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RESUMO
Para alcançar o objetivo de identificar o uso de preservativos na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis por
pessoas em situação de rua, em condições de vulnerabilidade, utilizando-se da rua como espaço para morar e sustentar-
se independente dessa condição ser temporária ou permanente no município de Maringá-Paraná foi realizado um estudo
transversal, exploratório envolvendo esse público. Os 109 participantes desse estudo foram abordados por profissionais
da saúde do Consultório na Rua integrante da Rede de Atenção Psicossocial da região metropolitana de Maringá. Os
dados foram obtidos de relatórios emitidos pelo Sistema de Informação dos Centros de Testagem Aconselhamento em
Aids  (SI-CTA)  e  pelo  Sistema de Controle  Logístico  de Insumos Laboratoriais  (SISLOG-LAB).  Procedeu-se análise
quantitativa e qualitativa dos dados coletados obtendo-se como um  dos resultados o dado de 41,3% (n=45)  pessoas
referiram-se  que  não  usaram preservativos  com parceiro  fixo  e  47,7% (n=52)  não  usaram com parceiro  eventual,
afirmando que um dos principais motivos para não utilizarem é a de terem confiança no parceiro 20,2% (n=22). Esses
dados obtidos visam instrumentalizar os profissionais de saúde na perspectiva da promoção do cuidado à população em
situação de rua para a ampliação e construção de novas formas de atuação frente aos problemas de saúde dessa
população.

PALAVRAS-CHAVE: Doenças Sexualmente Transmissiveis; Prevenção; Sem-teto.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social (2005), a população em situação de
rua é composta por pessoas de diferentes realidades que compartilham de condições de miséria e
que buscam maneiras de subsistirem por meio de atividades produtivas realizadas na rua, utilizando
dela como estadia, constituindo assim, um grupo populacional heterogêneo que em algum momento
passou por  adversidades como a perda de um emprego,  conflitos  familiares ou uso de drogas
(ROCHA e EUZEBIO, 2017). .

As  condições de debilidades físicas  e mentais  dessa população é,  deveras preocupante,
sendo alvo de várias doenças infectocontagiosas, como a AIDS, sífilis e hepatites, sendo de extrema
importância que este grupo se previna contra essas Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTS)
por meio da utilização de preservativos (JANUZZI, 2014). 

Porém,  o  uso  deles  por  essa  população  é  raro,  embora  seu  acesso  seja  amplamente
difundidos por postos de saúde, sendo disponibilizados gratuitamente, ainda há uma grande falta de
conhecimento por parte deste grupo quanto a importância deste método de prevenção, visto que
muitos  interpretam de  maneira  errônea  o  motivo  de  usá-los,  achando  que  os  preservativos  só
servem como barreira biológica para evitar uma gravidez, enquanto que sua principal função é evitar
o contágio de doenças sexualmente transmissíveis (PINTO, 2014).

Sendo assim, este estudo tem como objetivo identificar o uso de preservativos na prevenção
de DSTs por pessoas em situação de rua no município de Maringá-Paraná e os principais motivos
pela qual não os utilizam.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização deste estudo transversal, exploratório envolvendo pessoas em situação de
rua,  utilizou-se  os  dados  obtidos  de  relatórios  emitidos  e  preenchidos  por  profissionais  do
Consultório  na  Rua  durante  a  abordagem  a  este  grupo  em  condição  de  pobreza  absoluta  e
vulnerabilidade,  na  realização  de  exames  de  hepatites,  HIV  e  sífilis  de  acordo  com  modelo
preconizado pelo Sistema de Informação dos Centros de Testagem e Aconselhamento em Aids (SI-
CTA). 

Os dados adquiridos anteriormente foram armazenados em planilha do programa Microsoft
Excel® 2010 e analisados estatisticamente com o auxílio do Software Statistica Single User® versão
13.2. A avaliação de percentuais foi realizada através de tabelas simples e de dupla entrada. Nas
tabelas de dupla entrada foram realizados testes qui-quadrado para verificar possíveis associações
entre  as  variáveis.  O  nível  de  significância  adotado  nos  testes  foi  de  5%,  ou  seja,  foram
consideradas significativas as comparações cujo p<0,05. 

Este trabalho faz parte dos dados obtidos no projeto “Doenças Infectocontagiosas de Pessoas
em Situação de Rua” aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Unicesumar (CEP CESUMAR)
através do certificado nº 1.593.329.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os 109 moradores de rua abordados, 41,3% (n=45) referiu que não usou preservativos
com parceiro fixo e 47,7% (n=52) não usou com parceiro eventual. Como motivo para não usar,
20,2% (n=22) afirma que confia no parceiro fixo, 11,9% (n=13) não acredita na eficácia da camisinha
com parceiros eventuais, 14,7% (n=16) não dispunha de camisinha no momento com o parceiro
eventual. 18,3% (n=20) afirma que o risco do parceiro fixo é devido ao uso de drogas e 44% (n=48)
afirma não ter usado preservativo na ultima relação com o parceiro fixo .

Na análise de associação entre gênero e as variáveis do estudo, obteve-se associação entre
o gênero e o uso de preservativos com parceiro fixo (p=0,0276), motivo de não usar preservativos
com parceiro fixo (p=0,0064), risco do parceiro fixo (p=0,0001)  e uso de preservativo com parceiro
fixo (p=0,0047).

Existe associação entre a faixa etária e motivo de não usar preservativos com parceiro fixo
(p=0,0192). Na faixa  de 18 a 25 anos prevalecem os motivos “confia no parceiro” (3,7%) e “não
acredita na eficácia do dispositivo” (1,8%). De 26 a 44 anos, “confia no parceiro” (14,7%), “não
acredita na eficácia do dispositivo” (9,2%), “parceiro (a) não aceita” (1,8%). De 45 a 60 anos, “confia
no parceiro” (1,8%). O motivo “confia no parceiro” perfaz o total de 20,2% das respostas obtidas.

Existe associação entre estado civil e uso de preservativos com parceiro fixo (p=0,0183) com
prevalência para solteiros (19,3%) seguido de casados (15,6%). 

O motivo de não usar preservativos com parceiro fixo (p=0,0396) referindo que, tanto solteiros
como casados e separados como “confia no parceiro”. 

O não uso com parceiro eventual (p=0,0012) prevalece entre todos estados civis referidos  o
motivo "não dispunha no momento" seguido de “não acredita na eficácia”.

 O “uso de drogas”  é  evidenciado como risco do parceiro  fixo (p=0,0089)  pelos solteiros
(8,3%), casados (9,2% ) e separados (0,9%). 

A resposta negativa para o uso do preservativo na última relação com parceiro fixo (p=0,0018)
foi indicada por solteiros (20,2%), casados (16,5%) e separados (8,0%) .

O fato de muitas pessoas não utilizarem preservativos se deve ao desconhecimento sobre
sua verdadeira função, que é a de prevenir as Doenças Sexualmente Transmissíveis e não apenas
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uma  gravidez  indesejada.  Há  também  outros  motivos  que  merecem  destaque,  como  algumas
pessoas relatam não os utilizarem, pois atrapalham a relação sexual ou por estarem sob efeito de
álcool ou drogas, não tendo total consciência de si no momento do ato.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que mesmo em situação de rua e com parceiros com comportamento de risco
sexual e uso de drogas sendo classificados como grupo de risco para Sífilis, Aids e Hepatites, a
prevalência de não uso de preservativo é alta. O que chama atenção é que os motivos para o não
uso  são  os  mesmos  relatados  por  outras  populações  focando  a  confiança  no  parceiro  e  nas
referencias de não acreditar na eficácia do mesmo. 

Pela condição de vida frágil e desprotegida com alto risco para as doenças transmissíveis, a
saúde pública precisa desenvolver estratégias para que os motivos apresentados sejam reavaliados
para permitir a proteção e minimizar os riscos de transmissão dessas doenças. 
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