino Médio. Observamos que a maioria dos adolescentes entrevistados demonstrou 
percepções corretas sobre sexualidade, porém ainda é possível identificar algumas falhas no conhecimento, relacionado ao ciclo menstrual e ao 
uso da pílula do dia seguinte, e falhas também na absorção/prática da informação, visto que a maioria deles afirmou ter tido contato com 
palestras ou outros meios explicativos sobre o assunto e, mesmo assim, encontramos condutas e pensamentos falhos. O conhecimento sobre os 
métodos contraceptivos e os riscos que relações sexuais desprotegidas proporcionam, são fundamentais para que os adolescentes possam 
vivenciar o sexo de maneira adequada e saudável, assegurando a prevenção principalmente das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) / das 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Para possibilitar ao adolescente o exercício da sexualidade de forma segura é importante a educação 
sexual com participação ativa dos adolescentes, principalmente, no âmbito escolar (ensino médio) e por meio das conversas com os pais, no 
âmbito familiar.
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