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RESUMO
Essa pesquisa tem como objetivo verificar o comportamento sexual de jovens universitárias e entender o conhecimento
sobre os métodos contraceptivos e situações de abortamento provocado por jovens universitárias de ensino superior
privado, se tem conhecimento sobre educação sexual e acesso aos métodos contraceptivos. Para obter as respostas,
utilizar-se-á um questionário que será aplicado para jovens universitárias com idade superior de 18 anos, estudantes de
três grandes áreas: ciências da saúde, ciências humanas e ciências exatas. Após o processamento dos dados obtidos
pelas respostas do questionário, destacaremos os pontos chave da pesquisa, um grande problema político social, que é
a relação sexual de jovens e adolescentes, já que muitos não tem informação necessária desde o início da vida sexual.
Os resultados atingidos possibilitara saber como a falta de informação, situações de desespero, despreparo emocional e
financeiro contribuíram para tomadas de decisões graves e até mesmo contribuíram para a disseminação de doenças
sexualmente transmissíveis.
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1 INTRODUÇÃO

A sexualidade é um dos parâmetros mais íntimos do indivíduo englobando as dimensões
física, psicológica, ética e social (COELHO, 2016; SILVEIRA, SANTOS e BORGES, 2014). 

Na adolescência, o jovem inicia as interações sociais, busca por autonomia e afirmação de
sua identidade de gênero e suas funções - erotismo, prazer, intimidade e reprodução (SILVEIRA,
SANTOS e BORGES, 2014). 

Na  juventude,  o  envolvimento  afetivo,  riscos  ligados  à  atividade  sexual  e  entrega  nos
relacionamentos torna esse grupo vulnerável na saúde sexual e reprodutiva (COELHO et al., 2016;
SILVEIRA, SANTOS e BORGES, 2014).

No Brasil, o curso superior é o caminho natural da formação considerado ser um caminho
privilegiado  para  a  ascensão  social  e  realização  profissional  (SILVEIRA,  SANTOS e  BORGES,
2014). 

O início da vida sexual é um evento que ocorre majoritariamente na juventude juntamente
com o ingresso na universidade. Este momento é importante na vida dos jovens pois começam sua
experiência no mundo do trabalho construindo sua identidade profissional  que esta acoplada ao
processo de identidade adulta. Isto ocorre ao mesmo tempo do início da vida sexual que também é
um marco importante de passagem para a vida adulta (BRAMBILLA et al, 2016). 

Diante  desta  realidade,  ocorre  a  soma  da  vida  acadêmica  com  os  comportamentos
característicos  da adolescência,  fazendo com que situações e  comportamentos  de risco  fiquem
evidentes -  tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, conduta sexual  de risco, uso de drogas
ilícitas e outros (SILVEIRA, SANTOS e BORGES, 2014). 

Uma das grandes consequências negativas do início precoce da vida sexual é a gravidez não
planejada e o surgimento de situações adversas que podem prejudicar ainda mais a vida e saúde da
jovem e da futura criança que provem de uma gravidez levada a termo (WHO, 2008).

As razões apontadas para explicar a gravidez não desejada são diversas e consideram a
escassez de informações adequadas sobre gravidez e métodos contraceptivos, falta de diálogo com
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os parceiros, dificuldade no uso do método anticoncepcional ou o entendimento de que uma relação
ocasional não terá a gravidez como consequência (NUNES, 2016).

A  gravidez  não  planejada  tem  despertado  a  atenção  para  o  aborto,  que  mesmo  sendo
proibido por lei no Brasil, ocorre com grande transtorno por ser prática clandestina culminando com a
morte de milhares de mulheres, principalmente adolescentes e jovens.  Dos 46 milhões de abortos
provocados no mundo 20 milhões ocorrem de maneira clandestina. (CORREIA et al, 2008). Além de
não serem raros os casos de hospitalização decorrentes de complicações causados pelo aborto que
foram realizados clandestinamente e tiveram como resultado sérias complicações medicas (SOUZA.
2016).

 No Piauí, estudo realizado sobre a morte de 50 adolescentes entre 2008 e 2013, identificou
que as mortes foram ocasionadas por transtornos hipertensivos (28%), infecção puerperal (16%),
hemorragia (12%), tromboembolismo (12%) e aborto (10%) (NUNES, 2016). 

A Pesquisa Nacional de Aborto (PNA) elucida que o aborto é um procedimento frequente na
vida  reprodutiva  das  mulheres  brasileiras  de  diferentes  grupos  socioeconômicos  (DINIZ  e
MEDEIROS, 2010). 

O aborto é um problema de saúde pública da América Latina. As estatísticas mostram que
uma das maiores causas de morte de mulheres no Brasil  está relacionado à hospitalização pós
abortamento (CORREIA e CAVALCANTE, 2008).

O aborto contribui para a elevação da razão de mortalidade estando entre a terceira e quarta
causa de morte materna nos países em desenvolvimento. Acomete mulheres de todas as faixas
etárias no período reprodutivo e o desfecho fatal está ligado a complicações relacionadas ao retardo
no atendimento ou no diagnóstico dessas complicações (NUNES, 2016). 

Apesar  de  o aborto  ser  mais comum entre mulheres menos escolarizadas e socialmente
menos favorecidas, é também o caminho mais frequente diante de uma gravidez não planejada
entre  aquelas  de  maior  renda  e  instrução,  onde  estas  procuram  uma  clínica  particular  para
realização do procedimento clandestinamente (SILVEIRA, MCCALLUM e MENEZES, 2016). 

Investigações  têm abordado  aspectos  relevantes  sobre  o  tema  focando  principalmente  a
percepção  de risco  pessoal  e  a  conduta  preventiva.  Apesar  dos resultados  apontarem elevado
conhecimento  sobre  os  riscos  inerentes  a  uma conduta  sexual  desprotegida  não  se  observa  a
redução dessas práticas (SILVEIRA, SANTOS e BORGES, 2014).

Essa pesquisa tem como objetivo verificar o comportamento sexual de jovens universitárias e
entender o conhecimento sobre os métodos contraceptivos e situações de abortamento provocado
por jovens universitárias de ensino superior privado, se tem conhecimento sobre educação sexual e
acesso aos métodos contraceptivos. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para esse estudo transversal exploratório, foi  elaborado um questionário abordando sobre
sexualidade e aborto a ser realizado com universitárias de uma instituição de ensino superior privada
situada no Noroeste do Paraná. Serão incluídas mulheres, maiores de 18 anos, estudantes de três
grandes áreas: ciências da saúde, ciências humanas e ciências exatas e que assinarem o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Serão excluídas as universitárias que se recusarem a
assinar o TCLE. 

A coleta de dados será realizada através de entrevista utilizando questionário autoaplicável
contendo questões abertas e fechadas, em duas partes: I. Dados da população; II. Sexualidade e
aborto. 
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Os  dados  obtidos  serão  digitados  em  planilha  do  programa  Microsoft  Excel®  2010  e
posteriormente analisado estatisticamente com o auxílio de um programa a ser definido. 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

Os dados serão analisados qualitativamente e quantitativamente a partir das respostas obtidas, com a
finalidade  de  fazer  o  tratamento  estatístico  e  então  conhecer  a  realidade  da  vida  sexual  das  jovens,
concepção e o conhecimento sobre os riscos do aborto clandestino.

Os resultados atingidos possibilitarão saber como a educação sexual influenciará por toda
vida de uma mulher, desde o início da sua vida sexual, permitindo entender onde não está chegando
a informação correta ou a falta de prevenção, e, o que levam jovens a tomar decisões em atos de
desespero que pode trazer consequências gravíssimas para o resto de suas vidas
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