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020 VARIAÇÕES NA IDADE DE INÍCIO DAS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS SEXUAIS EM CAXIAS DO 
SUL. André HS de Souza; Gisele Q Cislaghi; Gabriela CG Martinez; Taisa F Paim; Franco Scariot; Alberto S 
Mainieri. (Depto de Pediatria, HCPA; Faculdade de Medicina, UFRGS) 
Muitos afirmam que está havendo redução na idade em que os jovens iniciam suas experiências sexuais; porém, os 

dados referentes ao interior do estado (RS) são escassos ou inexistentes. O objetivo deste estudo foi avaliar se essas experiências 
sexuais vem ocorrendo mais cedo nos últimos anos. Estudou-se, através de amostra aleatória, 3663 alunos, de 12 a 17 anos (12% 
dos matriculados na rede de ensino de Caxias do Sul nesta faixa etária) que responderam a um questionário padronizado e 
autoaplicável, no 2º semestre de 1998. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética do GPPG/HCPA. A análise 
estatística foi feita através do programa Epi-Info 6.03c, considerando p<0,05. Responderam ao questionário 376 jovens de 12, 706 
de 14 e 518 de 17 anos. Dos jovens hoje com 12, 14 e 17 anos 46,5%, 37,1% e 25,3% beijaram pela primeira vez antes dos 12; 
46,3%, 30,8% e 17,6% "ficaram" pela primeira vez antes dos 12 e 16,5%, 4,0% e 1,7% namoraram pela primeira vez antes dos 12, 
respectivamente. Dos jovens hoje com 14 e 17 anos 80,0% e 68,0% deles beijaram pela primeira vez antes dos 14 anos; 80,1% e 
61,4% destes "ficaram" pela primeira vez antes dos 14 anos; 26,2% e 10,4% deles namoraram pela primeira vez antes dos 14 
anos, respectivamente. A percentagem de rapazes, hoje com 12 (155 jovens), 14 (295) e 17 anos (244), que tiveram sua sexarca 
antes dos 12 anos foi 25,2%; 7,5% e 5,3%. Nos rapazes hoje com 14 e 17 anos, a sexarca ocorreu antes dos 14 em 32,2% e 15,6% 
deles. A percentagem de moças, hoje com 12 (219 jovens), 14 (397) e 17 anos (267), que tiveram sua sexarca antes dos 12 anos 
foi 3,6%; 0,7% e 0,0%. Nas moças, hoje com 14 e 17 anos, a sexarca ocorreu antes dos 14 em 7,8% e 2,6% delas. Todas as 
comparações com p<0,01. A idade do primeiro beijo, primeiro ficar, primeiro namoro e da sexarca vem se tornando gradualmente 
mais cedo nos últimos anos. (FIPE) 

 




