
Chega o Verão e, com ele, o sol, o 
calor e as férias tão apreciados pela 
maioria de nós! Não obstante, é 

também nesta altura do ano que se regis-
ta um aumento das doenças sexualmen-
te transmissíveis (DST) e das gravidezes 
indesejadas (especialmente entre adoles-
centes), como resultado de comportamen-
tos sexuais de risco.

Ainda que os estudos concluam não exis-
tir qualquer relação fisiológica relacionada 
com o aumento da libido no Verão, revelam 
uma relação com a alteração dos compor-
tamentos sexuais durante esta época do 
ano. De facto, o Verão marca uma altura 
de menor intensidade de stress (período 
de férias), em que as pessoas saem mais, 
convivem mais, bebem também mais e aca-
bam por ficar mais desinibidas e recetivas 

ao contacto com outras pessoas. O sol e o 
calor convidam igualmente a uma maior 
exposição e revelação dos corpos, que aca-
bam por, não só atrair olhares, mas tam-
bém seduzir eventuais relacionamentos. 

Todos estes fatores somados e em inte-
ração simultânea acabam por criar as 
condições favoráveis à prática de relações 
sexuais ocasionais que, muitas vezes sob 
o efeito de bebidas alcoólicas, acontecem 
sem o uso do preservativo. 

Riscos na adolescência 
Os comportamentos sexuais de risco 

registam-se em maior número entre ado-
lescentes, devido ao sentimento de invulne-
rabilidade e à curiosidade pela experimen-
tação do risco, características da fase da 
adolescência. 

Muitos pais evitam abordar o tema da 
sexualidade e/ou desincentivam o diálogo 
sobre as questões relacionadas com o 
tema; no entanto, importa destacar que a 
comunicação e o diálogo não incentivam 
os comportamentos sexuais, mas, pelo 
contrário, protegem os jovens de eventu-
ais comportamentos de risco. A abertura 
ao diálogo permite que o jovem se sinta 
seguro para partilhar as suas dúvidas, 
questões e receios, e possibilitam aos pais 
uma maior supervisão e orientação dos 
comportamentos do seu filho. 

Mas, atenção: não confunda supervisão 
com controlo! Atitudes de elevada vigilân-
cia e controlo tendem a “afastar” os filhos 
e a retraí-los de abordar o tema da sexua-
lidade com os pais, assim como as atitudes 
críticas e repreensivas. 

COMpOrTAMeNTOS SexuAiS De riSCO NO VerãO

Sexo tórrido 
O SOl, O CAlOr e AS fériAS TOrNAM O VerãO 

uMA AlTurA MuiTO ApreCiADA pelA MAiOriA 

DAS peSSOAS. pOréM, eSTA é TAMbéM uMA 

épOCA MArCADA pOr DiVerSOS perigOS, 

NOMeADAMeNTe NO que reSpeiTA 

AOS COMpOrTAMeNTOS SexuAiS, 

DeViDO à MAiOr expOSiçãO  

A fATOreS CONSiDerADOS 

De riSCO.  

CONheçA-OS e SAibA 

COMO prOTeger-Se A 

Si e AOS SeuS filhOS 

ADOleSCeNTeS…
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porém, ainda que estas atitudes inibam 
os jovens de abordar o tema com os pais, o 
que é facto é que não os inibe de continuar 
a explorar a sua sexualidade. O que acon-
tece é que continuam a fazê-lo, mas sem o 
conhecimento dos pais… 

Não devemos ignorar o facto de os 
adolescentes, atualmente, terem acesso a 
imensa informação (através da internet, 
dos meios de comunicação, da escola, 
etc.) e, como tal, se a sexualidade não for 
abordada em casa, ela será explorada em 
outros contextos. O que acontece também, 
muitas vezes, é que os jovens, por se verem 
“proibidos” de abordar o tema e se sen-
tirem desconfortáveis para esclarecer as 
suas questões com os pais, acabam por 
esclarecê-las sozinhos ou com pessoas 
que não são as mais indicadas, como 
os amigos e/ou colegas. Como resultado, 
muitas questões acabam por ficar sem 
resposta e muitas outras com respostas 
insuficientes ou incorretas, o que conduz 
a ideias erradas, que dão origem, muitas 
vezes, a comportamentos de risco. para 
ilustrar, refiro um exemplo muito comum: 
a ideia de muitos jovens de que na primeira 
relação sexual a rapariga não engravida e, 
por isso, não é necessário usar o preserva-
tivo. é importante esclarecer esta e outras 
conceções erradas que os jovens mantêm, 
muitas vezes, por falta de “espaço” e 
abertura em casa para se abrirem com os 
adultos que melhor os podem informar e 
esclarecer, os pais.

esclaReciMentos necessáRios
é importante que os pais saibam comu-

nicar com os filhos e os ajudem a prote-
ger-se, transmitindo-lhes a informação e 
os conhecimentos necessários. Os jovens 
devem saber que o preservativo é o único 
método contracetivo que previne as gravi-
dezes indesejadas, mas também as DST; 
que pedir ao parceiro para colocar o pre-
servativo é um ato de respeito e seguran-
ça pelo próprio, mas também pelo outro, 
e não há motivos para ter medo de ser 
abandonado/a ou não aceite, porque quem 
gosta, cuida (e protege-se não só a si, mas 
também ao outro); que o preservativo não 

condiciona o prazer, mas mesmo que isso 
sirva de desculpa, há já no mercado uma 
gama muito variada de preservativos finos 
e extra finos que permite desfrutar da 
relação sem comprometer a sensibilidade, 
mas mais importante, sem comprometer a 
saúde. falar de sexo ou abordar a sexua-
lidade ainda é tabu para muitas famílias. 
Muitos adolescentes, que crescem no seio 
destas famílias, acabam por interiorizar 
que pensar em sexo é pecado, falar dele é 
um atrevimento e/ou praticá-lo é imoral, o 
que em nada ajuda ao desenvolvimento de 
uma sexualidade saudável e satisfatória. 
pelo contrário, estes adolescentes crescem 
reprimindo a sua sexualidade, imersos em 
sentimentos de culpa e de negação das 
suas tensões, o que, muitas vezes, conduz 
ao desenvolvimento de perturbações sexu-
ais e psicológicas na idade adulta.

 
No Verão, as pessoas saem mais, convivem mais, 

bebem também mais e acabam por ficar mais 

desinibidas e recetivas ao contacto com outras 

pessoas

Proteja-se!

4Previna-se, tendo cuidado com quem 
tem relações sexuais e evitando as relações 
sexuais com desconhecidos(as);
4se sabe que o/a seu/sua parceira/o 

tem doenças sexuais, evite o contacto com 
fluidos corporais (sangue, fluido vaginal, 
esperma ou líquidos de feridas);
4use o preservativo;
4opte preferencialmente por um/a 

único/a parceiro/a;
4se suspeita ter contraído alguma dst 

consulte o seu médico o mais rapidamente 
possível e siga as suas indicações;
4se é portador de alguma dst informe 

o/a ou os/as seus/suas parceiros/as sexu-
ais. não informar é uma atitude imoral e 
desleal.
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Os pais devem ser capazes de transmi-
tir aos filhos que a sua sexualidade deve 
ser explorada com responsabilidade, mas 
vivida com prazer e satisfação. é também 
importante que transmitam aos filhos que 
a sexualidade abrange vários domínios, não 
apenas físico, mas também psicológico, 
afetivo e emocional. explorar e viver a 
sexualidade num ambiente repleto de afeto, 
com um equilíbrio entre a racionalidade, a 
emoção, o sentimento, os sentidos e as sen-
sações, é o ideal e o desejável. é importan-
te que os jovens saibam que o sexo, quando 
aliado ao afeto pelo/a parceiro/a, torna-se 

ainda melhor e especial…
lembre-se de que as famílias que enca-

ram a sexualidade com naturalidade têm 
filhos com maior autoestima, maturidade 
e capacidade de tomada de decisão, sendo 
estes fatores decisivos que determinam o 
comportamento de se proteger, nomeada-
mente com o uso do preservativo.

Riscos na idade adulta
Se pensa que os comportamentos sexu-

ais de risco são típicos da adolescência, 
desengane-se porque estes comportamen-
tos são transversais a todas as idades. 

Não usar o preservativo e manter relações 
sexuais com múltiplos(as) parceiros(as) 
constituem comportamentos sexuais de 
risco, que se observam entre adultos. Mui-
tos destes comportamentos de risco estão 
associados a preconceitos e estereótipos 
sociais e culturais. Muitas pessoas ainda 
hoje não fazem uso do preservativo por 
acharem que não estão sujeitos a riscos 
ou que estes são muito pequenos, por não 
confiarem (ou, simplesmente, afirmarem 
não confiar) nos preservativos e/ou não 
gostarem das ideias associadas ao uso do 
preservativo. 

hoje, como nunca, há um enorme esforço 
de sensibilização e investimento na promo-
ção do uso do preservativo; contudo, a sen-
sibilização, a informação e o conhecimento, 
ainda que necessários, não são suficien-
tes para a mudança de comportamentos. 
São necessárias mudanças ao nível das 
conceções sociais, o que geralmente leva 
décadas…

diálogo e coMunicação 
O uso do preservativo é ainda muito dis-

criminado, não só pela igreja, mas também 
pela sociedade em geral, sendo frequentes 
os mitos e os preconceitos que associam o 
uso do preservativo ao sexo ilícito, à infide-
lidade e ao comportamento imoral. 

uma vez que o preservativo é o único 
método contracetivo que, para além de 
prevenir gravidezes indesejadas, previne 
também a transmissão das DST, torna-se 
fundamental o diálogo e a comunicação 
entre os parceiros sexuais no que concerne 
ao uso do preservativo. pedir ao parceiro, 
companheiro ou marido que use o preser-
vativo não tem de ser interpretado como 
falta de confiança neste, mas como um 
sinal de preocupação com o bem-estar do 
próprio e do outro.

Os elementos de uma relação precisam 
de aprender a partilhar mutuamente as 
questões da sexualidade de forma aberta e 
franca. Apesar de muitos casais já aborda-
rem a questão do sexo, grande parte desta 
comunicação é ainda feita de forma indire-
ta e discreta. Muitos acabam por descobrir 
as necessidades sexuais do/a parceiro/a de 
forma indireta (por exemplo, pela “lingua-
gem” corporal) e não pelo diálogo ou pela 
comunicação direta, o que conduz, grande 
parte das vezes, a erros de interpretação 
que deixam ambos frustrados e, por conse-
guinte, insatisfeitos.

para finalizar, importa referir que os 
estudos indicam que os parceiros que 
partilham e falam abertamente acerca da 
sua sexualidade apresentam um menor 
risco de contraírem doenças sexualmente 
transmissíveis.

Proteja os seus filhos

4construa um relacionamento pais-filho(s) 
com base na comunicação e no diálogo. dis-
cutir as questões da sexualidade com os filhos 
não é algo que acontece de um dia para o 
outro, mas é mais fácil se os pais mantive-
rem com os filhos um relacionamento aberto, 
baseado no diálogo, logo desde a infância. 
invista tempo e atenção, dando prioridade aos 
momentos em família com os seus filhos;
4discutir as questões da sexualidade não 
significa saber tudo acerca da sexualidade 
do(s) seu(s) filho(s), significa sim informar, 
esclarecer e orientar;
4evite atitudes demasiado controladoras ou 
críticas. lembre-se de que, se o seu filho se 
sentir julgado, é provável que deixe de abordar 
as suas dúvidas e/ou questões em casa consi-
go, procurando respostas noutros locais (por 
exemplo, na internet) e junto de outras pesso-
as (por exemplo, amigos mais velhos); 
4Mantenha confidenciais as conversas que 
o seu filho tem consigo, evitando partilhar as 
informações e questões, que são íntimas, com 
outras pessoas, ainda que familiares. lembre-
se de que, se o seu filho sentir ameaçada a con-
fiança que depositou em si, é provável que não 
volte a confidenciar-lhe assuntos tão íntimos;

4não confunda a identidade do seu filho com 
os seus comportamentos: uma coisa é QueM 
É o seu filho, outra coisa são os coMPoRta-
Mentos que ele adota, o que deve estar claro 
nos momentos de repreensão. comportamen-
tos de risco não devem ser tolerados, ainda 
que devam ser discutidos com calma, sem 
agressividade ou exaltação. evite repreensões 
dirigidas à identidade do seu filho, como “tu 
És um irresponsável!...”, preferindo discur-
sos dirigidos aos comportamentos, como “tu 
tiveste um coMPoRtaMento irresponsável” 
ou “tu coMPoRtaste-te de forma irrespon-
sável…”;
4saiba que os comportamentos sexuais de 
risco estão geralmente associados a outros 
comportamentos de risco, como o consumo de 
álcool e outras substâncias. Por isso, estabele-
ça as suas regras “inegociáveis” (por exemplo, 
consumo de drogas e outras substâncias) e 
acorde com o seu filho regras “negociáveis” 
(como saídas com amigos, saídas à noite, 
horários de chegada, acesso ao computador 
e à internet, etc.), assim como as consequên-
cias para o cumprimento e não cumprimento 
dessas regras. seja flexível, mas firme no que 
respeitar à aplicação da disciplina.
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