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Introdução

Inquéritos populacionais envolvendo questões sobre conhecimento e práticas em relação ao HIV/aids e 
outras DST são importantes instrumentos de saúde pública para prevenção primária  secundária  , e 
controle destas doenças (Carrero e Costa, 2006; França-Junior e col, 2008; Berquó e col., 2008).

No Brasil foram realizados diversos inquéritos com foco nas práticas sexuais e no conhecimento sobre a 
infecção pelo HIV. Destacam-se os estudos realizados com conscritos do Exército Brasileiro desde 1996 
(Ministério da Saúde, 2002; Szwarcwald et al., 2005; Szwarcwald et al, 2011); a Pesquisa Nacional sobre 
Demografia e Saúde, realizada em 1996 (BEMFAM, 1997); e os estudos conduzidos pelo Centro Brasileiro 
de Análise e Planejamento, em 1998 e 2005 (Berquó et al., 2008; Ministério da Saúde, 2006).

Em 2004 e 2008, o Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais da Secretaria de Vigilância em Saúde 
(SVS) do Ministério da Saúde (DDAHV) realizou inquérito nacional para investigação do conhecimento, 
práticas e comportamentos de risco relacionados à infecção pelo HIV e outras doenças sexualmente 
transmissíveis, denominado “Pesquisa de Conhecimento, Atitudes e Práticas na População Brasileira” 
(PCAP) (Ministério da Saúde, 2006; Pascom e Szwarcwald, 2011). Os resultados  das duas pesquisas sobre 
o mesmo tema trouxeram informações úteis para conhecer a realidade brasileira, definir estratégias  para 
o enfrentamento do HIV e das DST,  monitorar e avaliar o alcance das metas e resultados. 

Em 2013 o DDAHV realizou nova PCAP, no território nacional. Entretanto, a metodologia utilizada  não 
possibilitou a desagregação de dados para  análise  e os resultados relativos ao .  Levando-se em conta MSP
o tamanho do , que conta com 11.253.503 habitantes e sua  importância em relação à epidemia MSP
nacional de HIV,  a  heterogeneidade de  coeficientes de incidência e de mortalidade por aids nos 
diferentes subdistritos que sugerem a existência de diferentes perfis epidêmicos da aids nesse município  
(Boletim Epidemiológico, 2012), decidiu-se realizar uma PCAP municipal.

Dentre os principais resultados, destacamos  indicadores de conhecimentos, atitudes e 
práticas relacionados às doenças sexualmente transmissíveis (DST), ao HIV/aids e às hepatites virais (HV) 
no . Os resultados  da PCAP  vem sendo de grande valor  para subsidiar a formulação de políticas MSP MSP
públicas para o enfrentamento do HIV e das DST em nosso município.

Objetivo Geral

Avaliar o conhecimento, as atitudes e as práticas relacionadas às DST, HIV e Hepatites virais entre a 
população residente no .MSP

 

Cláudia Renata dos Santos Barros
Maria Cristina  dos Santos
Maria Elisabeth de Barros Reis Lopes
Eliana Battaggia Gutierrez

Metodologia 
da Pesquisa
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Região

Centro-Oeste
Leste
Norte
Sudeste
Sul
Total

Amostra Total

l728
864
810
988
928
4318

Setores

14
16
15
19
16
80

Entrevistas 
por setores
52
54
54
52
58
54

Desenho da amostra

A amostra foi selecionada com base nos setores censitários do Censo de 2010. Os domínios para o 
planejamento da amostra foram as cinco regiões do município (Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Leste e Norte),  
sexo e  faixa etária ( 15 a 24 anos,  25 a 34 anos,  35 a 49 anos e 50 a 64 anos) da população residente na 
região urbana do Município de São Paulo. A amostra final foi de 4318 entrevistas. 

Amostra final estratificada por região e Setores Censitários do município de São Paulo. PCAP MSP. 
2014

1.1.Coleta de dados

O trabalho de campo foi realizado pela  Zaytec Brasil-Serviço de Pesquisa LTDA, entre novembro de 2013 
e janeiro de 2014.
A coleta foi realizada por meio Tablets e uma parte do questionário, com perguntas que 
poderiam causar constrangimento, foi de autopreenchimento. 

1.2.Variáveis

O questionário da PCAP-MSP é o mesmo que foi utilizado na PCAP Nacional para permitir a 
comparabilidade dos resultados.
Foram feitas perguntas para caracterização social, demográfica e de escolaridade dos sujeitos 
e para identificar o grau de   conhecimento, as atitudes e as práticas relacionados ao HIV, às outras 
doenças sexualmente transmissíveis e  às hepatites virais. 
O Projeto de Pesquisa  foi  aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da  Secretaria Municipal da Saúde 
– Parecer nº 340.776.

Metodologia

Inquérito domiciliar realizado com indivíduos de 15 a 64 anos de idade residentes no MSP.

PCAP MSP
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1.      Sexo:
         a) Masculino       b) Feminino       c) Travesti

2.      Qual a sua idade? ______ anos

3.      Qual o seu estado conjugal?
         a) Nunca foi casado nem viveu com companheiro (solteiro)           e) Separado ou divorciado
         b) Casado atualmente                f ) Viúvo
         c) Vive com companheiro atualmente
         d) Já viveu com companheiro e não vive mais

4.      Qual o seu grau de escolaridade? Anos de estudo.
         a) Analfabeto                                                                                  e) 1ª ou 2ª série do ensino médio
         b) 1ª a 3ª série do ensino fundamental                  f ) Ensino médio completo
         c) 4ª a 7ª série do ensino fundamental                  g) Superior incompleto  
         d) Ensino fundamental completo                  h) Superior completo

5.      Você está estudando atualmente? 
         a) Sim     b) Não 

6.      Qual foi o curso mais elevado que o/a chefe de sua família completou? Anos de estudo.
         a) Analfabeto                    e) 1ª ou 2ª série do ensino médio
         b) 1ª a 3ª série do ensino fundamental                  f ) Ensino médio completo
         c) 4ª a 7ª série do ensino fundamental                  g) Superior incompleto
         d) Ensino fundamental completo                  h) Superior completo

7.      Como você se classifica em relação a sua cor ou raça?
         a) Branca   e) Indígena
         b) Preta   f ) Outra
         c) Amarela   g) Não sei responder
         d) Parda

8.      Você se considera religioso?
         a) Sim    b) Não [pular para (10)]

9.      Qual é a sua religião?
         a) Católica    d) Umbanda/Candomblé
         b) Evangélica  e) Outras religiões
         c) Espírita

10.   Qual é a sua situação de trabalho atual?
         a) Servidor público [pular para (12)]
         b) Empregado com carteira de trabalho [pular para (12)]
         c) Empregado sem carteira de trabalho [pular para (12)]
         d) Trabalha por conta própria e não tem empregados [pular para (12)]
         e) Empregador [pular para (12)]
         f )  Não trabalha atualmente

11.   Qual a principal razão de você não estar empregado atualmente?
         a) Dona de casa / cuidando da família          e) Aposentado / incapacitado para o trabalho
         b) Procurou, mas não conseguiu encontrar trabalho        f ) Doença
         c) Trabalhos não remunerados                                          g) Outro
         d) Estudos / treinamento

    BLOCO A
Informações Sócio-demográficas
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12. Nos últimos 12 meses, qual foi sua principal ocupação? [Entrevistador: com a ajuda do entrevistado, classifique   
a ocupação no grupo ocupacional mais adequado.]

         a)  Altos funcionários do governo, dirigentes, gerentes ou altos funcionários de empresa
         b)  Profissionais do nível superior 
         c)   Profissionais das artes 
         d)  Profissionais ou técnicos de nível médio 
         e)   Trabalhadores de serviços administrativos 
         f )   Trabalhadores da prestação de serviços e comerciários 
         g)   Trabalhadores de serviços domésticos  
         h)   Trabalhadores agropecuários, florestais de caça e pesca 
         i)    Trabalhadores manuais (produção de bens e serviços industriais) 
         j)    Trabalhadores manuais da construção civil 
         k)   Trabalhadores manuais de reparação e manutenção 
         l)    Membros das forças armadas, policiais e bombeiros militares 
         m) Ocupações mal especificadas do trabalho informal (ambulante, manobrista, guardador de carro, etc)

13.   Quais e quantos dos itens abaixo existem na casa onde você mora?
         a) Televisão                                                     Não tem               1                     2                       3             4 ou +
         b) Rádio                                                           Não tem               1                     2                       3              4 ou +
         c) Telefone celular                                        Não tem               1                     2                       3             4 ou +
         d) Banheiro                                                     Não tem               1                     2                       3             4 ou +
         e) Automóvel                                                 Não tem               1                     2                       3             4 ou +
         f ) Motocicleta                                                Não tem               1                     2                       3             4 ou +
         g) Empregada mensalista                          Não tem               1                     2                       3             4 ou +
         h) Máquina de lavar                                     Não tem               1                     2                       3             4 ou +
         i) Videocassete ou DVD                              Não tem               1                     2                       3             4 ou +
         j) Geladeira                                                     Não tem               1                     2                       3             4 ou +
         k) Freezer (aparelho independente 
             ou parte da geladeira duplex)             Não tem               1                     2                       3             4 ou +

14.   Você tem acesso à internet? 
         [pode marcar mais de uma]
         a) Sim, em casa               d) Sim, em outro lugar (por exemplo, lan house)
         b) Sim, no trabalho               e) Não
         c) Sim, no celular

      

15.    Gostaria de saber qual ou quais doenças uma pessoa pode ser infectada por meio de alimentos ou de água     
contaminada?

         [Várias opções - Alterar ordem das opções]
         a) Aids [pular para (17)]   f ) Malária [pular para (17)]
         b) Sífilis [pular para (17)]   g) Gonorréia [pular para (17)]
         c) Hepatite      h) Nenhuma destas [pular para (17)]
         d) Dengue [pular para (17)]

16.    E, qual ou quais tipos de hepatites uma pessoa pode ser infectada por meio de alimentos ou de água  
contaminada? 

         a) Hepatite A   d) Hepatite D
         b) Hepatite B   e) Não Sabe
         c) Hepatite C

Formas de Transmissão de Algumas Doenças
[Alterar ordem das questões aleatoriamente]

    BLOCO B

PCAP MSP
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17.   E, qual ou quais das doenças uma pessoa pode ser infectada ao usar banheiros públicos? 
         [Várias opções - Alterar ordem das opções]
         a) Aids     e) Malária
         b) Sífilis     f ) Gonorréia
         c) Hepatite      g) Nenhuma destas
         d) Dengue 

18.   E, para qual ou quais doenças uma pessoa pode ser infectada compartilhando escova de dente?
         [Várias opções - Alterar ordem das opções]
         a) Aids [pular para (20)]   e) Malária [pular para (20)]
         b) Sífilis [pular para (20)]   f ) Gonorréia [pular para (20)]
         c) Hepatite     g) Nenhuma destas [pular para (20)]
         d) Dengue [pular para (20)]

19.   E, qual ou quais tipos de hepatites uma pessoa pode ser infectada compartilhando escova de dente? 
         a) Hepatite A                     b) Hepatite B                   c) Hepatite C                 d) Hepatite D                  e) Não Sabe

20.   E, qual ou quais das doenças uma pessoa pode ser infectada ao compartilhar com outras pessoas instrumentos 
para o uso de drogas, tais como seringa, agulha, cachimbo, latinha, canudo, etc.? 

         [Várias opções - Alterar ordem das opções]
         a) Aids [pular para (22)]   e) Malária [pular para (22)]
         b) Sífilis [pular para (22)]   f ) Gonorréia [pular para (22)]
         c) Hepatite      g) Nenhuma destas [pular para (22)]
         d) Dengue [pular para (22)]

21.   E, qual ou quais tipos de hepatites uma pessoa pode ser infectada ao compartilhar com outras pessoas 
instrumentos para o uso de drogas, tais como seringa, agulha, cachimbo, latinha, canudo, etc.? 

         a) Hepatite A                     b) Hepatite B                   c) Hepatite C                   d) Hepatite D                  e)  Não Sabe

22.   E qual ou quais das doenças uma pessoa pode ser infectada ao não usar preservativos em relações sexuais?
         [Várias opções - Alterar ordem das opções]
         a) AIDS [pular para (24)]                   e)  Malária [pular para (24)]
         b) Sífilis [pular para (24)]   f ) Gonorréia [pular para (24)]
         c) Hepatite     g) Nenhuma destas [pular para (24)]
         d) Dengue [pular para (24)]
   
23.   E, qual ou quais tipos de hepatites uma pessoa pode ser infectada ao não usar preservativos em relações 

sexuais? 
         a) Hepatite A                     b) Hepatite B                   c) Hepatite C                   d) Hepatite D                  e)  Não Sabe

24.   E, para qual ou quais doenças uma pessoa pode ser infectada compartilhando os instrumentos de 
manicure/pedicure (alicate de unha, lixa, espátula, etc)?

         [Várias opções - Alterar ordem das opções]
         a) Aids [pular para (26)]   e) Malária [pular para (26)]
         b) Sífilis [pular para (26)]   f ) Gonorréia [pular para (26)]
         c) Hepatite      g) Nenhuma destas [pular para (26)]
         d) Dengue [pular para (26)]   

25.   E, qual ou quais tipos de hepatites uma pessoa pode ser infectada compartilhando os instrumentos de 
manicure/pedicure (alicate de unha, lixa, espátula, etc)? 

         a) Hepatite A                     b) Hepatite B                   c) Hepatite C                   d) Hepatite D                  e)  Não Sabe
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26.   E, para qual ou quais doenças uma pessoa pode ser infectada fazendo tratamento dentário, endoscopia ou 
hemodiálise?

         [Várias opções - Alterar ordem das opções]
         a) Aids [pular para (28)]                   e) Malária [pular para (28)]
         b) Sífilis [pular para (28)]   f ) Gonorréia [pular para (28)]
         c) Hepatite      g) Nenhuma destas [pular para (28)]
         d)Dengue [pular para (28)]

27.   E, qual ou quais tipos de hepatites uma pessoa pode ser infectada fazendo tratamento dentário, endoscopia ou 
hemodiálise?

         a) Hepatite A                     b) Hepatite B                   c) Hepatite C                   d) Hepatite D                  e)  Não Sabe

28.   E, para qual ou quais doenças uma pessoa pode ser infectada fazendo tatuagem ou colocando piercieng?
         [Várias opções - Alterar ordem das opções]
         a) Aids [pular para (30)]   e) Malária [pular para (30)]
         b) Sífilis [pular para (30)]   f ) Gonorréia [pular para (30)]
         c) Hepatite      g) Nenhuma destas [pular para (30)]
         d) Dengue [pular para (30)]

29.   E, qual ou quais tipos de hepatites uma pessoa pode ser infectada fazendo tatuagem ou colocando piercieng? 
         a) Hepatite A                     b) Hepatite B                   c) Hepatite C                   d) Hepatite D                  e)  Não Sabe

Agora, para cada frase que eu citar, gostaria de saber se você concorda ou discorda.

30.   Uma pessoa pode ser infectada pelo vírus da hepatite B, C ou D compartilhando lâminas de barbear ou de 
depilar.

         a) Concorda          b) Discorda   c) Não sabe

31.   Uma pessoa pode ser infectada pelo vírus da hepatite B, C ou D ao realizar qualquer cirurgia.
         a) Concorda          b) Discorda   c) Não sabe

32.   O risco de transmissão do vírus da aids pode ser reduzido, se uma pessoa tiver relações sexuais somente com 
parceiro fiel e não infectado. 

         a) Concorda          b) Discorda   c) Não sabe

33.   Uma pessoa com aparência saudável pode estar infectada pelo vírus da aids. 
         a) Concorda          b) Discorda   c) Não sabe

34.   Usar preservativo é a melhor maneira de evitar que o vírus da aids não seja transmitido durante a relação 
sexual. 

         a) Concorda          b) Discorda   c) Não sabe

35.   Uma pessoa pode ser infectada com o vírus da aids compartilhando talheres, copos, ou refeições. 
         a) Concorda          b) Discorda   c) Não sabe

36.   Uma mulher grávida que esteja com o vírus da aids e recebe um tratamento específico durante a gravidez e no 
momento do parto, diminui o risco de passar o vírus da aids para o seu filho. 

         a) Concorda          b) Discorda   c) Não sabe

37.   Existe cura para a aids. 
         a) Concorda          b) Discorda   c) Não sabe

38.   Uma pessoa que está tomando medicamento para aids tem menos risco de transmitir o vírus da aids para outra 
pessoa. 

        a) Concorda          b) Discorda   c) Não sabe

PCAP MSP
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39.   Aids é uma doença crônica, possível de ser controlada.
         a) Concorda          b) Discorda   c) Não sabe

Agora vou fazer perguntas sobre o atendimento do serviço de saúde e sobre algumas doenças 
sexualmente transmissíveis.

40.   Quando foi a última vez que você precisou consultar um médico?
         a) Há menos de 2 semanas                   d) Entre três meses e um ano
         b) Entre 15 dias e um mês   e) Há mais de um ano atrás 
         c) Entre um mês e 3 meses atrás

41.   Por qual motivo você precisou consultar um médico?
         a) Acidente ou lesão     f ) Doença sexualmente transmissível
         b) Continuação de tratamento ou terapia                  g) Outro problema de saúde
         c) Consulta pré-natal
         d) Exame médico periódico
         e) Outro exame médico (admissional, para 
         carteira de motorista, etc.)

42.   Onde procurou o primeiro atendimento médico por este motivo?
         a)   Unidade básica de saúde (posto ou centro de saúde ou unidade de saúde da família) 
         b)  Centro de Especialidades, Policlínica pública ou PAM (Posto de Assistência Médica) 
         c)   CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) 
         d)  UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 
         e)  Outro tipo de Pronto Atendimento Público (24 horas) 
         f )   Pronto-socorro ou emergência de hospital público 
         g)  Ambulatório de hospital público 
         h)  Consultório de médico particular 
         i)   Ambulatório ou consultório de clínica privada 
         j)   Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato 
         k)  Pronto-atendimento ou emergência de hospital privado  
         l)    No domicílio, com médico particular 
         m) No domicílio, com médico da equipe de saúde da família 
         n)  Outro lugar

         [Se HOMEM pular para (47)]

43.   [SOMENTE PARA MULHER] Quando foi a última vez que fez um exame ginecológico?
         a) Nos últimos 3 anos           d) Nunca fez [pular para (45)]
         b) 4-5 anos atrás [pular para (45)]         e) Não sabe [pular para (45)]
         c) Mais de 5 anos atrás [pular para (45)]

44.   [SOMENTE PARA MULHER] Pensando nessa última vez que você fez o exame ginecológico, você fez o exame 
preventivo (Papanicolau)?

         a) Sim      b) Não   c) Não lembra

45.   [SOMENTE PARA MULHER] Você tem ou já teve relações sexuais com parceiro que tem ou já teve corrimento 
pelo canal da urina?

         a) Sim      b) Não   c) Não lembra/Não sabe

BLOCO C
Doenças Sexualmente Transmissíveis
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46.   [SOMENTE PARA MULHER] Você já teve, alguma vez na vida, algum dos seguintes problemas:
         [Se todas as respostas forem 2, pular para (52)]

47.   [SOMENTE PARA HOMEM] Você já teve, alguma vez na vida, algum dos seguintes problemas:
         [Se todas as respostas forem 2, pular para (51)]

48.   E, na última vez em que você teve algum desses problemas, você fez algum tipo de tratamento?
         a) Sim  b) Não      c) Não lembra

49.   Quem foi a primeira pessoa que você procurou na última vez que teve algum desses problemas?
         a)  Médico   b) Farmacêutico                           c) Outra pessoa
         d) Não procurou atendimento [HOMEM: pular para (51); MULHER: pular para (52)]

50.   Na última vez que você teve um desses problemas, recebeu alguma dessas orientações?
         a) Usar regularmente preservativo                         1.           Sim                             2.           Não
         b) Informar aos (às) parceiros (as)                           1.           Sim                             2.          Não
         c) Fazer o teste de HIV                                                 1.           Sim                             2.           Não
         d) Fazer o teste de sífilis                                              1.           Sim                             2.           Não
         e) Fazer os testes para as hepatites B e C              1.           Sim                             2.           Não 

51.   [SOMENTE PARA HOMEM] Você já operou de fimose ou fez circuncisão?
         a) Sim                         b) Não

52.   Você já fez o teste para aids alguma vez na vida? 
         a) Sim                       b) Não [pular para (63)]      c) Não lembra/Não respondeu [pular para (63)]

53.   Você fez o teste para aids nos últimos 12 meses?
         a) Sim                       b) Não [pular para (55)]                      c) Não lembra/Não respondeu [pular para (55)]

54.   Quantas vezes você fez o teste para aids nos últimos 12 meses? ______ vezes

55.   Você já fez um teste rápido de AIDS cujo resultado sai na hora?
         a) Sim                         b) Não              c) Não lembra/Não respondeu

a) Corrimento pelo canal da urina

b) Feridas no pênis

c) Pequenas bolhas no pênis

d) Verrugas (berrugas) no pênis

1.           Sim        2.           Não         Idade do último episódio: ___ anos

1.           Sim        2.           Não         Idade do último episódio: ___ anos

1.           Sim        2.           Não         Idade do último episódio: ___ anos

1.           Sim        2.           Não         Idade do último episódio: ___ anos

a) Feridas na genitália (vulva, 
    vagina, partes íntimas, etc)

b) Pequenas bolhas na genitália 
     (vulva, vagina, partes íntimas, etc

c) Verrugas na genitália (vulva, 
    vagina, partes íntimas, etc)

1.           Sim        2.           Não         Idade do último episódio: ___ anos

1.           Sim        2.           Não         Idade do último episódio: ___ anos

1.           Sim        2.           Não         Idade do último episódio: ___ anos

BLOCO D
Teste de HIV

PCAP MSP
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78.   Você já tomou vacina para o HPV?
         a) Sim                b) Não            c) Não lembra / não soube informar

Agora, gostaria de falar um pouco sobre discriminação e violência.

79.   Em relação à afirmação “um casal gay tem direito a adotar uma criança”, você:
         a) Concorda      b) Discorda

80.   Em relação a ter amigos gays, você:
         a) Nunca teria                b) Depende                  c) Teria sem problemas

Gostaria de saber se você concorda com as seguintes afirmações: 

81.   “Se você soubesse que há uma criança com aids na escola de seu filho, você continuaria a mandar seu filho a 
esta escola”.

         a) Concorda      b) Discorda

82.   “Se você soubesse que alguém que trabalha vendendo legumes e verduras está com o vírus da aids, você 
continuaria comprando esses alimentos dessa pessoa”.

         a) Concorda      b) Discorda

83.   “Se uma professora tem o vírus da aids, mas não está doente, ela pode continuar a dar aulas em qualquer 
escola”.

         a) Concorda      b) Discorda  

8.1.  Você sabe se alguém próximo a você (parente, amigo ou colega) está infectado pelo vírus da aids ou morreu de 
aids?

         a) Sim                             b) Não                             c) Não respondeu

84.   Nos últimos 12 meses, como você teve acesso à camisinha:
         a) Recebeu de graça no serviço de saúde
         b) Recebeu de graça em organização não governamental (ONG) 
         c) Recebeu de graça em outro local
         d) Comprou em uma farmácia
         e) Comprou em supermercado
         f ) Comprou no camelô
         g) Comprou em outro local  
         h) Não teve acesso à camisinha

85.    [Apenas para quem respondeu SIM na pergunta (5)] Nos últimos 12 meses, você recebeu ou pegou camisinha 
de graça na escola?

         a) Sim 
         b) Não

BLOCO F
Discriminação e Violência

BLOCO G
Acesso a Preservativos
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86.   Você conhece o preservativo feminino, mesmo que só de ouvir falar? [As perguntas de uso de preservativo 
feminino (29) e (30) do autopreenchimento só devem ser feitas para aqueles que responderam Sim a essa 
questão]

         a) Sim 
         b) Não 

87.   [SOMENTE PARA MULHERES] Nos últimos 12 meses, você recebeu ou pegou preservativo feminino de graça?
         a) Sim, no serviço de saúde
         b) Sim, em ONG
         c) Sim, em outro lugar 
         d) Não

Como as próximas perguntas do questionário podem ser consideradas de caráter íntimo, gostaria que você as 
preenchesse nesse aparelho, para garantia de completo sigilo das informações. Suas respostas não serão 
identificadas. 

[Explicar como funcionará o preenchimento]
Caso tenha alguma dúvida, estarei à disposição para possíveis esclarecimentos.
Gostaria de repetir que nenhuma entrevista será analisada individualmente, mas sempre em conjunto, garantindo a 
confidencialidade. É importante que suas respostas sejam sinceras.
Mas primeiramente, preciso te fazer uma pergunta um pouco mais íntima:

88.   Você já teve relações sexuais alguma vez na sua vida?
         a) Sim                                  b) Não [passar para o autopreenchimento: pular para (33) do Autopreenchimento]

89.   Com quantos anos de idade você teve a sua primeira relação sexual?
         ___ anos [passar para o autopreenchimento: questão (1) do Autopreenchimento]

BLOCO H
Transição

PCAP MSP
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56.   Em que local você fez o último teste para aids?
         a) CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento, também chamado COA ou COAS)
         b) Rede Pública de Saúde (Posto/ Hospital/ Pronto Socorro, EXCETO CTA/COA/COAS)
         c) Banco de sangue (doação)
         d) Na empresa onde trabalha
         e) Hospitais/ laboratórios particulares
         f ) Espaço Público (campanha FIQUE SABENDO)
         g) Outro local
         h) Não lembra

57.   Qual foi o principal motivo para você ter feito o último teste para aids? 
         [Uma opção]
         a) Por solicitação do empregador       g) Parceira (o) pediu
         b) Doou sangue somente para se testar      h) Parceira (o) está infectada (o) pelo vírus da aids
         c) Doou sangue porque precisou ou quis       i) Indicação médica
         d) Pré-natal           j) Outro motivo
         e) Algum comportamento de risco        k) Não lembra/ Não respondeu
         f ) Curiosidade

58.   Quanto tempo o resultado do último teste demorou para ficar pronto? 
         a) No mesmo dia                                                       d) Mais de uma semana e menos de um mês         
         b) Menos de uma semana                                      e) Mais de 2 meses                                 
         c ) De 1 a 2 meses  

59.   Ainda com relação ao seu último teste para aids, você sabe o resultado?
         a) Sim                b) Não [pular para (61)]                      c) Não lembra/Não respondeu [pular para (61)]

60.   Se você não se importa em me informar, qual foi o resultado de seu último teste?
         a) Positivo                b) Negativo [pular para (63)]      c) Não quis informar [pular para (63)]

61.   Depois que você soube do resultado positivo do teste de aids, você foi encaminhado para médico especialista 
ou algum serviço de saúde? 

         a) Sim, para o serviço público               c) Não foi encaminhado
         b) Sim, para o serviço particular                           d) Não quis informar 

62.   Você foi ao médico especialista ou ao serviço de saúde quanto tempo depois de ter recebido o resultado 
positivo do teste de aids?

         a) Em até uma semana                                d) Mais de três meses
         b) Entre 7 dias e um mês                e) Ainda não foi
         c) Entre um mês e 3 meses 

63.   Como você avalia o seu risco de se infectar com o vírus da aids?
         a) Nenhum                      b) Baixo       c) Médio                                 d) Alto
         
64.   Você sabe de algum serviço de saúde onde o teste de aids é feito gratuitamente?
         a) Sim     b) Não

65.   Você já fez o teste de hepatite alguma vez na vida?
         a) Sim     b) Não [pular para (74)                      c) Não lembra/Não respondeu [pular para (74)]

66.   Para qual ou quais tipos de hepatites você fez o teste?
         [Pode responder mais de uma]
         a) Hepatite B   c) Hepatite D 
         b) Hepatite C   d) Não lembra/Não respondeu/Não sabe  

BLOCO E
Teste das hepatites B, C e D
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67.   Você fez teste de hepatite nos últimos 12 meses?
         a) Sim  b) Não      c) Não lembra/Não respondeu/Não sabe

68.   Você já fez teste rápido de hepatite cujo resultado sai na hora?
         a) Sim   b) Não       c) Não lembra/Não respondeu/Não sabe

69.   Em que local você fez o último teste de hepatite?
         a) CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento, também chamado COA ou COAS)
         b) Rede Pública de Saúde (Posto/ Hospital/ Pronto Socorro, EXCETO CTA/COA/COAS)
         c) Banco de sangue (doação)
         d) Na empresa onde trabalha
         e) Hospitais/ laboratórios particulares
         f ) ONG
         g) Outro local
         h) Não lembra 

70   Qual foi o principal motivo para você ter feito o último o teste de hepatite? 
         [Uma opção]
         a) Nos exames admissionais no trabalho
         b) Doação de sangue
         c) Pré-natal
         d) Alguma situação de risco
         e) Curiosidade
         f ) Parceira (o) pediu
         g) Parceira (o) está infectada (o) pelo(s) vírus da(s) hepatite(s)
         h) Indicação médica
         i) Outro motivo
         j) Não lembra/ Não respondeu

71.   Quanto tempo o resultado do último teste demorou para ficar pronto? 
         a) No mesmo dia                          d) De 1 a 2 meses
         b) Menos de uma semana                         e) Mais de dois meses
         c) Mais de uma semana e menos de um mês
 
72.   Ainda com relação ao seu último teste de hepatite, você sabe o resultado?
         a) Sim               b) Não [pular para (74)]      c) Não lembra/Não respondeu [pular para (74)]

73.   (39) Você se importa em me dizer o resultado do seu último(s) teste(s)? 
         [Várias opções]
           a) Hepatite B     1.          Positivo para B         2.          Negativo para B            3.           Não soube/ Não quis responder
           b) Hepatite C    1.          Positivo para C         2.          Negativo para C            3.          Não soube/ Não quis responder

74.   Você sabe de algum serviço de saúde onde os testes de hepatites B e/ou C são feitos gratuitamente?
         a) Sim                 b) Não

75.   Você já se vacinou para hepatite B:
         a) Sim, e tomei uma dose     d) Sim, mas não lembro quantas doses
         b) Sim, e tomei duas doses     e) Não
         c) Sim, e tomei três doses      f ) Não lembra/ Não soube informar

76.   Você já recebeu transfusão de sangue alguma vez na vida?
         a) Sim, nos últimos 12 meses                      c) Sim, há mais de 20 anos atrás  
         b) Sim, entre um ano e 20 anos atrás     d) Não

77.   Você já doou sangue alguma vez na vida?
         a) Sim, nos últimos 12 meses                      c) Sim, há mais de 20 anos atrás
         b) Sim, entre um ano e 20 anos atrás     d) Não

PCAP MSP
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Agora, gostaria que você respondesse algumas perguntas sobre seu comportamento sexual.

1.      Você usou camisinha na sua primeira relação sexual?
         a) Sim               b) Não                    c) Não sei/ não quero responder

2.      Você já teve mais do que um parceiro sexual em toda sua vida? 
         a) Sim               b) Não [pular para (4)]                            c) Não sei/ não quero responder [pular para (4)]

3.      Você já teve mais do que 10 parceiros sexuais em toda sua vida?
         a) Sim              b) Não                    c) Não sei/ não quero responder

4.      Você já teve relação sexual com pessoa do mesmo sexo que o seu alguma vez na vida?
         a) Sim                           b) Não [pular para (8)]    c) Não sei/ não quero responder [pular para (8)]

5.      Atualmente, de uma maneira geral, você tem relações sexuais com homens e com mulheres?
         a) Sim                b) Não      c) Não sei/ não quero responder 

         [SE MULHER pular para (7)]

6.      [SOMENTE PARA HOMEM] Atualmente, de uma maneira geral, você tem relações sexuais somente com 
homens?

         a) Sim               b) Não     c) Não sei/ não quero responder 

7.     SOMENTE PARA MULHER] Atualmente, de uma maneira geral, você tem relações sexuais somente com 
mulheres?

         a) Sim                          b) Não    c) Não sei/ não quero responder 

Agora, vamos falar de suas experiências sexuais somente dos últimos 12 meses

8.      Você teve relações sexuais nos últimos 12 meses?
         a) Sim
         b) Não [pular para SE HOMEM (29) – SE MULHER (30)]
         c) Não sei/ não quero responder [pular para SE HOMEM (29) – SE MULHER (30)]

9.      Você teve relações sexuais no último mês?
         a) Sim   b) Não      c) Não sei/ não quero responder

10.    Você teve relações sexuais com mais de um parceiro sexual nos últimos 12 meses?
         a) Sim   b) Não      c) Não sei/ não quero responder

11.   Pensando na sua última relação sexual vocês usaram camisinha?
         a) Sim   b) Não      c) Não sei/ não quero responder

12.    Você teve relação sexual com parceiros (as) fixos (as), ou seja, namorado (a), noiva(o), esposa, companheiro (a), 
etc., nos últimos 12 meses?

         a) Sim   b) Não [pular para (15)]    c) Não sei/ não quero responder [pular para (15)]

13.   Nas relações sexuais que você teve com esses parceiros (as) fixos (as), vocês usaram camisinha?
         a) Sim   b) Não [pular para (15)]    c) Não sei/ não quero responder [pular para (15)]

14.    Vocês usaram camisinha em todas as vezes?
         a) Sim  b) Não       c) Não sei/ não quero responder

  QUESTIONÁRIO DE AUTOPREENCHIMENTO
Trocar os Gêneros de acordo com o sexo do entrevistado
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15.    Você teve relação sexual com parceiros (as) casuais, ou seja, paqueras, “ficantes”, rolos, etc., nos últimos 12 
meses?

         a) Sim   b) Não [pular para (23)]  c) Não sei/ não quero responder [pular para (23)]

16.    Você teve mais do que cinco parceiros (as) sexuais casuais, ou seja, paqueras, “ficantes”, rolos, etc., nos últimos 
12 meses?

         a) Sim   b) Não             c) Não sei/ não quero responder

17.    Nas relações sexuais que você teve com estes parceiros (as) casuais, ou seja, paqueras, “ficantes”, rolos, etc. 
vocês usaram camisinha?

         a) Sim   b) Não [pular para (20)]   c) Não sei/ não quero responder [pular para (20)]

18.    Vocês usaram camisinha em todas as vezes?
         a) Sim [pular para (20)]              b) Não               c) Não sei/ não quero responder

19.    Pensando somente na última relação sexual com parceiro (a) casual, nos últimos 12 meses, você usou 
camisinha?

         a) Sim   b) Não               c)  Não sei/ não quero responder

20.   Desses parceiros casuais, nos últimos 12 meses, você recebeu dinheiro em troca de sexo de algum deles?
         a) Sim              b) Não [pular para (23)]   c) Não sei/ não quero responder [pular para (23)]

21.    Vocês usaram camisinha nas relações sexuais que você recebeu dinheiro em troca de sexo, nos últimos 12 
meses?

         a) Sim                          b) Não [pular para (23)]   c) Não sei/ não quero responder [pular para (23)]

22.    Vocês usaram camisinha em todas as vezes que você recebeu dinheiro em troca de sexo?
         a) Sim                          b) Não               c) Não sei/ não quero responder

23.    Ainda pensando nos últimos 12 meses, você pagou alguma pessoa para ter sexo?
         a) Sim               b) Não [pular para (26)]                   c) Não sei/ não quero responder [pular para (26)]

24.    Você usou camisinha nas relações sexuais que você teve com esses parceiros (as) que você pagou para ter 
sexo?

         a) Sim               b) Não [pular para (26)]   c) Não sei/ não quero responder [pular para (26)]

25.    Vocês usaram camisinha em todas as vezes que você teve relações sexuais com parceiros que você pagou para 
ter sexo?

         a) Sim               b) Não   c) Não sei/ não quero responder

         [APENAS PARA QUEM RESPONDEU SIM NAS QUESTÕES (12) E (15)] 

26.    Você teve relações sexuais com parceiro fixo e com parceiros casuais no mesmo período de tempo?
         a) Sim                          b) Não   c) Não quero responder

27.    Você já teve relações sexuais com pessoas que conheceu pela internet? 
         a) Sim               b) Não [HOMEM: pular para (29); MULHER: pular para (30)]

28.    Na última relação sexual que teve com essas pessoas que conheceu pela internet você usou camisinha?
         a) Sim [MULHER: pular para (30)]             b) Não [MULHER: pular para (30)]

PCAP MSP
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Agora, gostaria de falar sobre preservativos e lubrificantes íntimos.

Só responde questão (29) e (30) sobre preservativos femininos quem já ouviu falar dele = sim para questão 86 do 
questionário principal

29.    [SOMENTE PARA HOMEM] Você já teve relação sexual com mulher usando preservativo feminino?
         a) Sim [pular para (31)]             b) Não [pular para (31)]            c) Não sei/ não quero responder [pular para (31)]  

30.   [SOMENTE PARA MULHER] Você já teve relação sexual usando preservativo feminino?
         a) Sim                            b)  Não       c) Não sei/ não quero responder

31.    Você conhece lubrificantes íntimos, mesmo que só de ouvir falar?
         a) Sim               b) Não [pular para (33)]                     c) Não sei/ não quero responder [pular para (33)

32.   Nas relações sexuais, para uma lubrificação extra, você usa lubrificantes íntimos:
         a) Sim    b) Não             c) Não sei/ não quero responder

Vamos falar um pouco sobre hábitos e costumes. Por favor, marque um X na alternativa 
escolhida. 

33.    Você concorda com a seguinte afirmação: “o uso de álcool ou drogas pode fazer com que as pessoas transem 
sem usar camisinha”?

         a) Sim     b) Não             c) Não sei/ não quero responder

34.   Isso já aconteceu com você?
         a) Sim                    b) Não            c)  Não sei/ não quero responder

35.   Alguma vez em sua vida você já tomou bebida alcoólica?
         a) Sim                b) Não [pular para (37)]                    c)  Não sei/ não quero responder [pular para (37)]

36.    Você bebe atualmente?
         a) Sim     b) Não            c) Não sei/ não quero responder

37.    Alguma vez em sua vida você já fumou maconha?
         a) Sim                b) Não [pular para (39)]                     c) Não sei/ não quero responder [pular para (39)]

38.    Você fuma maconha atualmente?
         a) Sim    b)  Não            c) Não sei/ não quero responder

39    Alguma vez em sua vida você já usou anfetamina (são drogas estimulantes como bolinhas, rebites, 
medicamentos para emagrecer, ritalina, modafinil, ecstasy, etc)?

         a) Sim                  b) Não [pular para (41)]                     c) Não sei/ não quero responder [pular para (41)]

40.   Você usa anfetamina (são drogas estimulantes como bolinhas, rebites, medicamentos para emagrecer, ritalina, 
modafinil, ecstasy, etc) atualmente?

         a) Sim     b) Não            c)  Não sei/ não quero responder

41.   Alguma vez em sua vida você já usou crack?
         a) Sim                              b)  Não [pular para (43)]                      c) Não sei/ não quero responder [pular para (43)]

42.    Você usa crack atualmente?
         a) Sim                    b) Não            c) Não sei/ não quero responder

43.   Alguma vez em sua vida você já cheirou cocaína em pó?
         a) Sim                          b) Não [pular para (46)]                            c)  Não sei/ não quero responder [pular para (46)]
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44.    Você já compartilhou o canudo para o uso da cocaína em pó?
         a) Sim    b) Não   c) Não sei/ não quero responder

45.    Você cheira cocaína atualmente?
         a) Sim    b) Não    c) Não sei/ não quero responder

46.   Alguma vez em sua vida você já usou cocaína injetada?
         a) Sim    b) Não [Encerrar questionário]         c) Não sei/ não quero responder [Encerrar questionário]

47.    Você já se injetou com seringa/agulha que havia sido usada antes por outra pessoa?
         a) Sim                    b) Não                                     c) Não sei/ não quero responder

48.    Você usa cocaína injetável atualmente?
         a) Sim                    b) Não                                     c) Não sei/ não quero responder

           A Secretaria de Saúde agradece por sua entrevista.

PCAP MSP
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Neste capitulo serão divulgados os resultados da PCAP-MSP relacionados à vida sexual e  ao uso de 
preservativos.

Noventa e quatro por cento das  pessoas entre 15 e 64 anos residentes no MSP  já  tiveram relações 
sexuais (RS),   86 % das quais tiveram RS no último ano e destas,  88% no último mês. Mais homens já 
tiveram RS na vida, no último ano  e no último mês (Tabela 1). 

Entre os que tiveram RS no último ano,  82% relataram RS com  parcerias  fixas e 29%  com parcerias 
casuais, lembrando que  o mesmo indivíduo pode ter parceria  fixa e casual; mais mulheres relataram 
parceria sexual  fixa, enquanto mais   homens,   parceria  casual (Tabela 1).

Chama a atenção que  37,6% iniciaram a vida sexual  até os 15 anos. Início da vida sexual antes dos 15 
anos foi associado a sexo masculino e a idade: jovens entre 15 e 24 anos.   Além disso também 
verificamos  associações com raça/cor parda, nível médio de escolaridade , classes econômicas 
D/E e residência na região Leste do MSP (Tabelas 1, 2, 3, 4, 5, 7,8).

Seis por cento dos entrevistados tiveram RS com pessoa do mesmo sexo alguma vez na vida,  9% dos 
homens e 4% das mulheres, e  30% deles mantinham  RS com pessoa do mesmo sexo no período da 
entrevista. As maiores proporções de pessoas que tiveram RS com pessoa do mesmo sexo foram 
observadas entre  pessoas que vivem sem companheiro (a), entre 25 e 49 anos, com nível superior de 
escolaridade e os que se autoclassificam como pardos ( Tabelas 1, 2, 3, 5, 6, 7).

Cerca de 5% pagaram e 5%  receberam dinheiro em troca de sexo (Tabela 1). Mais homens pagaram e 
foram pagos por sexo (Tabela 2). Entre os que pagaram por sexo, as maiores proporções foram observadas 
entre as pessoas acima dos 35 anos  e as que viviam sem companheiros (as) (Tabelas 3, 6), enquanto que 
observamos maiores proporções de pessoas das classes econômicas D/E  e de residentes da região leste 
entre os  que receberam por sexo (Tabelas 4, 8).

Apenas 39% usaram preservativo na primeira RS ( Tabela 9). Homens jovens de 15 a 24 anos,  pessoas com  
escolaridade superior, que vivem sem companheiro (a), das classes A/B, e residentes da região Sudeste 
foram os que mais usaram preservativo na primeira RS (Tabelas 10, 11, 12,  13, 14, 16).

O uso de preservativo na última relação foi relatado por  46%,  superior ao relatado para a primeira RS, 
mas,  ainda assim muito baixo ( Tabela 9). Este uso foi associado, diretamente, com escolaridade superior,  
viver sem companheiro (a)  e residir  na região Sudeste do MSP ( Tabelas 13, 14, 16). Menos pessoas entre 
50 e 64 anos usaram preservativo  na última RS (Tabela 11). 

O uso de preservativos foi mais elevado com parcerias sexuais casuais: enquanto 70% usaram 
preservativo  em todas as RS com parcerias casuais cerca de 26%  usaram-no em  todas as RS com 
parcerias fixas (Tabela 9). Mais  homens do que mulheres  usaram preservativo em todas as RS, tanto   
com parcerias fixas  como nas   casuais (Tabela 10). O uso constante de preservativo com parcerias fixas 
foi maior entre os jovens de 15 a 24 anos, as pessoas que vivem  sem companheiro (a) e as de maior 
escolaridade (Tabelas 11, 13, 14). O uso de preservativo em todas as RS com parcerias casuais foi maior 
entre os residentes da região Sul (Tabela 16).

Enquanto cerca  de 92% das pessoas que pagaram por sexo  usaram preservativo em todas estas RS,  o 
mesmo foi relatado por apenas  35% das pessoas que receberam dinheiro em troca de  sexo (Tabela 9)  
Treze por cento dos homens tiveram RS com mulheres usando preservativo feminino ( PF) e 11% das 
mulheres já usaram o PF (Tabela 10). Relações sexuais com uso de preservativo feminino menores entre 
homens e mulheres mais velhos (50 a 64 anos)(Tabela 11).

Embora o  conhecimento sobre lubrificante  seja  elevado,  seu uso  é  infrequente (Tabela 9). 



Variáveis n %

Já teve relação sexual

Sim 4.057 94,0

Idade da primeira relação sexual (n=4.035)

<=15 anos 1.517 37,6

>15 anos 2.518 62,4

Já teve relação sexual com pessoa do mesmo sexo alguma vez na vida (n=4.057)

Sim 260 6,4

Atualmente  tem relação sexual  com pessoa do mesmo sexo?  (n=260)

Sim 78 30,0

Teve relações sexual no último ano (n=4.057)

Sim 3.500 86,3

Teve relações sexuais no último mês (n=3.500)

Sim 3.088 88,2

Teve relação sexual com parceiros fixos no último ano (n=3.500)

Sim 2.862 81,8

Teve relação com parceiros casuais no último ano (n=3.500)

Sim 1.021 29,2

Dos parceiros casuais, recebeu dinheiro em troca de sexo, no último ano (n=1.021)

Sim 54 5,3

Ainda no último ano, pagou alguém para ter sexo (n=3.500)

Sim 168 4,8

Tabela 1. Número (n) e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos, de acordo com informações sobre práticas 
sexuais . Município de São Paulo, 2013,2014.

n % n % p

Já teve relação sexual

Sim 2044 94,7 2013 93,2 0,048

Idade da primeira relação sexual (n=4.035)

<=15 anos 1074 52,7 443 22,2 <0,001

>15 anos 963 47,3 1555 77,8

Já teve relação sexual com pessoa do mesmo sexo alguma vez na vida (n=4.057)

Sim 176 8,6 84 4,2 <0,001

Atualmente  tem relação sexual com com pessoa do mesmo sexo?  (n=260)

Sim 60 34,1 18 21,4 0,037

Teve relações sexual no último ano (n=4.057)

Sim 1908 93,4 1592 79,1 <0,001

Teve relações sexuais no último mês (n=3.500)

Sim 1702 89,2 1386 87,1 0,050

Teve relação sexual com parceiros fixos no último ano (n=3.500)

Sim 1507 79,0 1355 85,1 <0,001

Teve relação com parceiros casuais no último ano (n=3.500)

Sim 744 39,0 277 17,4 <0,001

Dos parceiros casuais, recebeu dinheiro em troca de sexo, no último ano (n=1.021)

Sim 47 6,3 7 2,5 0,016

Ainda no último ano, pagou alguém para ter sexo (n=3.500)

Sim 165 8,7 3 0,2 <0,001

Masculino Feminino
Variáveis

Tabela 2. Número (n) e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos de idade, de acordo com informações sobre práticas 
sexuais  por sexo. Município de São Paulo, 2013,2014.

PCAP MSP
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n % n % n % n % p

Já teve relação sexual

Sim 862 79,5 1059 98,2 1083 99,5 1053 98,7 <0,001

Idade da primeira relação sexual (n=4.035)

<=15 anos 446 51,9 392 37,2 356 33,1 323 30,9 <0,001

>15 anos 414 48,1 662 62,8 720 66,9 722 69,1

Já teve relação sexual com pessoa do mesmo sexo alguma vez na vida (n=4.057)

Sim 50 5,8 84 7,9 85 7,9 41 3,9 <0,001

Atualmente  tem relação sexual com com pessoa do mesmo sexo?  (n=260)

Sim 17 34,0 24 28,6 24 28,2 13 31,7 0,886

Teve relações sexual no último ano (n=4.057)

Sim 821 95,2 1002 94,6 976 90,1 701 66,6 <0,001

Teve relações sexuais no último mês (n=3.500)

Sim 740 90,1 929 92,7 884 90,6 535 76,3 <0,001

Teve relação sexual com parceiros fixos no último ano (n=3.500)

Sim 696 84,8 819 81,7 790 80,9 557 79,5 0,047

Teve relação com parceiros casuais no último ano (n=3.500)

Sim 226 27,5 348 34,7 293 30,0 154 22,0 <0,001

Dos parceiros casuais, recebeu dinheiro em troca de sexo, no último ano (n=1.021)

Sim 12 5,3 20 5,8 12 4,1 10 6,5 0,700

Ainda no último ano, pagou alguém para ter sexo (n=3.500)

Sim 13 1,6 44 4,4 65 6,7 46 6,6 <0,001

15 a 24 25 a 34 35 a 49 50 a 64
Variáveis

Tabela 3. Número e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos de idade, de acordo com informações sobre práticas (n) 
sexuais  por faixa etária. Município de São Paulo, 2013,2014.

n % n % n % p

Já teve relação sexual

Sim 1944 92,1 1808 95,8 305 95,9 <0,001

Idade da primeira relação sexual (n=4.035)

<=15 anos 653 33,8 737 40,9 127 42,2 <0,001

>15 anos 1280 66,2 1064 59,1 174 57,8

Já teve relação sexual com pessoa do mesmo sexo alguma vez na vida (n=4.057)

Sim 137 7,1 101 5,6 22 7,2 0,158

Atualmente  tem relação sexual com com pessoa do mesmo sexo?  (n=260)

Sim 38 27,7 34 33,7 6 27,3 0,589

Teve relações sexual no último ano (n=4.057)

Sim 1739 89,5 1541 85,2 220 72,1 <0,001

Teve relações sexuais no último mês (n=3.500)

Sim 1579 90,8 1346 87,4 163 74,1 <0,001

Teve relação sexual com parceiros fixos no último ano (n=3.500)

Sim 1405 80,8 1280 83,1 177 80,5 0,213

Teve relação com parceiros casuais no último ano (n=3.500)

Sim 528 30,4 423 27,5 70 31,8 0,126

Dos parceiros casuais, recebeu dinheiro em troca de sexo, no último ano (n=1.021)

Sim 18 3,4 28 6,6 8 11,4 0,005

Ainda no último ano, pagou alguém para ter sexo (n=3.500)

Sim 85 4,9 69 4,5 14 6,4 0,459

A/B C D/E
Variáveis

Tabela 4. Número e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos de idade, de acordo com informações sobre práticas (n) 
sexuais  por classe social. Município de São Paulo, 2013,2014.
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Tabela 5. Número (n) e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos de idade, de acordo com informações sobre práticas 
sexuais por escolaridade. Município de São Paulo, 2013,2014.

n % n % n % n % p

Já teve relação sexual

Sim 39 97,5 1309 95,8 1817 90,9 892 97,7 <0,001

Idade da primeira relação sexual (n=4.035)

<=15 anos 14 35,9 475 36,5 746 41,2 282 31,9 <0,001

>15 anos 25 64,1 825 63,5 1065 58,8 603 68,1

Já teve relação sexual com pessoa do mesmo sexo alguma vez na vida (n=4.057)

Sim 1 2,6 64 4,9 122 6,7 73 8,2 0,012

Atualmente  tem relação sexual com com pessoa do mesmo sexo?  (n=260)

Sim 1 100,0 16 25,0 41 33,6 20 27,4 0,252

Teve relações sexual no último ano (n=4.057)

Sim 20 51,3 1020 77,9 1644 90,5 816 91,5 <0,001

Teve relações sexuais no último mês (n=3.500)

Sim 16 80,0 856 83,9 1482 90,2 734 90,0 <0,001

Teve relação sexual com parceiros fixos no último ano (n=3.500)

Sim 17 85,0 830 81,4 1355 82,4 660 80,9 0,77

Teve relação com parceiros casuais no último ano (n=3.500)

Sim 5 25,0 295 28,9 472 28,7 249 30,5 0,782

Dos parceiros casuais, recebeu dinheiro em troca de sexo, no último ano (n=1.021)

Sim 0 0,0 23 7,8 22 4,7 9 3,6 0,125

Ainda no último ano, pagou alguém para ter sexo (n=3.500)

Sim 3 15,0 52 5,1 75 4,6 38 4,7 0,172

Analfabeto Fundamental Médio Superior
Variáveis

Tabela 6 . Número (n) e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos de idade, de acordo com informações sobre práticas 
sexuais  por situação conjugal. Município de São Paulo, 2013,2014. 

n % n % p

Já teve relação sexual

Sim 2148 99,4 1909 88,5 <0,001

Idade da primeira relação sexual (n=4.035)

<=15 anos 789 36,9 728 38,4 0,311

>15 anos 1351 63,1 1167 61,6

Já teve relação sexual com pessoa do mesmo sexo alguma vez na vida (n=4.057)

Sim 98 4,6 162 8,5 <0,001

Atualmente  tem relação sexual com com pessoa do mesmo sexo?  (n=260)

Sim 25 25,5 53 32,7 0,219

Teve relações sexual no último ano (n=4.057)

Sim 2039 94,9 1461 76,5 <0,001

Teve relações sexuais no último mês (n=3.500)

Sim 1906 93,5 1182 80,9 <0,001

Teve relação sexual com parceiros fixos no último ano (n=3.500)

Sim 1929 94,6 933 63,9 <0,001

Teve relação com parceiros casuais no último ano (n=3.500)

Sim 217 10,6 804 55,0 <0,001

Dos parceiros casuais, recebeu dinheiro em troca de sexo, no último ano (n=1.021)

Sim 14 6,5 40 5,0 0,388

Ainda no último ano, pagou alguém para ter sexo (n=3.500)

Sim 39 1,9 129 8,8 <0,001

Com parceiro Sem parceiro
Variáveis

PCAP MSP
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Tabela 7. Número (n) e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos de idade, de acordo com informações sobre práticas 
sexuais  por raça/cor. Município de São Paulo, 2013,2014.

n % n % n % n % p

Já teve relação sexual

Sim 2007 92,6 724 93,7 1160 96,6 166 93,8 <0,001

Idade da primeira relação sexual (n=4.035)

<=15 anos 705 35,4 251 34,9 495 42,8 66 39,8 <0,001

>15 anos 1289 64,6 468 65,1 661 57,2 100 60,2

Já teve relação sexual com pessoa do mesmo sexo alguma vez na vida (n=4.057)

Sim 130 6,5 34 4,7 89 7,7 7 4,2 0,047

Atualmente  tem relação sexual com com pessoa do mesmo sexo?  (n=260)

Sim 35 26,9 9 26,5 30 33,7 4 57,1 0,281

Teve relações sexual no último ano (n=4.057)

Sim 1736 86,5 630 87,0 996 85,9 138 83,1 0,578

Teve relações sexuais no último mês (n=3.500)

Sim 1525 87,9 558 88,6 886 89,0 119 86,2 0,716

Teve relação sexual com parceiros fixos no último ano (n=3.500)

Sim 1397 80,5 486 77,1 858 86,1 121 87,7 <0,001

Teve relação com parceiros casuais no último ano (n=3.500)

Sim 486 28,0 223 35,4 283 28,4 29 21,0 0,001

Dos parceiros casuais, recebeu dinheiro em troca de sexo, no último ano (n=1.021)

Sim 22 4,5 11 4,9 20 7,1 1 3,5 0,457

Ainda no último ano, pagou alguém para ter sexo (n=3.500)

Sim 78 4,5 40 6,4 42 4,2 8 5,8 0,194

Branca Preta Am/Ind/outParda
Variáveis
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n % n % n % n % n % p

Já teve relação sexual

Sim 778 96,1 814 94,2 672 92,3 931 94,2 862 92,9 0,019

Idade da primeira relação sexual (n=4.035)

<=15 anos 340 43,9 390 48,1 201 30,2 320 34,6 266 31,0 <0,001

>15 anos 435 56,1 421 51,9 465 69,8 604 65,4 593 69,0

Já teve relação sexual com pessoa do mesmo sexo alguma 

Sim 58 7,5 52 6,4 43 6,4 56 6,0 51 5,9 0,734

Atualmente  tem relação sexual com com pessoa do 

Sim 10 17,2 22 42,3 8 18,6 24 42,9 14 27,5 0,004

Teve relações sexual no último ano (n=4.057)

Sim 652 83,8 706 86,7 586 87,2 808 86,8 748 86,8 0,284

Teve relações sexuais no último mês (n=3.500)

Sim 566 86,8 626 88,7 518 88,4 714 88,4 664 88,8 0,802

Teve relação sexual com parceiros fixos no último ano (n=3.500)

Sim 539 82,7 580 82,2 458 78,2 659 81,6 626 83,7 0,115

Teve relação com parceiros casuais no último ano (n=3.500)

Sim 190 29,1 222 31,4 171 29,2 225 27,9 213 28,5 0,622

Dos parceiros casuais, recebeu dinheiro em troca de sexo, 

Sim 9 4,7 21 9,5 5 2,9 14 6,2 5 2,4 0,008

Ainda no último ano, pagou alguém para ter sexo (n=3.500)

Sim 28 4,3 28 4,0 24 4,1 43 5,3 45 6,0 0,290

Tabela 8. Número e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos de idade, de acordo com informações sobre práticas (n) 
sexuais  por região. Município de São Paulo, 2013,2014.

Norte Leste CO Sudeste Sul
Variáveis

vez na vida (n=4.057)

mesmo sexo?  (n=260)

no último ano (n=1.021)

PCAP MSP
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Variáveis n %

Usou preservativo na primeira relação sexual (4.057)

Sim 1.599 39,4

Pensando na última relação sexual, vocês usaram preservativo (n=3.500)

Sim 1.625 46,4

Nas relações com parceiros fixos, no ultimo ano,  usaram camisinha (n=2.862)

Sim 1.250 43,7

Nas relações com parceiro fixo, usaram camisinha todas as vezes (n=2862)

Sim 743 26,0

Nas relações com parceiros casuais, no ultimo ano,  usaram camisinha (n=1021)

Sim 887 86,9

Nas relações com parceiro casual, usaram camisinha todas as vezes (n=1021)

Sim 711 69,6

Usaram camisinha nas relações sexuais que recebeu dinheiro em troca de sexo no último ano (n=54)

Sim 23 42,6

Nestas relações em troca de dinheiro, usou camisinha todas as vezes (n=54)

Sim 19 35,2

Usaram  camisinha nas relações sexuais que teve com parceiros que pagou para ter sexo  no último ano (n=168)

Sim 162 96,4

Usaram camisinha todas as vezes com parceiros que vocêpagou (n=168)

Sim 155 92,3

Você já teve relação sexual com mulher usando preservativo feminino (n=1.812)

Sim 236 13,0

Você já teve relação sexual usando preservativo feminino (só mulher) (n=1.880)

Sim 210 11,2

Você conhece lubrificante, mesmo que só de ouvir falar (n=4.057)

Sim 3.364 82,9

Você usa lubrificante intimo (n=3.364)

Sim 1.013 30,1

Tabela 9 . Número e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos de idade, de acordo com o uso de preservativos em (n) 
diferentes situações . Município de São Paulo, 2013,2014.
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Tabela 10 . Número e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos, de acordo com o uso de preservativos em diferentes (n) 
situações  por sexo. Município de São Paulo, 2013,2014.

n % n % p

Usou preservativo na primeira relação sexual (4.057)

Sim 842 41,2 757 37,6 0,019

Pensando na última relação sexual, vocês usaram preservativo (n=3.500)

Sim 914 47,9 711 44,7 0,055

Nas relações com parceiros fixos, no ultimo ano,  usaram camisinha (n=2.862)

Sim 650 43,1 600 44,3 0,536

Nas relações com parceiro fixo, usaram camisinha todas as vezes (n=2862)

Sim 438 29,1 305 22,5 <0,001

Nas relações com parceiros casuais, no ultimo ano,  usaram camisinha (n=1021)

Sim 652 87,6 235 84,8 0,239

Nas relações com parceiro casual, usaram camisinha todas as vezes (n=1021)

Sim 547 73,5 164 59,2 <0,001

Usaram camisinha nas relações sexuais que recebeu dinheiro em troca de sexo 

Sim 21 44,7 2 28,6 0,421

Nestas relações em troca de dinheiro, usou camisinha todas as vezes (n=54)

Sim 18 38,3 1 14,3 0,215

Usaram  camisinha nas relações sexuais que teve com parceiros que pagou para ter 

Sim 159 96,4 3 100,0 0,737

Usaram camisinha todas as vezes com parceiros que vocêpagou (n=168)

Sim 154 93,3 1 33,3 <0,001

Você já teve relação sexual com mulher usando preservativo feminino (só homens responderam)

Sim 236 13,0

Você já teve relação sexual usando preservativo feminino (só mulher) (n=1.880)

Sim 210 11,2

Você conhece lubrificante, mesmo que só de ouvir falar (n=4.057)

Sim 1735 84,9 1629 80,9 0,001

Você usa lubrificante intimo (n=3.364)

Sim 582 33,5 431 26,5 <0,001

Masculino Feminino
Variáveis

no último ano (n=54)

sexo  no último ano (n=168)

PCAP MSP
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Tabela 11 . Número e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos, de acordo com o uso de preservativos em diferentes (n) 
situações  por faixa etária. Município de São Paulo, 2013,2014.

n % n % n % n % p

Usou preservativo na primeira relação sexual (4.057)

Sim 523 60,7 570 53,8 382 35,3 124 11,8 <0,001

Pensando na última relação sexual, vocês usaram preservativo (n=3.500)

Sim 430 52,4 534 53,3 456 46,7 205 29,2 <0,001

Nas relações com parceiros fixos, no ultimo ano,  usaram 

Sim 366 52,6 419 51,2 339 42,9 126 22,6 <0,001

Nas relações com parceiro fixo, usaram camisinha todas 

Sim 221 31,8 232 28,3 196 24,8 94 16,9 <0,001

Nas relações com parceiros casuais, no ultimo ano,  

Sim 197 87,2 308 88,5 259 88,4 123 79,9 0,045

Nas relações com parceiro casual, usaram camisinha 

Sim 149 65,9 237 68,1 219 74,7 106 68,8 0,138

Usaram camisinha nas relações sexuais que recebeu dinheiro 

Sim 4 33,3 10 50,0 6 50,0 3 30,0 0,618

Nestas relações em troca de dinheiro, usou camisinha 

Sim 4 33,3 8 40,0 4 33,3 3 30,0 0,949

Usaram  camisinha nas relações sexuais que teve com parceiros 

Sim 12 92,3 41 93,2 63 96,9 46 100,0 0,291

Usaram camisinha todas as vezes com parceiros que vocêpagou (n=168)

Sim 10 76,9 39 88,6 61 93,9 45 97,8 0,062

Você já teve relação sexual com mulher usando preservativo feminino 

Sim 41 10,4 81 16,4 75 15,3 39 9,0 0,001

Você já teve relação sexual usando preservativo feminino (só mulher) (n=1.880)

Sim 40 10,3 77 15,0 64 12,1 29 6,4 <0,001

Você conhece lubrificante, mesmo que só de ouvir falar (n=4.057)

Sim 747 86,7 921 87,0 939 86,7 757 71,9 <0,001

Você usa lubrificante intimo (n=3.364)

15 a 24 25 a 34 35 a 49 50 a 64
Variáveis

camisinha (n=2.862)

as vezes (n=2862)

usaram camisinha (n=1021)

todas as vezes (n=1021)

em troca de sexo no último ano (n=54)

todas as vezes (n=54)

que pagou para ter sexo  no último ano (n=168) 

(n=1812-só homens responderam)

Sim 217 350 289 157 20,7 <0,001
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Tabela 12. Número e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos, de acordo com o uso de preservativos em diferentes (n) 
situações  por classe  social. Município de São Paulo, 2013,2014. 

n % n % n % p

Usou preservativo na primeira relação sexual (4.057)

Sim 854 43,9 659 36,5 86 28,2 <0,001

Pensando na última relação sexual, vocês usaram preservativo (n=3.500)

Sim 841 48,4 685 44,5 99 45,0 0,074

Nas relações com parceiros fixos, no ultimo ano,  usaram camisinha (n=2.862)

Sim 630 44,8 542 42,3 78 44,1 0,426

Nas relações com parceiro fixo, usaram camisinha todas as vezes (n=2862)

Sim 365 26,0 328 25,6 50 28,3 0,757

Nas relações com parceiros casuais, no ultimo ano,  usaram camisinha (n=1021)

Sim 474 89,8 354 83,7 59 84,3 0,018

Nas relações com parceiro casual, usaram camisinha todas as vezes (n=1021)

Sim 383 72,5 279 66,0 49 70,0 0,09

Usaram camisinha nas relações sexuais que recebeu dinheiro em troca 

Sim 10 55,6 9 32,1 4 50,0 0,264

Nestas relações em troca de dinheiro, usou camisinha todas as vezes (n=54)

Sim 9 50,0 7 25,0 3 37,5 0,22

Usaram  camisinha nas relações sexuais que teve com parceiros que pagou para ter 

Sim 84 98,8 64 92,8 14 98,8 0,098

Usaram camisinha todas as vezes com parceiros que vocêpagou (n=168)

Sim 83 97,7 59 85,5 13 92,9 0,02

Você já teve relação sexual com mulher usando preservativo feminino 

Sim 116 12,6 106 13,7 14 11,9 0,736

Você já teve relação sexual usando preservativo feminino (só mulher) (n=1.880)

Sim 82 9,2 109 12,7 19 14,6 0,032

Você conhece lubrificante, mesmo que só de ouvir falar (n=4.057)

Sim 1674 86,1 1462 80,9 228 74,8 <0,001

A/B C D/E
Variáveis

Você usa lubrificante intimo (n=3.364)

Sim 528 31,5 432 29,6 53 23,3 0,031

de sexo no último ano (n=54)

sexo  no último ano (n=168)

(n=1812-só homens responderam)

PCAP MSP
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Tabela 13. Número e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos, de acordo com o uso de preservativos em  (n) 
diferentes  situações  por escolaridade. Município de São Paulo, 2013,2014. 

n % n % n % n % p

Usou preservativo na primeira relação sexual (4.057)

Sim 3 7,7 327 25,0 849 46,7 420 47,1 <0,001

Pensando na última relação sexual, vocês usaram preservativo 

Sim 7 35,0 413 40,5 801 48,7 404 49,5 <0,001

Nestas relações, ultimo ano, com parceiros fixos usaram 

Sim 4 23,5 287 34,6 655 48,3 304 46,1 <0,001

Usaram camisinha todas as vezes (n=2.862)

Sim 4 23,5 176 21,2 367 27,1 196 29,7 0,001

Nestas relações, no último ano, com parceiros casuais usaram 

Sim 5 100,0 251 85,1 405 85,8 226 90,8 0,147

Usaram camisinha todas as vezes (n=1.021)

Sim 4 80,0 203 68,8 327 69,3 177 71,1 0,891

Usaram camisinha nestas relações em troca de dinheiro, no 

Sim 9 39,1 10 45,5 4 44,4 0,91

Nestas relações em troca de dinheiro, usou caomisinha todas 

Sim 6 26,1 10 45,5 3 33,3 0,393

Usou camisinha com estes parceiros que pagou no último ano (n=168)

Sim 3 100,0 51 98,1 70 93,3 38 100,0 0,26

Usaram camisinha todas as vezes com parceiros que vc pagou (n=168)

Sim 3 100,0 45 86,5 69 92,0 38 100,0 0,12

Você já teve relação sexual com mulher usando preservativo feminino 

Sim 0 0,0 63 12,7 125 14,6 48 10,8 0,14

Você já teve relação sexual usando preservativo feminino 

Sim 1 5,9 66 10,3 97 11,5 46 12,3 0,678

Você conhece lubrificante, mesmo que só de ouvir falar (n=4.057)

Sim 26 66,7 976 74,6 1585 87,2 777 87,1 <0,001

Você usa lubrificate intimo (n=3.364)

Sim 3 11,5 226 23,2 505 31,9 279 35,9 <0,001

Analfabeto Fundamental Médio Superior
Variáveis

(n=1812-só homens responderam)

(n=3.500)

camisinha (n=2.862)

camisinha (n=1.021)

último ano (n=54)

 as vezes (n=54)

(só mulher) (n=1.880)
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Tabela 14. Número e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos, de acordo com o uso de preservativos em (n) 
diferentes situações  por situação conjugal. Município de São Paulo, 2013,2014.

n % n % p

Usou preservativo na primeira relação sexual (4.057)

Sim 813 37,9 786 41,2 0,031

Pensando na última relação sexual, vocês usaram preservativo (n=3.500)

Sim 605 29,7 1020 69,8 <0,001

Nestas relações, ultimo ano, com parceiros fixos usaram camisinha (n=2.862)

Sim 654 33,9 596 63,9 <0,001

Usaram camisinha todas as vezes (n=2.862)

Sim 317 16,4 426 45,7 <0,001

Nestas relações, no último ano, com parceiros casuais usaram camisinha (n=1.021)

Sim 181 83,4 706 87,8 0,088

Usaram camisinha todas as vezes (n=1.021)

Sim 149 68,7 562 69,9 0,725

Usaram camisinha nestas relações em troca de dinheiro, no último ano (n=54)

Sim 5 35,7 18 45,0 0,545

Nestas relações em troca de dinheiro, usou caomisinha todas as vezes (n=54)

Sim 3 21,4 16 40,0 0,21

Usou camisinha com estes parceiros que pagou no último ano (n=168)

Sim 37 94,9 125 96,9 0,550

Usaram camisinha todas as vezes com parceiros que vc pagou (n=168)

Sim 34 87,2 121 93,8 0,175

Você já teve relação sexual com mulher usando preservativo feminino 

Sim 133 13,9 103 12,1 0,265

Você já teve relação sexual usando preservativo feminino (só mulher) (n=1.880)

Sim 125 12,3 85 9,8 0,085

Você conhece lubrificante, mesmo que só de ouvir falar (n=4.057)

Sim 1793 83,5 1571 82,3 0,319

Você usa lubrificate intimo (n=3.364)

Sim 536 29,9 477 30,4 0,767

Com parceiro Sem parceiro

(n=1812-só homens responderam)

PCAP MSP

32



n % n % n % n % p

Usou preservativo na primeira relação sexual (4.057)

Sim 824 41,1 274 37,9 435 37,5 66 39,8 0,187

Pensando na última relação sexual, vocês usaram preservativo (n=3.500)

Sim 821 47,4 295 46,8 452 45,4 57 41,3 0,483

Nestas relações, ultimo ano, com parceiros fixos usaram camisinha (n=2.862)

Sim 617 44,2 202 41,6 383 44,6 48 39,7 0,546

Usaram camisinha todas as vezes (n=2.862)

Sim 370 26,5 114 23,5 233 27,2 26 21,5 0,298

Nestas relações, no último ano, com parceiros casuais usaram camisinha (n=1.021)

Sim 420 86,4 197 88,3 243 85,9 27 93,1 0,626

Usaram camisinha todas as vezes (n=1.021)

Sim 340 70,0 160 71,8 188 66,4 23 79,3 0,369

Usaram camisinha nestas relações em troca de dinheiro, no último ano (n=54)

Sim 9 40,9 7 63,6 6 30,0 1 100,0 0,198

Nestas relações em troca de dinheiro, usou caomisinha todas as vezes (n=54)

Sim 8 36,4 6 54,6 4 20,0 1 100,0 0,128

Usou camisinha com estes parceiros que pagou no último ano (n=168)

Sim 75 96,2 37 92,5 42 100,0 8 100,0 0,300

Usaram camisinha todas as vezes com parceiros que vc pagou (n=168)

Sim 74 94,9 34 85,0 40 95,2 7 87,5 0,215

Você já teve relação sexual com mulher usando preservativo feminino 

Sim 102 12,1 48 14,6 76 13,3 10 14,5 0,684

Você já teve relação sexual usando preservativo feminino (só mulher) (n=1.880)

Sim 96 9,6 45 14,6 49 10,0 20 26,3 <0,001

Você conhece lubrificante, mesmo que só de ouvir falar (n=4.057)

Sim 1685 84,0 569 78,6 976 84,1 134 80,7 0,005

Você usa lubrificate intimo (n=3.364)

Sim 481 28,6 158 27,8 323 33,1 51 38,1 0,009

Branca Preta Am/Ind/outParda

Tabela 15. Número diferentes e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos, de acordo com o uso de preservativos em 
diferentes situações  por raça/cor. Município de São Paulo, 2013,2014.

Variáveis

(n=1812-só homens responderam)
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Tabela 16. Número (n) e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos, de acordo com o uso de preservativos em 
diferentes situações  por região.  Município de São Paulo, 2013,2014.  

n % n % n % n % n % p

Usou preservativo na primeira relação sexual (4.057)

Sim 311 40,0 299 36,7 248 36,9 408 43,8 333 38,6 0,016

Pensando na última relação sexual, vocês usaram preservativo (n=3.500)

Sim 271 41,6 308 43,6 272 46,4 413 51,1 361 48,3 0,002

Nestas relações, ultimo ano, com parceiros fixos usaram camisinha (n=2.862)

Sim 218 40,5 252 43,5 181 39,5 333 50,5 266 42,5 0,001

Usaram camisinha todas as vezes (n=2.862)

Sim 131 24,3 140 24,1 117 25,6 196 29,7 159 25,4 0,146

Nestas relações, no último ano, com parceiros casuais usaram 

Sim 152 80,0 178 80,2 153 89,5 200 88,9 204 95,8 <0,001

Usaram camisinha todas as vezes (n=1.021)

Sim 112 59,0 131 59,0 115 67,3 175 77,8 178 83,6 <0,001

Usaram camisinha nestas relações em troca de dinheiro, no último ano (n=54)

Sim 3 33,3 10 47,6 2 40,0 6 42,9 2 40,0 0,967

Nestas relações em troca de dinheiro, usou caomisinha todas as vezes (n=54)

Sim 3 33,3 8 38,1 2 40,0 4 28,6 2 40,0 0,977

Usou camisinha com estes parceiros que pagou no último ano (n=168)

Sim 27 96,4 25 89,3 24 100,0 42 97,7 44 97,8 0,242

Usaram camisinha todas as vezes com parceiros que vc pagou (n=168)

Sim 23 82,1 24 85,7 23 95,8 42 97,7 43 95,6 0,073

Você já teve relação sexual com mulher usando preservativo feminino 

Sim 64 19,4 40 11,0 18 5,9 77 18,9 37 9,2 <0,001

Você já teve relação sexual usando preservativo feminino (só mulher) (n=1.880)

Sim 84 23,0 22 5,9 30 9,8 40 9,1 34 8,6 <0,001

Você conhece lubrificante, mesmo que só de ouvir falar (n=4.057)

Sim 674 86,6 638 78,4 570 84,8 793 85,2 689 79,9 <0,001

Você usa lubrificate intimo (n=3.364)

Sim 284 42,1 183 28,7 140 24,6 243 30,6 163 23,7 <0,001

Norte Leste CO Sudeste Sul
Variáveis

camisinha (n=1.021)

(n=1812-só homens responderam)

PCAP MSP
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