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Resumo 

 
O presente trabalho pretende avaliar um projeto de intervenção com jovens na prevenção do 

VIH. Foram definidos os seguintes objetivos: avaliar se os conhecimentos dos participantes 

sobre o VIH aumentaram entre o antes e depois da intervenção e verificar se a intervenção 

modificou as atitudes em relação às pessoas infetadas. Participaram neste estudo 416 sujeitos 

do género masculino, todos praticantes de modalidades desportivas (futebol, andebol, 

basquetebol, pólo-aquático e rugby) do Alentejo (Beja, Évora e Redondo), com idades entre os 

10 e os 21 anos. O instrumento utilizado foi um questionário relativo a conhecimentos e 

atitudes sobre o VIH. Os resultados evidenciaram a importância da intervenção realizada com 

os participantes, nomeadamente o aumento de conhecimentos sobre o VIH e as mudanças nas 

atitudes dos jovens relativas às pessoas infetadas, que se tornaram mais favoráveis. 
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The life skill´s practice for masculine young athletes and the risk behavior prevention 
 

Abstract 

 

This paper aims to evaluate the project of intervention with adolescents preventing HIV, the 

goals are to evaluate if the knowledge of the participants about HIV increases from before and 

after the intervention, and to analyze if the programme change the attitude related to the 

infected people. Participants of the studied were 416 adolescents of masculine gender, all 

practice sports, (soccer, handball, basketball, water-polo and rugby), from Alentejo (Beja, 

Évora and Redondo), with age ranged from 10 to 21 years. The instrument that was used is an 

Inventory of knowledge and attitude of HIV. The results suggest the importance of the 

intervention with the participants, findings reveal that the knowledge about HIV increase, and 

there were some changes of the adolescent’s attitudes for the infected people, for a more 

favourable way. 
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