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Introdução: As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por mais de 30 

agentes etiológicos, principalmente vírus e bactérias, acometendo mais de 1 milhão de 

pessoas ao dia no mundo, estando entre os cinco principais motivos de consulta médica, 

segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (1). São transmitidas, principalmente, por 

meio do contato sexual – seja ele oral, vaginal ou anal – sem o uso de proteção (preservativo) 

com um já portador da doença, pois ocorre contato entre fluídos corporais. A transmissão 

também de pode se dar de forma vertical – da mãe para a criança – durante a gestação, o parto 

ou a amamentação, além do contato de mucosas ou pele não íntegra com secreções corporais 

contaminadas (1). As IST ocorrem com alta frequência na população e têm múltiplas 

apresentações clínicas. Os sinais das infecções sexualmente transmissíveis aparecem, 

principalmente, nos órgãos genitais, mas podem surgir também em outra parte do corpo, 

como na palma das mãos, olhos e língua (2). O uso do preservativo (masculino ou feminino) 

em todas as relações sexuais (orais, anais e vaginais) é o método mais eficaz para evitar a 

transmissão das IST e também para evitar a gravidez (3). As principais infecções dentro 

classificação de IST são: herpes genital, sífilis, gonorréia, infecção pelo HIV (AIDS), 

infecção pelo Papiloma vírus Humano (HPV), clamídia e hepatites virais B e C (1). A 

gravidez na adolescência, conceituada como a gestação na faixa etária dos 10 aos 20 anos de 

idade, é considerada uma grave problemática a saúde, uma vez que as complicações maternas, 

fetais ou no neonato são muito frequentes, cenário esse evidenciado pelas altas taxas de 

mortalidade de mães adolescentes e recém-nascidos (4). É produto de diversos fatores 

socioeconômicos, psicossociais, ambientais e contextuais que colaboram para que esse 

fenômeno ocorra, como a precariedade da educação sexual e acesso a informação no país, 

sobretudo nas regiões menos favorecidas, que ocasionam o uso incorreto de métodos 

contraceptivos e preservativos, ou ainda o não uso destes durante o ato sexual (4). Objetivos: 

Descrever de que modo o desenvolvimento de atividade prática como forma de ensino 

contribui para o aprendizado de acadêmicos de medicina, a partir de palestras, dinâmicas e 

rodas de conversa realizada com pais, responsáveis e alunos do 9º ano da E. M. E. F. Senador 

Alvaro Adolfo, em Ananindeua/PA, acerca de medidas preventivas e educativas que 

contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência e das Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST). Descrição da Experiência: O projeto consistiu na 

realização de uma atividade educativa voltada aos pais, responsáveis e alunos do 9° ano da 

escola, contemplada em duas etapas complementares organizadas para atender as 

necessidades da faixa etária dos grupos. A primeira ação educacional foi direcionada aos pais 

e responsáveis dos alunos participantes do projeto, por meio de uma palestra, ministrada por 

10 acadêmicos de medicina do Centro Universitário do Pará, que abordava os assuntos: 

Gravidez na Adolescência e IST. Notou-se a baixa adesão dos pais e responsáveis à ação, 

porém isso não impediu a sua realização e os temas propostos foram tratados, dando ênfase na 
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importância prevenção da gravidez na adolescência e das IST, importância do uso de métodos 

anticoncepcionais; e abordagem dos pais e responsáveis à essas situações e importância do 

apoio familiar. Após a palestra, ocorreu uma dinâmica para esclarecer sobre mitos e verdades 

acerca dos temas levantados. Alguns pais interagiram para tirar dúvidas, as quais foram 

esclarecidas, e contar relatos, proporcionando um excelente momento de aprendizado, tanto 

para quem estava na plateia, quanto para os que ministravam a palestra. A segunda etapa foi 

voltada exclusivamente para os alunos, por meio de uma roda de conversa com os estudantes 

de medicina. Formaram-se duplas entre os acadêmicos de medicina, que ficaram responsáveis 

por um grupo de aproximadamente 20 estudantes da instituição para falar sobre gravidez na 

adolescência, IST e métodos contraceptivos. A atividade visava esclarecer as dúvidas dos 

alunos, mostrando a importância da educação sexual. Os alunos interagiram 

significativamente, proporcionando uma interação produtiva e um aprendizado eficaz. Após a 

roda de conversa, dois alunos de cada grupo foram selecionados para participar de uma 

dinâmica sobre a importância do uso de preservativos, utilizando-se tintas, potes de isopor, 

vendas e luvas. Resultados: Observou-se uma pequena adesão dos pais e responsáveis às 

atividades. Por outro lado, os alunos da instituição demonstraram uma participação ativa do 

proposto pelo projeto. Ademais, a atividade alcançou os principais objetivos: informar, sanar 

as dúvidas existentes e esclarecer informações equivocadas. Nesse sentido, notou-se o 

empenho dos pais no assunto, os quais estavam bastante atentos durante a palestra, 

compartilhando suas experiências e questionando acerca do tema. Percebeu-se, ainda, que na 

segunda etapa da atividade, as rodas de conversa foram eficientes e proporcionaram maior 

contato com os alunos, os quais se sentiram mais confortáveis para socializar e fazer 

perguntas. Somado a isso, as dinâmicas elaboradas foram satisfatórias, proporcionando um 

caráter lúdico e didático ao aprendizado, uma vez que todos demonstraram interesse em 

participar. Com relação aos alunos de medicina, a atividade foi significativamente proveitosa, 

tendo em vista que proporcionou maior interação com a comunidade e auxiliou na construção 

de um vínculo médico-paciente mais próximo, contribuindo, assim, para a formação mais 

humanista como futuros médicos, além de aprofundar o conhecimento sobre os temas 

abordados.Outrossim, o projeto favoreceu que os estudantes de medicina sejam, também, 

instrumentos para educar e, dessa forma, transformar a realidade da população local, 

propiciando a eles um crescimento pessoal e profissional indiscritível. Conclusão: Em 

síntese, a dinâmica proporcionou uma grande experiência para o crescimento acadêmico e 

profissional dos elaboradores da atividade e dos espectadores, no que diz respeito ao 

reconhecimento da importância do debate sobre a gravidez na adolescência e IST. Observou-

se, também, que embora os pais tenham preocupações e questionamentos a cerca do assunto, 

há pouca disponibilidade ou interesse para se informar e orientar os filhos. Dessa forma, o 

conhecimento dos adolescentes a respeito dos temas abordados é obtido principalmente a 

partir da escola, de palestras educacionais e de troca de experiência entre os colegas, fato este 

que precisa ser revisto, tendo em vista o crescente númeo de gravidez e IST na adolescência. 

Descritores: Educação em saúde, Educação sexual, Prevenção. 
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