
Coneixements sobre salut sexual i reproductiva en estudiants de 
Farmàcia (Treball Final de Grau)

Tenint en compte que el futur farmacèutic comunitari ha d’exercir el paper d’educador per a la salut es pretén descriure els 
coneixements i les opinions envers les malalties de transmissió sexual i la seva prevenció dels estudiants de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona.
Es per això que en aquest estudi és valora els coneixements que els estudiants adquireixen en les assignatures de primer cicle , tals 
com Parasitologia, Microbiologia i Salut Pública de segon cicle, amb l’objectiu de formar futurs farmacèutics que duran a terme la 
seva tasca d’educació i conscienciació a la població en termes de donar consells útils d’acord amb els coneixements científics 
actuals envers la prevenció de malalties de transmissió sexual.

Conèixer el perfil epidemiològic de l’estudiant de 
Farmàcia envers:

Coneixements de malalties de transmissió sexual.
Coneixements de prevenció i mètodes 
anticonceptius.
Opinions envers temes de sexualitat.

Els estudiants universitaris de Farmàcia presenten un grau de coneixement elevat (80%) en temes de malalties de transmissió sexual i 
mètodes anticonceptius per tal de d’evitar possibles contagis o embarassos no desitjats.

Els estudiants de primer cicle coneixen les malalties de transmissió sexual més conegudes degut entre altres factors a les assignatures 
Parasitologia i Microbiologia envers l’etiologia d’aquestes malalties.

En el segon cicle s’augmenta el percentatge de coneixement en la majoria de les malalties i alhora es denota un augment molt significatiu 
d’aquelles patologies no tant comunes. En aquest apartat s’observa la importància de l’assignatura Salut Pública envers l’epidemiologia i 
prevenció de les malalties de transmissió sexual.

Els alumnes opinen que les fonts d’informació més freqüents per obtenir coneixement de temàtica sexual són els centres d’estudis. Altres 
factors que determinen les opinions i creences sexuals són els amics i posteriorment els pares o tutors. 

ResultatsResultats
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Total
n                %Home

n             %
Dona

n             %

Primer cicle
primer 14 31,10% 31 68,90% 45 22,84%

segon 8 25,00% 24 75,00% 32 16,24%

Segon cicle
tercer 9 16,10% 47 83,90% 56 28,43%

quart 7 10,90% 57 89,10% 64 32,49%

Total 38 19,30% 159 80,70% 197 100,00%

Edat: mitjana primer cicle: 20 ± 4           Edat: mitjana segon cicle: 23 ± 4

Taula I. Distribució de la població 
enquestada per curs i sexe (n=197)
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Unitat de mostreig: assignatures del grau/llicenciat. de 
Farmàcia de la UB.

Instrument de recollida de dades: enquesta OMS i adaptada 
per la Generalitat de Catalunya i el departament de Salut
Pública. 

Pla docent de les assignatures:  Microbiologia, Parasitologia i 
Salut Pública.

Nombre de la població enquestada: 197
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