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A AIDS é considerada um dos problemas mais enfrentados na atualidade, 
atingindo milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Entre os jovens há uma 
maior preocupação em relação a AIDS, pois são os mais afetados. Segundo 
dados divulgados em 2014 houve um aumento de cinquenta por cento de casos 
de contaminação do HIV entre jovens. Mas a maior problemática é por que está 
acontecendo isso se hoje já existe meios de como evitar essa doença. O local 
mais adequado para passar essas informações são as escolas, mas pelos dados 
de algumas pesquisas, existe a dúvida se as escolas estão repassando os 
conhecimentos necessários para evitar essa doença. O objetivo do trabalho foi 
verificar o nível de conhecimento de alunos de ensino médio, numa escola pública 
em Sobral, Ceará, acerca dos conhecimentos relativos à contração, transmissão 
do HIV, bem como as fontes usadas para obter tais conhecimentos. Foram 
analisados 242 alunos entre 14 e 20 anos, sendo 51,2% do sexo masculino e 
48,8% do sexo feminino. As perguntas abordadas no questionário enfocaram 
questões quanto à transmissão do vírus HIV. Apesar do índice de acertos terem 
sido consideráveis 62%, ainda há conceitos deturpados como afirmar que o vírus 
é contraído pelo ar, pelo uso de banheiros, abraço e contato da pele intacta. Estes 
dados refletem a existência de uma lacuna no repasse de informações sobre o 
vírus. Vale destacar que a educação tem um papel fundamental na vida dos 
jovens, seja em repassar conhecimentos para uma formação profissional, mas 
como também influenciar na vida pessoal dos adolescentes. A escola é o local 
onde se observa a transição da fase infantil para a fase da adolescência, e como 
é sabida, relação sexual está ficando cada vez mais precoce.  
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