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Scores obtidos por cada item da EAFSSR 
 

 

COTAÇÕES N M DP 

1 - É importante que qualquer casal converse sobre doenças sexualmente transmissíveis.  310 4,82 ,535 

2 - É importante saber se o nosso parceiro(a) possui um comportamento sexual promíscuo(a). 309 4,67 ,736 

3 - Conversar sobre temas como doenças sexualmente transmissíveis pode comprometer um 
relacionamento amoroso. 

310 4,42 ,902 

4 - Uma mulher não tem que consultar regularmente o ginecologista se nunca teve relações sexuais. 310 4,44 ,945 

5 - Depois de um diagnóstico de doença sexualmente transmissível ambos os parceiros devem 
receber tratamento. 

310 4,46 ,937 

6 - É importante ter diariamente hábitos de higiene pessoal com o nosso corpo. 310 4,82 ,567 

7 - Homem e mulher são igualmente responsáveis pela compra de preservativos. 309 4,57 ,810 

8 - A maioria das doenças sexualmente transmissíveis não interferem com a vida sexual 309 4,19 1,165 

9 - A maioria das doenças sexualmente transmissíveis não interferem com a vida quotidiana. 309 3,62 1,339 

10 - O risco de contrair uma doença venérea não é uma consequência do comportamento sexual 
mas do azar. 

304 4,64 ,780 

11 - É melhor esperar que um sintoma desagradável desapareça com o tempo do que ir ao médico 
de imediato. 

310 4,70 ,712 

12 - O aconselhamento por especialistas em saúde contribui para manter a saúde sexual. 310 4,49 ,866 

13 - A muda diária da roupa interior é uma boa prática de higiene pessoal. 310 4,66 ,796 

14 - Se uma pessoa descobrir que sofre de uma doença sexualmente transmissível, deverá falar 
sobre isso ao seu parceiro(a). 

309 4,75 ,669 

15 - Hoje em dia é difícil evitar ter relações sexuais com pessoas que conhecemos mal. 310 4,14 1,135 

16 - É importante saber se o(a) nosso(a) parceiro(a) teve ou tem comportamentos sexuais 
promíscuos. 

310 4,60 ,756 

17 - É pouco provável que os problemas de infertilidade resultem de doenças sexualmente 
transmissíveis. 

306 3,37 1,251 

18 – Os meios de comunicação social fornecem suficiente informação sobre doenças sexualmente 
transmissíveis. 

306 3,51 1,171 

19 - É bom saber o máximo possível sobre as doenças sexualmente transmissíveis. 310 4,68 ,722 

20 - Se eu contrair uma doença sexualmente transmissível, o único culpado será o(a) meu (minha) 
parceiro(a). 

310 4,53 ,869 
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21 - Devíamos reflectir primeiro antes de iniciar a nossa vida sexual. 310 4,47 ,834 

22 – Só devemos ter relações sexuais com quem confiamos. 309 4,22 1,051 

23 - É divertido ter experiências sexuais com estranhos. 310 3,86 1,169 

24 – Não é necessário saber muito do nosso(a) parceiro(a) para que a relação sexual seja uma 
agradável experiência. 

309 3,41 1,408 

25 - É melhor adiar as relações sexuais até que uma pessoa esteja disposta a assumir a 
responsabilidade pelos seus actos. 

308 4,19 ,969 

26 - Uma boa maneira de obter prazer sexual é praticando relações sexuais sob o efeito de drogas. 310 4,51 ,866 

27 – Uma boa razão para ir a uma festa, é aí encontrar alguém desconhecido com quem possamos 
ter uma relação sexual. 

309 4,44 ,974 

28 - A fidelidade é muito importante num relacionamento. 310 4,65 ,744 

29 - É aborrecido ter o mesmo parceiro(a) sexual muito tempo. 310 4,30 1,009 

30 - Qualquer contacto sexual é uma experiência muito íntima. 310 4,34 1,076 

31 - É importante que uma pessoa possa conversar com seu parceiro(a) sexual sobre as suas 
experiências sexuais passadas. 

310 4,43 ,828 

32 - Não devemos envolver-nos sexualmente com alguém quando não se sabe o suficiente sobre o 
passado sexual dessa pessoa. 

310 3,58 1,286 

33 - O preservativo reduz a qualidade do prazer sexual por isso é melhor não o usar. 310 4,45 1,144 

34 - É possível desfrutar da relação sexual mesmo quando se usa um preservativo. 310 4,57 ,804 

35 - Se estivermos apaixonados por alguém não é prático utilizar o preservativo. 310 4,55 ,830 

36 - A pílula contraceptiva confere uma relação sexual segura. 310 4,14 1,210 

37 - O uso de preservativos mostra a falta de confiança no(a) parceiro(a). 310 4,65 ,817 

38 - Se o nosso(a) parceiro(a) não quiser usar o preservativo, devemos respeitar essa vontade e ter 
relações sexuais sem o preservativo. 

310 4,66 ,723 

39 - Pensar sobre doenças sexualmente transmissíveis reduz o prazer de ter relações sexuais. 310 4,32 ,997 

40 - Quando um relacionamento dura mais que um mês deixa de ser necessário utilizar o 
preservativo. 

309 4,69 ,690 

41 - A pílula contraceptiva tira a espontaneidade da relação sexual. 310 4,64 ,762 

42 - É mais importante a nossa saúde do que uma breve experiência sexual. 309 4,63 ,853 
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43 - Comprar preservativos é uma situação muito embaraçosa que põe à vista de todos a nossa 
intimidade. 

310 4,10 1,149 

44 - Não há razão para mudar hábitos e comportamentos que nos dão prazer, mesmo que alguém 
nos diga que são prejudiciais à nossa saúde. 

310 4,49 ,873 

45 - É impossível contrair uma doença sexualmente transmissível quando temos sempre o mesmo 
parceiro(a). 

310 4,33 1,152 

46 - A possibilidade de ter cancro do útero ou tornar-se estéril é uma razão suficiente para as 
mulheres mudarem os seus maus hábitos sexuais. 

310 3,94 1,204 

 


