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RESUMO

Com base na Teoria da Ação Recionel. dois comportamentos preventivos em relação à.AlDS ~o Uso da
Camisinha e a Redução de Parceiras ~foram investigados. Dois questionários foram confeccionados, baseados
nas crenças salientes obtidas após entrevistas com uma amostra de 80 universitários (40 para o comportamento
uso da camisinha e 40 para o comportamento redução de parceiras) para os dois comportamentos. Uma nova
amostra de 420 universitários (205 para o comportamento uso da camisinha e 215 para o comportamento
redução de parceiras) foi utilizadapara a validação de ambos os questionários. Análises de regressões multivariadas
indicaram que a Teoria daAção Racional demonstrou ser um modelo com poder preditivo bastante satisfatório
para os comportamentos estudados. O estudo contribuiu para a literatura sobre a adoção de comportamentos
preventivos em relação à.AlDS.
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ABSTRACT

Besed on Theory of Reasoned Action, two preventives behsviors towerd AlDS ~Condom Use end
Pertners Reduction ~were investigeted. Two questionneires were prepered, based on selients beliets. after
iaterviews with a sernple of80 undergreduetes (40 subjects for the condom use behevior end 40 subjects for
the pertner reduction bebevior) for the two beheviors. Moreover, anew semple of 420 undergreduetes (205
for the condom use bebevior end 215 for the pertners reduction behevior) was used for the vslidetion ofboth
questionneres. Multiva.riates regressions enelysis were fitted for the two beheviors end tbe Tbeory ofReasoned
Action was a model with satisfactory preditive power. Tne study contributed to tbe litereture on edoption of
preventives behevlors towerd AlDS.
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Introdução

Um dos maiores problemas na área de Saúde Pú,
blíca em todo o mundo, diz respeito às formas de con-
taminação da Síndrome da Deficiência lmunolôgica Ad-
quirida, A1DS,através da transmissão do seu agente, o
Vírus da Imunodeficiência Humana, HIV (Fishbein,
1990a).

Morin (1988), relatou que o vírus da A1DS foi
oficialmente diagnosticado pela primeira vez, numa
sexta-feira, 5 de junho de 1981 pelos Centros para
Controle de Doenças (Centers for Disease Control >

CDC). Segundo os dados apresentados, o vírus era
transmitido principalmente através do intercâmbio de
fluidos corporais durante as relações sexuais anais, que
seriam uma forma particular de transmissão da doen-
ça. Posteriormente, a incidência da moléstia passou a
se fazer presente também, junto a grupos de drogados
de ambos os sexos, independentemente dos elementos
serem homossexuais, bissexuais ou heterossexuais. As
seringas infectadas utilizadas de forma coletiva pelo
grupo transformaram-se também em vetores de con-
taminação. Ccnsratou-se então que a transmissão do
vírus se dava através de três vias: relações sexuais, trans-
fusões sangüíneas e seringas contaminadas.

Durante a década passada, a AIOS atingiu pro-
porções verdadeiramente alarmantes, afetando os pa-
drões de comportamentos sexual, médico, escolar e
organizacional. Desde o seu aparecimento, a A1DS,
como uma epidemia, vem ameaçando não só a ordem
social estabelecida, como também, a própria espécie
humana (Ishii-Kuntz, Whitbeck €r Sirncns, 1990).

Embora tenha havido alguns progressos no com'
bate à epidemia, tais como a descoberta de alguns me'
dicamentos que retardam o aparecimento dasíndrome
e que parecem prolongar um pouco mais a vida das
pessoas infectadas, ainda não existe cura ou vacina
contra esta enfermidade, e é pouco provável que ve-
nham a existir em um curto intervalo de tempo.

Para Mann, Tarantola e Netter (1992) a epide-
mia global da A1DS é volátil, dinâmica e instável e os
seus maiores impactos estão ainda por vir. Para os au-
tores, no inicio de I992 a A1DSjá havia contaminado
12,9 milhões de pessoas em todo mundo (4,7 milhões
de mulheres, 7, I milhões de homens e I, I milhão de
crianças). Segundo estimativas feitas, em 1995, mais
6,9 milhões de pessoas terão sido infectadas pelo vírus
da A1DS (5,7 milhões de adultos e 1,2 milhão de cri,
anças). Ainda segundo Mann et ai (1992) estimativas
mais conservadoras, sugerem que no mínimo 38 rni-
Ihões de adultos terão sido, até o ano 2000, infectados
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pelo HIV Projecões mais realistas afirmam que o nú-
mero será bem maior atingindo, talvez, a I 10 milhões
de novos casos.

Abraham e Sheeran (I 993) efirmarern que a ne-
cessidade do controle da transmissão daAlDS, toma,
se um desafio para os cientistas sociais, que buscam
um modelo de mudança do padrão de cornportamen-
tos que sejam compatíveis com a realidade da epide-
mia. Na prática, o aumento do uso de preservativos e
a adoção de comportamentos de baixo risco, tais como
a abstinência sexual, o sexo sem penetração e a redu,
ção da rotatividade de parceria sexual, oferecem um
suporte promissor para o controle da infecção.

O surgimento da A1DS, veio impor, em escala
mundial, mudanças comportamentais tanto de pessoas
como da sociedade como um todo (Berquó €r de
Souza, 1994). O mesmo afirmou Fishbein (I 990a),
para o qual aAlDS é, antes de tudo, uma doença com,
portarnental, aonde a contaminação se dá, em última
análise, em função do comportamento adotado pelo
indivíduo. Em 1990, no 50 Congresso Internacional
daAlDS, os participantes apresentaram estimativas de
que existem de 5 a 10 milhões de pessoas atualmente
infectadas (Fishbein, I990b). As projeções efetuadas
falam de cerca de 2 milhões de novos casos por ano
em todo mundo. Fishbein ainda ressaltou que em ou'
tros países da América do Norte, Central e do Sul, as
estatísticas são igualmente preocupantes.

Castilho, Chequer e Struchines (1994) afirma'
ram que, no Brasil, a taxa de incidência aumentou de
0,0005 por 100.000 habitantes, em 1982, para 39, I
em julho de 1993, sendo que 46,5% dos casos esta,
vam concentrados na região Sudeste, notadamente nos
municípios de São Paulo (mais especificamente na bai-
xada santista) e do Rio de Janeiro. Para os autores,
atualmente, têm-se notificado casos em todas as uni,
dades federadas.

Segundo o Boletim Epidemiológico ' A/DS, do
Ministério da Saúde, só no ano de 1993, foram identi-
ficados (pelo menos oficialmente) 38.073 casos deAlDS
em todo o Brasil. O mesmo Boletim afirmou que das
formas de contaminação, as principais são categorias
de exposição, sexual (homossexual, bissexual e hete-
rossexual) e sangüínea- (usuário de drogas e receptor
de sangue). As estatísticas do Ministério da Saúde indi-
caram que foram regi.strados 1861 casos na categoria
de exposição homossexual; 1049 na categoria de ex-
posição ; e I 130 casos na categoria heteros-

.a eterossexual apresentou, portan-
o, e a categoria de exposição

ces ostram especificamente que a



cidência de casos dos respondentes aidéticos e por,
tadores do HIV, pertencentes aos chamados grupos de
risco, foi menor que a incidência entre a população
em geral. Este alastramento se deve, principalmente, à

rática do sexo sem o uso de preservativos e à
multiplicidade de parceria sexual indiscriminada.

Conquanto tenhamos, atualmente, conhecirnen-
de alguns dos meios de contaminação (sexual e intra-

oso) é consenso entre os pesquisadores que, até o
:resente, o meio mais eficaz de reduzir a incidência da

ecção pelo HIV, seria a mudança do cornportamen-
numa direção preventiva, implementando compor'

:amemos de baixo risco, o que resultaria em um declínio
rernporário da epidemia, enquanto a cura ou uma va-
::ma se tornem disponíveis ..

O desenvolvimento de vacinas não é, como pa-
rece, algo tão simples, segundo afirma Osbom (1992):

o desenvolvimento de uma vacina segura e eti-
cez para impedir a infecção pelo H/V é e deve
continuar sendo uma meta de alta prioridade para.
a ciência biomédica.

... mesmo uma vacina de efeito protetor modesto
(com eficá.cia de, digamos, 70 a 75%) seria muito
útiL especialmente se esta vacina estivesse dispo-
nível para as populações mais carentes que,
treqãentemerue. são as que têm menos recursos
para sdquiri-Is.

Devido às variações da biologia humana, e não a
qualquer tipo de característica inerente à vacina,
em qualquer grande população de receptores, pelo
menos / a 2%, e fTequentemente 5% ou mais, não
apresentariam qualquer resposta à vacina... /nfe,
lizmente, estes fenômenos foram ilustrados com
clareza nas recentes reincidências de sarampo,
mesmo em populações altamente imunizadas ...

Não devemos sucumbir à falsa esperança de que
tudo estará.acabado com a descoberta de uma va-
cina" (Osborn, 1992, Capo fi/, pp. 129,131).

No que se refere ao comportamento sexual, a
lementação de comportamentos de baixo risco, seria
objetivo altamente desejável. O uso de preservati-

s (camisinhas) nas relações sexuais e a redução do
, ero de parceiros (as), seriam comportamentos de
. o risco que viriam controlar ou mesmo reduzir a
.dência da moléstia.

As recomendações da Cruz Vermelha Interna,
nal para a proteção individual contra aAlOS são: a)

- ter relações sexuais com múltiplos parceiros e nem
m pessoas que tenham tido múltiplos parceiros; b)

evitar relações sexuais com pessoas portadoras de AIOS,

com risco de AIOS ou com resultados positivos no tes-
te de anticorpos; c) usar a camisinha e evitar práticas
sexuais que lacerem os tecidos, tais como o sexo anal;
d) não compartilhar seringas injetáveis e finalmente, e)
consultar o médico se suspeitar de risco de contamina,
ção (Cf Flaskerud, 1987).

Ross e Sirnon-Rosser (1989), argumentaram que
teorias psicológicas sociais que especifiquem a forma,
ção da natureza do comportamento social, seja atra-
vés de crenças, atitudes e de normas, podem e devem
ser utilizadas como base de uma educação preventiva
frente àAIOS. Ainda, segundo os autores, a aplicação
desses modelos de cognição social, representam sem
dúvida, um avanço para a promoção de mudanças
comportamentais.

A visão da relação entre comportamentos de ris,
co e AIOS pela comunidade científica em geral, e pe-
los pesquisadores das ciências do comportamento em
particular, é unânime. Até esta data, foram realizadas
numerosas tentativas pelos cientistas do cornportarnen-
to, para intervir e reduzir comportamentos de risco
relacionados àAlOS, através de diferentes abordagens
teóricas e metodológicas, com o objetivo de efetuar a
mudança destes comportamentos.

Dentre estas abordagens, a Teoria da Ação Ra-
cional (TAR) de Fishbein e Ajzen (1975), Ajzen e
Fishbein (1980) tornou-se um marco referencial no
estudo da atitude e da mudança da atitude em geral, e
mais especificamente, na implementação de compor,
tamentos preventivos, inclusive, na prevenção à AIOS.

Introduzida por Fishbein na década de setenta,
esta teoria foi durante muitos anos testada e desenvol-
vida, sofrendo sempre um processo de constante refi,
namento (Fishbein &- Ajzen 1975; Ajzen &- Fishbein,
1980). A TAR considera a intenção de realizar ou não
uma ação, como o melhor predito r de um compor,
tamento. A sua determinação se dá através de duas
variáveis básicas, uma de natureza pessoal denomina,
da de Atitude (A), e outra de caráter social, chamada
de Norma Subjetiva (NS).

A intenção comportamental é influenciada tanto
pelo determinante atitudinal (A), quanto pelo normativo
(NS). O determinante pessoal é a avaliação das possi-
veis conseqüências da ação e a sua ponderação, em
termos da favorabilidade em relação ao comportarnen-
to. O determinante social é a percepção, pelo sujeito,
das pressões sociais decorrentes da realização ou não
do comportamento e por se tratar de percepção de
normas sociais, este determinante é denominado de
Norma Subjetiva (NS). A teoria permite determinar,
para cada comportamento, o componente mais reie,
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vante para a intenção comportamental; se é o atitudinal
ou se é o normativo. A relação pode ser expressa, atra-
vés da equação:

c~I = p I A + p2 NS
onde:
C = Comportamenmto
I = Intenção comportamental
A = Atitude em relação ao comportamento
NS = Norma subjetiva relacionada ao compor,

tamento
p I e p2 = pesos empíricos da A e NS

A Atitude e a Norma Subjetiva são, em última
análise, originários das crenças que as pessoas possu-
em, com base na informação disponível. É através dessas
crenças que a pessoa pondera cada uma das conseqü-
ências de uma futura ação, numa dimensão de
favorabilidade, e o somatório dos produtos da proba,
bilidade de ocorrência de cada crença pela sua avalia,
ção irá se constituir numa medida indireta da atitude,
de acordo com a equação:

n

A = ~ei.ci
1

onde:
A = atitude em relação ao comportamento
ci = expectativa probabilística de cada conse-

qüência
ei = avaliação da favorabilidade de cada conse-

qüência

Ao se mensurar a força das crenças modais sali-
entes e a sua avaliação (ei . ci), obtém-se uma medida
indireta da atitude, a qual fornece a predição, além de
explicar os elementos que a constituem, sendo chama,
das de crenças comportamentais. A medida direta da
Atitude (A) é obtida através de um diferencial semânti-
co, geralmente do tipo "bom-mau", "agradêvel-desa-
gradâvel": "benéfico-nocivo". O segundo componente
do modelo, a Norma Subjetiva, origina-se da percep-
ção que o sujeito tem de que pessoas importantes para
ele, chamadas de referentes, aprovam ou não o com'
portamento que ele pretende desempenhar. Estas per-
cepções são denominadas de crenças norrnativas, de,
vido à sua natureza social. A soma dos produtos da
opinião de cada referente, vezes a motivação para con-
cordar (cj . mj) irá constituir uma medida indireta da
Norma Subjetiva de acordo com a equação:

NS =
n

Lcj.mj
j

onde:

NS = Norma subjetiva em relação ao compor'
tamento

cj = Crenças acerca da opinião dos referentes

mj = Motivação para concordar com as opi-
niões dos referentes

A medida direta do segundo componente do mo-
delo, a Norma Subjetiva (NS) é obtida através de uma
única questão, numa escala probabilística, do tipo "pro-
vâvel-irnprovâvel", englobando todas as pessoas, cuja
opinião é importante para os sujeitos pertencentes ao
grupo estudado, em relação ao comportamento espe-
cífico, objeto da investigação. Os autores relatam que
correlações altas e significativas têm sido encontradas
entre as medidas direta e indireta da atitude, bem como
no caso da norma subjetiva (Fishbein &- Aizen, I 975;
Aizen &- Fishbein, 1980).

A TAR tem sido utilizada para explicar e predi-
zer numerosos tipos de comportamentos que as pes-
soas desempenham (ou não desempenham). Pesquisas
dando suporte empírico à teoria, abrangem várias áre-
as de estudo tais como: o estudo sobre a doação vo-

luntária de sangue, de lima e D'Amorim (1985), nas
relações sexuais pré-rnaritais de Tanizaki de Miranda
(1984) e D'Arnorim e Gornide (1986); na prevenção
do câncer testicular, de Brubaker e Fowler, (I990); na
prevenção daAlDS, de Fishbein (I 990a; I990b); na
predição da intenção do tumoverde Hinsz e Nelson
(I990); na predição do comportamento anticonceptivo
de Kashima, Galois e McCamish (1993).

D'Amorim e Gomide (1986) investigaram o com,
portamento sexual pré-marital, à luz da TAR. Os re-
sultados da regressão múltipla, indicaram que o mede-
10 da teoria explicou 34% da variância da intenção
comportamental dos sujeitos. A variação foi, em parte,
originada pela Atitude (~ = 0,38) e em parte pela
Norma Subjetiva (~ = 0,30). Estes resultados confir-
maram a adequação do modelo ao problema estuda,
do. No entanto, segundo os autores, uma correlação
positiva e significativa, foi encontrada entre a Atitude e
a Norma Subjetiva (r = 0,277, p = 0,05) a qual,
contradiz o modelo proposto pela teoria da ação raci-
onal. Contudo, este tipo de correlação entre esses dois
componentes (atitudinal e normativo) tem sido obser-
vado, no caso em que o comportamento estudado é
de caráter sexual (Cf. D'Amorirn ê- Gomide, I986). A
Figura I oferece uma esquematização da TAR.
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Crençaspessoais de que o com-
portamento leva a certos resul-
tados e as avaliações desses re-
sultados

Atitude em relação
ao Comportamento

Importância relativa
dos componentes
atitudinais e norma-
tivos

Comportamento

Crençaspessoais de que pessoas
ou grupos específicos pensam que
o sujeito deve ou não desempenhar
o comportamento e a sua motiva-
ção para concordar com os referen-
tes específicos

t-----.tNorrna Subjetiva

Agura 1:A Teoría da Ação Raciona/. Adaptada de AíZen e Ashbeín (1980).

Segundo Tanizaki de Míranda (1984) o proble-
dessa relação entre os componentes atitudinais e

~ormativos, se deve ao fato de que quando o compor-
-- ento investigado é de natureza sexual, as normas

.etivas, baseadas na percepção do sujeito, na apro-
ação ou condenação do comportamento por pessoas

~:a opinião são significativas (referentes), acabam por
zar esta percepção às conseqüências daquele cem-

rtamento (no caso específico do estudo de Tanizaki
ce iranda ~relações sexuais pré-maritais] a pessoa se

opercebia como fosse ficar "mal vista, mal falada",
estabelecendo-se assim, uma relação positiva entre a

. de (através da avaliação das conseqüências do
mportamento) e a Norma Subjetiva (conjunto de

y.essÕes e sanções sociais).

A TAR tem sido utilizada tanto no âmbito da
redução de comportamentos de risco, como também

a implementação de comportamentos de saúde.
Fishbein (1990b) demonstrou a aplicabilidade da

AR na adoção de comportamentos de prevenção à
• OS (o uso da camisinha) num estudo transcultural,

rilizando para isso sujeitos de ambos os sexos, dos
=.stados Unidos e da República do México. Os resulta-
cos das regressões múltiplas demonstraram a existên-
. de diferenças interessantes entre as duas culturas.
intenção comportamental de usar a camisinha foi,

::l3J'aos rapazes norte-americanos, primariamente con-
trolada pelo aspecto normativo (Norma Subjetiva J3 =

,52; Atitude J3 = 0,22), enquanto que, para os rapa-

zes mexicanos, o controle da intenção comportamental
se deu através do aspecto aritudinal (Atitude J3 = 0,53;
Norma Subjetiva J3 = 0,23). Paraasmoçasnorte~ame~
ricanas a intenção comportamental se deu principal-
mente através do componente normativo (Norma Sub-
jetiva J3 = 0,44; Atitude J3 = 0,25) enquanto que para
as mexicanas, a intenção foi influenciada tanto pelo
componente normativo quanto pelo atitudinal (Atitu-
de J3 = 0,37; Norma Subjetiva J3 = 0,35). Fishbein
(I 990b) chamou a atenção para o fato da importância
de se determinar os pesos relativos (Betas) dos de-
terminantes da intenção comportamental. Para ele, isto
ajuda a explicar o fato de que pessoas com as mesmas
atitudes e normas podem, algumas vezes, comporta-
rem-se de diferentes formas.

Oe modo geral, a teoria tem por objetivo com-
preender e predizer o comportamento, assumindo o
pressuposto de que as pessoas, na sua grande maioria,
agem de forma racional, através do processamento das
informações disponíveis, utilizando-as nas suas deci-
sões do dia a dia.

Na revisão da literatura, está bastante clara a pre-
ocupação para com os perigos daAIOS e dos compor-
tamentos de risco com ela envolvidos.

Portanto, o nosso objetivo foi o de investigar a
aplicabilidade da TAR, na adoção de dois comporta-
mentos de prevenção àAIOS, o uso da camisinha e a
redução do número de parceiras nas relações sexuais.
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Método

A pesquisa, seguindo o modelo metodológico
indicado por Fishbein e Ajzen (1975), Ajzen e
Fishbein (1980), constou de duas etapas. A Etapa I
consistiu do levantamento das crenças e referentes
modais salientes acerca dos comportamentos: a) Usar
a camisinha nas relações sexuais e b) Reduzir o nú-
mero de parceiras sexuais, numa amostra correspon-
dente àquela que será o objeto do estudo. A Etapa 2
referiu-se à construção dos questionários e à sua apli-
cação, com a finalidade de validação dos mesmos,
para a amostra e comportamentos investigados.

Etapa 1

Sujeitos

Foram entrevistados 80 estudantes universitá-
rios, do sexo masculino, solteiros, 40 dos quais res-
ponderam a uma entrevista sobre o uso da camisinha
e 40 a uma entrevista sobre a redução do número de
parceiras. A média de idade dos sujeitos na entrevista
uso da camisinha foi de 21 ,5 anos com um DP =
1,48 e a media de idade dos sujeitos na entrevista
redução do número de parceiras foi de 23,2 anos e
um DP = 2,21.

Instrumentos e Procedimento

As entrevistas foram efetuadas por um só entre-
vistador, do sexo masculino, o qual se identificava
como um aluno que estava fazendo uma pesquisa
sobre Hábitos de Saúde com os estudantes universi-
tários de Brasnia. As entrevistas foram feitas no campus
da UnB. Uma análise de conteúdo das respostas de-
terminou as crenças comportamentais mais freqüen-
tes (vantagens e desvantagens), assim como os refe-
rentes mais citados pela amostra.

Ordenação dos Dados

Para se identificar as crenças e referentes modais
salientes, foi adotado o critério de separar todas aque-
Ias que foram citadas por, no mínimo, 25% (I O sujei-
tos) da amostra.

Etapa 2

A Etapa 2consistiu da construção e aplicação de
dois questionários, baseados nas crenças e referentes

modais salientes, com a finalidade de : a) identificar as
crenças modais salientes, positivas e negativas, que dis-
criminam os grupos de sujeitos que intentam e não
intentam desempenhar os comportamentos; b) confir-
mar a validade do modelo de Fishbein e Ajzen (1975),
Ajzen e Fishbein (1980) para a população e compor-
tamentos em estudo; c) determinar os pesos (betas)
relativos dos componentes atitudinais e normativos para
a predição das intenções.

Sujeitos e Procedimentos

Nesta etapa, a amostra para a validação do ins-
trumento uso da camisinha, foi constituída de 205 su-
jeitos universitários, do sexo masculino, com uma rné-
dia de idade de 21,11 anos e um DP = 3,48; enquanto
que a amostra para o instrumento redução do número
de parceiras, foi de 216 sujeitos, também universitári-
os, com uma média de idade de 21,81 e um DP =
2,76. Foi adotado o mesmo procedimento da etapa
anterior.

Instrumentos

Com base nas crenças e referentes modais salien-
tes e de acordo com a teoria da ação racional, foi feita a
elaboração dos itens dos instrumentos, que foi aplicado
no estudo piloto, com a finalidade de identificar as cren-
ças salientes, positivas e negativas, que melhor discrimi-
nam os sujeitos que intencionam (I+) dos que não
intencionam (I,) desempenhar os comportamentos em
estudo.

Análises e discussão dos resultados

Para demonstrar a validade teórica do modelo
para a população e o comportamento estudados, fo-
ram efetuadas as análises de correlações simples e re-
gressões múltiplas (com cálculo dos Betes), com a fi-
nalidade de se observar a natureza das relações entre
os construtos teóricos descritos pelo modelo de Ajzen
e Fishbein (I 980), utilizando-se para isto a Intenção
Comportamental (I) como variável dependente e a
Atitude e a Norma Subjetiva como variáveis indepen-
dentes na predição desta. O objetivo foi investigar qual
dos dois componentes (atitudinal e/ou normativo) mos-
tra-se melhor preditor da intenção comportamental.
As Tabelas I e 2 sumarizam, os resultados das correla-
ções rde Pearson, obtidas entre as variáveis do mede-
10, para os instrumentos uso da camisinha e redução
do número de parceiras.
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Tabela 1: Correlações entre as variáveis do modelo, para o comportamento.
Usar a camisinha nas relações sexuais. N = 205.

VARIÁVEIS Intencão Atitude Crenca Comn, Norma Subietiva
Intencão -
Atitude 0560 ** -
Crenca COIDU. 0428 ** 0353 ** -
Norma Subietiva 0.287 ns 0199 ns 0240 ns -
Crenca Normativa 0315 ** O 214ns 0130 ns 0372 **

Os níveis de signiâcância estão assinalados pelos asteriscos: ** = p < 0,01

Tabela 2: Correlações entre as variáveis do modelo, para o comportamento.
Reduzir o número de parceiras nas relações sexuais. N = 216.

VARIÁVES Intencão Atitude Crenca Comn, Norma Subietiva
Intencão -
Atitude 0458 ** -
Crenca COIDn. 0528 ** 0477 ** -
Norma Subietiva 0457 ** 0243 ns 0367 ** -
Crenca Normativa 0350 ** 0220 ns 0321 * 0467 **

Os níveis de significância estão assinalados pelos asteriscos: ** = p < 0,01 ; * = p < 0,05.

As correlações obtidas entre as variáveis, para os
ois comportamentos, foram todas de acordo com os

pressupostos da TAR, com os componentes atitudinais
e normativos se correlacionando com a Intenção

mportamental de maneira forte e significativa, de-
onstrando a adequação do modelo para a população

e para os dois comportamentos investigados.
Foram feitas análises de Regressão Múltipla para

ambos os comportamentos, utilizando-se o método por
Etapas (Stepwise), com a finalidade de investigar quais
as variáveis que mais contribuíram para a validade da
TAR. Foram investigados, também, os pressupostos de

ão violação dos princípios que regem a utilização desse
ipo de análise multivariada (ausência de rnultico-
. caridade, presença de linearidade e de normalidade
da distribuição). O número de sujeitos foi o mesmo uti-
lizado anteriormente n = 205 (uso da camisinha) e
n = 216 (redução do número de parceiras), contudo,
oram eliminados I° sujeitos para a regressão com o

instrumento uso da camisinha e 16 sujeitos para a re-
gressão efetuada com o instrumento redução do núrne-
ro de parceiras. A razão dessa eliminação se deveu ao
fato das suas respostas assumirem valores extremos
(oudiers), fazendo com que seus escores se tomassem
desviantes, ou seja, uniformemente maiores em rnagni-
tude (de +3 e de -3 desvios padrão) e menores em
precisão que os demais sujeitos.

As variáveis Atitude, Crença Comportamental,
orma Subjetiva e Crença Normativa, integraram a

regressão, na qualidade de variáveis independentes (VI's)

enquanto que a Intenção ficou como variável depen-
dente (YD). Das quatro variáveis independentes, Atitu-
de (A), a sua medida indireta (crenças comportamentais),
a Norma Subjetiva (NS) e sua medida indireta (crenças
ncrrnativa), todas contribuíram de forma significativa
para a explicação da adoção do comportamento usar
camisinha nas relações sexuais. Na Tabela 3 se encon-
tram os resultados da regressão múltipla para este cem-
portamento.

As variáveis independentes, Atitude, Norma Sub-
jetiva, Crença Comportamental e Crença Normativa,
explicaram juntas, 44 % da variância total, na deterrni-
nação da Intenção em adotar o comportamento usar a
camisinha.

Das variáveis independentes que compuseram a
regressão múltipla para o comportamento Reduzir o
número de parceiras, apenas a medida indireta da Nor-
ma Subjetiva, a Crença Normativa, não contribuiu de
forma significativa para a explicação da variância da
Intenção. O resumo do resultado da regressão efetua-
da se encontra na Tabela 4 a seguir.

As variáveis independentes Crença Compor-
tarnental, Norma Subjetiva e Atitude, explicaram jun-
tas, 39 % da variância total, na determinação da In-
tenção de adotar o comportamento redução do número
de parceiras. Embora a variável Crença Normativa
não tenha contribuído de forma significativa na equa-
ção, (t = 1,47, p = 0, II 0, n.s.) a medida direta, ou
seja, a Norma Subjetiva, teve um impacto significati-
vo para a explicação do comportamento redução do
número de parceiras.
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Tabela 3: Regressão múltipla para os componentes do comportamento.
Usar a camisinha. N = 195.

aspecto mais Inconveniente, é a crença negativa
generalizada de que o uso da camisinha esteja, neces-
sariamente, ligada às doenças sexualmente trans-
missíveis, notadamente àAIOS. Para a autora, usar ou
pedir ao parceiro para usar a camisinha, eqüivale dizer
que o mesmo seja portador de uma doença grave. Se,
gundo Loyola: " ... este tipo de constrangimento é ci-
tado com frequência, principalmente pelas mulheres,
como motivo para evitar o uso do preservativo"
(Loyola, 1994, p. 40).

Podemos observar que o estudo das crenças é de
fundamental importância para a implementação de
comportamentos preventivos, por parte de um grupo
social. Segundo Fishbein (I 990b), as variações da im-
portância relativa nos detenninantes da intenção
comportamental, sejam eles atitudinais ou normativos,
podem ajudar a explicar não só oporquê do insucesso
de muitas campanhas promovidas pelos meios de co-
municação de massa, bem como o insucesso de outros
tipos de intervenção.

Quanto ao objetivo deste trabalho, o qual foi ve-
rificar a aplicabilidade da Teoria da Ação Racional
(Fishbein €r Aizen, 1975; Ajzen €r Fishbein. 1980), na
prevenção da AIOS, este foi plenamente atingido. As
correlações e regressões múltiplas efetuadas, compro'
varam o bom ajustamento do modelo ao problema e à
população estudada oferecendo, de forma confiáveJ,
uma estratégia eficiente e válida para o desenvolvimento
e implementação de campanhas para a adoção de com'
portamentos preventivos frente à AIOS, notadamente,
aqueles que se referem às crenças (comportamentais e
nonnativas) sobre o uso da camisinha e a redução do
número de parceiras.

I VAR'ÁVJ;I~ R R1 F Siº, (F) BETA t n

Atitude 0580 033 FIl 189)= 96 27 0000 0580 918 0000
Crenca Comn. 0631 040 FI? 188)= 62 49 0000 0260 440 0000
Crenca Norm. 0658 043 Ff'187'= 47 62 0000 0180 339 0001
Norma Subi. 0667 044 FI, 'O~\= 37 33 0000 0150 202 0044

Tabela 4: Regressão múltipla para os componentes do
comportamento. Reduzir o número de parceiras.

VARIÁVEIS R R1 F Siº, (F) BETA t n

Crenca Comn. 051 026 f(1197)= 69 76 0000 051 835 0000
Norma Subi. 058 033 FI?196)= 57 36 0000 029 477 0000
Atitude 062 039 F" 19<;'= 46 13 0000 026 457 0001
Crenca Norm. 063 0.40 FIA 1<",,= 35.26 0000 008 1.47 0110

No que se refere, ainda às regressões feitas tan-
to para o comportamento usar a camisinha, como
para o comportamento reduzir o número de parcei-
ras, observamos que, para esse último, as Crenças
Comportamentais foram as que mais contribuíram
para a explicação da variância da Intenção Compo-
rtarnental, F(I.J97) = 69,76, p < 0,000, p = 0,5 I),
indicando com isto, a importância das crenças para
os comportamentos estudados.

Conclusões

Recentemente, Loyola (1994) efetuou um estu-
do sobre a percepção e prevenção da AIOS no Rio de
Janeiro, envolvendo uma amostra de I 63 sujeitos de
ambos os sexos, onde 57 eram profissionais de nível
superior (incluindo-se aí estudantes universitários), 55
bancários e 5 I metalúrgicos. Segundo a autora, no que
dizia respeito ao uso da camisinha, os sujeitos
extemaram crenças do tipo: "não tem motivo" (42,5%);
ou "porque não gostam" (13%). Para a autora, as pes-
soas em geral demostraram "uma quase aversão à ca-
misinha" (p. 39).

A autora afirmou ainda que estas crenças negati-
vas em relação ao uso da camisinha, se devem, apa-
rentemente, a motivos tais como:

I . Interferência no prazer durante a relação se'
xual, sendo esta extemada pelos sujeitos como se a
relação se identificasse com a ação de "chupar bala
envolvida em papel" (p. 39);

2. Porque o uso da camisinha interfere no
desenrolar do ato sexual, tal como "perder a natural i,
dade", "fica esquisita" e "corta o barato". Porém, o
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