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Introdução: Frente ao aumento do número de gestações não planejadas e doenças sexualmente 
transmissíveis entre adolescentes, faz-se necessário a identificar medidas eficazes que conduzam os 
adolescentes a usarem condom. Objetivo: Avaliar o impacto de ações sequenciais educativas de 
valorização da vida no uso de condom entre jovens. Métodos:  Entre os anos de 2002 e 2005, foram 
realizadas 6 oficinas anuais de educação sexual com jovens entre 10 e 18 anos, alunos de uma 
escola estadual de Porto Alegre. Um questionário padrão, auto-aplicável, foi preenchido pelos 
estudantes, de forma individual e sigilosa, em 2002 e em 2005, após os encontros terem ocorrido. Em 
2008, esse mesmo questionário foi aplicado a alunos da mesma faixa etária e da mesma escola, os 
quais não haviam participado de nenhuma oficina. Um estudo transversal prospectivo foi então 
realizado, para avaliar as três amostras. O estudo foi aprovado pelo Comitê de ética do HCPA. 
Resultados: A porcentagem de jovens sexualmente ativos que usaram condom na sexarca em 2002, 
2005 e 2008 foi respectivamente 14,3% , 93,3% e 60,0%. A porcentagem em 2002 é 
significativamente menor que em 2005 e a de 2008 não difere estatisticamente dos outros dois anos. 
Conclusão: Entre os jovens avaliados, houve um aumento significativo no uso de condom na 
sexarca entre os anos de 2002 e 2005. Em 2008, houve uma redução nesta taxa, embora não 
retornando aos níveis encontrados em 2002. Frente a esses resultados, pode-se inferir que um 
trabalho educativo seqüencial interativo e estruturado, visando mudanças comportamentais e no grau 
de conhecimento dos adolescentes sobre aspectos sexuais, tem impacto positivo no uso de condom 
na sexarca.   

  

  




