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OBJETIVOS

O obje&vo foi iden&ficar a&tudes e
conhecimentos de militares das Forças Armadas
relacionados ao HIV e Aids. Adicionalmente, este
estudo também buscou relacionar as a&tudes de
rejeição, buscando associação entre as mesmas e
o conhecimento sobre medidas de prevenção.

Representando um fenômeno global, dinâmico e
instável, as variadas formas em que a epidemia
da Aids incide depende, entre outros
determinantes, do comportamento humano
individual e coletivo. Nesse mosaico, a análise da
influência de comportamentos como barreira no
enfrentamento desta epidemia traz consigo
aspectos que apontam a correlação dos mesmos
com as atitudes de auto regulação da população.

INTRODUÇÃO

A correlação entre a&tude e conhecimento pode salientar
uma relação de causa e efeito, embora o conhecimento não
seja um aspecto determinante ou pré-requisito para
especificar determinada a&tude. Os resultados mostram o
quanto é relevante o desenvolvimento de programas de
saúde específicos que se dediquem às principais dúvidas
relacionadas ao HIV/aids e promovammudanças nas a&tudes
relacionadas à pessoas vivendo com HIV e redução de
es&gmas, minimizando alguns dos principais efeitos
nega&vos da doença.

CONCLUSÃO

Dos 2134 par&cipantes, houve casos em que uma minoria de
militares não referiu a&tude de rejeição (47 casos, 2,2% dos
entrevistados), e casos onde todas as perguntas foram
respondidas e classificadas como a&tudes de rejeição, sendo a
média do número de a&tudes de rejeição de 9,0. Observou-se
que o aumento no número de a&tudes de rejeição apontou
para um maior risco relacionado aos homens, casados, com
maior probabilidade entre os que tem menos escolaridade e
renda, assim como entre os que tem religião estabelecida (p<
0,001). As asser&vas relacionadas ao conhecimento
evidenciaram lacunas significa&vas sobre a Aids, o HIV e sua
transmissão.

RESULTADOS
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AVALIAÇÃO DA INFLUENCIA DOS DETERMINANTES PESSOAIS NO COMPORTAMENTO DE RISCO PARA HIV/AIDS EM 
MILITARES  

METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa transversal, quan&ta&va,
descri&va, desenvolvida em unidades militares
do Brasil. Foram u&lizadas escalas de a&tudes
adaptadas para uso com o pessoal
uniformizado e iden&ficado o percentual de
militares que corretamente iden&ficaram
maneiras de prevenção e transmissão do
HIV/Aids. Foi calculada a média de a&tudes de
rejeição e o percentual de militares que
expressam conhecimento adequado em relação
ao HIV.Posteriormente foi feita análise de
associação entre as variáveis do estudo. O
número de a&tudes de rejeição e a medida do
risco rela&vo foram es&madas por uma
regressão de Poisson.
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