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Nesta unidade didática propomos desenvolver um trabalho 
pedagógico contextualizado voltado para a realidade social e 
cultural dos educandos provocando a participação, o diálogo  
aberto e natural que favoreça o processo de ensino 
aprendizagem de conteúdos científicos relacionados às 
doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), possibilitando 
assim conhecer as maneiras de prevenção e transmissão 
dessas doenças, assim como distinguir os sinais e sintomas. 
Além de conhecer os métodos contraceptivos, planejando e 
estabelecendo estratégias de prevenção buscando contribuir 
com o conhecimento da saúde da comunidade escolar, no 
sentido de alertar aos educandos a gravidade das DSTs, suas 
complicações que facilmente podem ser evitadas por meio do 
conhecimento e responsabilidade. Durante o processo ensino-
aprendizagem da temática em estudo faremos uma abordagem 
pedagógica que envolve informação, reflexão, emoção, 
sentimento e afetividade por meio de inúmeras atividades, tais 
como: palestra com profissional da Unidade Básica de saúde 
(UBS); distribuição e discussão de informações contidas em 
panfletos; pesquisa bibliográfica relacionada à temática em 
estudo; confecções de cartazes com informações colhidas sobre 
DSTs e Métodos contraceptivos; caça palavras; palavras 
cruzadas; dinâmicas sobre prevenção das doenças 
sexualmente transmissíveis e análise de trecho de filme.  
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

A grande maioria dos educandos são cidadãos com vida sexual ativa e às 

vezes sem nenhuma informação a respeito do ato sexual, suas consequências e as 

doenças as quais estão vulneráveis, apesar da ampla divulgação sobre as formas de 

prevenção das DST desenvolvida no Brasil. Portanto, a escola enquanto instituição 

que visa à transformação social pode contribuir com o conhecimento da saúde da 

comunidade escolar, planejando e estabelecendo estratégias de prevenção das 

DSTs, no sentido de alertar aos educandos a gravidade dessas doenças, sua 

complicação que facilmente podem ser evitadas por meio dos conhecimentos 

científicos e responsabilidade (BRASIL, 2010).   

Levando em conta a liberdade sexual das gerações de adolescentes e 

jovens deste século, a informação sobre a transmissão e prevenção tem sido feita 

pela mídia e para tanto de maneira maciça, considerando tal fato, trazer para o seio 

escolar de forma direta é um meio de contribuir para disseminar tais informações e 

promover resultados e, portanto esta estratégia deve priorizar informações 

constantes para a população em geral por meio de atividades educativas que 

conscientizem e contribuam para a mudança no comportamento da prática sexual e 

também na adoção de métodos que enfatizem a utilização adequada para tal 

prevenção (FERREIRA et al., 2007).  

Nesse sentido, é importante desenvolver um trabalho pedagógico 

educacional contextualizado voltado para a realidade social e cultural dos 

educandos provocando a participação, o diálogo aberto e natural que favoreça o 

processo de ensino aprendizagem de conteúdos científicos relacionados às doenças 

sexualmente transmissíveis (DSTs), possibilitando assim conhecer as maneiras de 

prevenção e transmissão dessas doenças, assim como distinguir os sinais e 

sintomas. Além de conhecer os métodos contraceptivos.  

Para tanto como educador no contexto de prevenção enquanto escola pode-

se quebrar barreiras no incentivo ao uso de preservativo, facilitando assim seu 

acesso, auxiliando na superação de obstáculos pessoais, sociais, culturais e a 

negociação do uso do preservativo. 

 No processo ensino-aprendizagem da temática em estudo faremos 

uma abordagem pedagógica que envolve informação, reflexão, emoção, sentimento 



 

 

e afetividade que permite aos educando perceberem a realidade em que está 

inserido e possa intervir nela de forma consciente.  

Nesta unidade didática propomos inúmeras atividades, tais como: palestra 

com profissional da Unidade Básica de saúde (UBS); distribuição e discussão de 

informações contidas em panfletos; pesquisa bibliográfica relacionada à temática em 

estudo; confecções de cartazes com informações colhidas sobre DSTs e Métodos 

contraceptivos; caça palavras; palavras cruzadas e dinâmicas sobre prevenção das 

doenças sexualmente transmissíveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos a escola tem sido vista como uma continuidade da 

educação familiar e não somente como diálogo de conhecimento científico, portanto 

este espaço de intervenção sobre a sexualidade é de sobremodo privilegiado dado 

ao fato de que temos acesso direto com nosso aluno (ALTMANN, 2003 apud 

BESERRA et al., 2008).  

As DSTs são caracterizadas como doenças onde o agente causador é 

transmissível através do contato sexual sem uso de preservativo. A pessoa infectada 

durante o ato sexual, sem uso do preservativo, contamina seu parceiro (a), e quando 

se descobre as bolhas, feridas e ou verrugas já estão manifestadas.  

Devido às mudanças comportamentais nas últimas gerações, a proliferação 

das DSTs, entre elas da Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), tornou-se 

um problema de saúde pública, não só pela alta incidência, mas principalmente por 

suas consequências em nosso meio e suas complicações psicossociais e 

econômicas, por se tratar de um grupo de perfil com idade produtiva e reprodutiva. 

As DSTs possuem um caráter bastante relevante considerando assim sua 

amplitude, também sua transcendência, vulnerabilidade e a dificuldade de controle; 

portanto deve ser informado de forma constante em nossas escolas que existem 

Programas Governamentais de Saúde da Família, Unidades Básicas de Saúde e 

Serviços de Referência entre outros, que podem orientar sobre as DSTs, bem como 

intervir no seu tratamento. 

Levando em conta o uso de preservativos mesmo fazendo parte de um 

mundo informatizado e de livre diálogo onde a mídia traz inúmeros informativos e 

considerando que em sua grande maioria tem-se acesso a tais informações ainda 

existem barreiras para o uso, tanto para o sexo masculino quanto o feminino.  

Para mudar este cenário faz-se necessário diálogo mais abertos e acima de 

tudo, orientar nossos educandos sobre o sexo seguro para a prevenção das 

DSTs/AIDS e gravidez precoce. As barreiras na fase adulta acontecem de igual 

modo, portanto a informação de decisão do uso da camisinha em homens e 

mulheres com orientações reais no valor do uso do preservativo é extremamente 

importante para a promoção da saúde de nossos educando. 



 

 

Considerando a idade e o comportamento de modo geral o adolescente não 

tem capacidade de negociação quanto à segurança do ato sexual, com o uso do 

preservativo, com o parceiro e desta forma expõe-se a riscos. 

 Assim, no processo ensino-aprendizagem podemos levar ao 

conhecimento destes jovens e adolescentes os conteúdos científicos relacionados 

às doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), prevenção e transmissão dessas 

doenças, bem como distinguir os sinais e sintomas. Além de conhecer os métodos 

contraceptivos existentes, seus riscos e a responsabilidade do uso de cada um 

deles, tendo em vista que a prevenção é a melhor solução. 

Enquanto escola é importante explicar de todas as formas possíveis, em 

sala, trabalhos a serem desenvolvidos por eles com propostas atraentes a respeito 

da necessidade de uso do preservativo, vencendo tabus e diminuindo o número de 

jovens e adolescentes vulneráveis.  

  Para que a escola alcance os objetivos é aconselhável: questionar, 

conhecer e analisar as situações de vulnerabilidade a que estão sujeitados os estudantes, 

para podermos agir em parceria com outras instituições governamentais, a fim de diminuir, 

por meio da educação, as possibilidades de tornar-se vulnerável a alguém, ou a alguma 

coisa ou situação (MEYER; KLEIN; ANDRADE, 2009). 

Portanto a escola pode propor parcerias com a Unidade Básica de Saúde 

local, tendo em vista, a disponibilidade de materiais educativos, e profissionais da 

área que podem contribuir com o conhecimento da saúde da comunidade escolar.  

 

 

3 DESENVOLVIMENTO  

 

 

3.1 PRINCIPAIS DSTs 

 

 
A partir da análise e síntese das informações referentes às principais DSTs 

comentados por Amabis, Martho (2004b), e pelo Ministério de Saúde (BRASIL, 

[2000?]). Discorreremos sobre: AIDS; Cancro mole; Clamídia; Gonorreia; Condiloma 

acuminado (HPV);  Hepatite viral (tipo B); Herpes genital; Linfogranuloma venéreo e 

http://www.aids.gov.br/aids
http://www.aids.gov.br/pagina/cancro-mole
http://www.aids.gov.br/pagina/clamidia-e-gonorreia
http://www.aids.gov.br/pagina/clamidia-e-gonorreia
http://www.aids.gov.br/link/hepatites-virais-0
http://www.aids.gov.br/node/115
http://www.aids.gov.br/node/117


 

 

Sífilis, observando o seguinte roteiro: nome da doença; agente etiológico (causador), 

sintomas, transmissão, medidas preventivas e tratamento. 

 

 

3.1.1 AIDS 

 

 

A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é causada pelo vírus HIV 

(Human Immunodeficience Virus - vírus da imunodeficiência humana), Assim que 

acontece a infecção pelo agente causador, o sistema imunológico começa a ser 

invadido.  

Na fase inicial ocorre a incubação do vírus HIV, que varia de  3 a 6 semanas, 

sendo que o  organismo leva de 30 a 60 dias após a infecção para produzir 

anticorpos anti-HIV. No inicio os sintomas são similares ao de uma gripe, como febre 

e mal-estar, muitas vezes não notamos. 

A segunda fase é caracterizada por forte interação entre as células de 

defesa e as constantes e rápidas mutações do vírus. Porém debilita o organismo a 

ponto de permitir novas doenças, uma vez que os vírus amadurecem e morrem de 

forma equilibrada.  Essa fase pode durar anos. Devido aos ataques virais, as células 

de defesa começam a perder seu potencial de funcionalidade até serem destruídas. 

Assim o organismo fica enfraquecido e vulnerável a infecções comuns.  

A fase final é marcada pela elevada redução dos linfócitos T CD4 - glóbulos 

brancos do sistema imunológico. Os sintomas mais comuns são: febre, diarreia, 

suores noturnos e emagrecimento. Assim com a baixa imunidade aparecem as 

doenças oportunistas, com isso, atinge-se o período mais avançado da doença, a 

AIDS. 

 O vírus é transmitido através da relação sexual com portador(a) do vírus 

HIV sem o uso de preservativos, permanecendo o mesmo no esperma e na 

secreção vaginal. Pelo compartilhamento de seringas e agulhas ou instrumentos 

perfurantes  e cortantes com presença de sangue ou fluidos contaminados, além  da 

transmissão do vírus HIV da mãe para o filho, durante a gravidez, parto ou 

amamentação. 

A medida preventiva caracteriza pelo uso de preservativo em todas as 

relações sexuais; sempre utilizar agulhas e seringas descartáveis, usar luvas para 

http://www.aids.gov.br/aids
http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico
http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico
http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico
http://www.aids.gov.br/pagina/infeccoes-oportunistas


 

 

manipular líquidos corporais; durante a gravidez fazer tratamento para evitar 

contaminação do feto; portadora do vírus não amamentar seus bebês.    

Para combater o HIV é necessário utilizar no mínimo três antirretrovirais 

combinados, sendo dois medicamentos de classes diferentes, que poderão ser 

combinados em um só comprimido. Para o tratamento é necessário  

acompanhamento médico para avaliar as adaptações do organismo ao tratamento, 

seus efeitos colaterais e as prováveis dificuldades em  aderir ao tratamento. Nesse 

sentido, é indispensável manter o diálogo com os profissionais de saúde, 

compreender todo o processo do tratamento sanando suas possíveis dúvidas 

(AMABIS; MARTHO, 2004b). 

 

 

3.1.2 Cancro Mole 

 

 

A doença Cancro mole(cancro venéreo) é causado pela bactéria 

Haemophilus ducreyi, pode provocar no indivíduo infectado dor de cabeça, febre e 

fraqueza que  - surgem de dois a 15 dias após o contágio, seguido de pequenas e 

dolorosas feridas com pus nos órgãos genitais, aumentando  gradativamente em 

tamanho e profundidade. Depois de duas semanas pode passar a existir um caroço 

doloroso e avermelhado na virilha, que é um linfonodo inguinal edemaciado, 

vulgarmente conhecido como  íngua, do qual pode drenar uma secreção purulenta 

esverdeada ou misturada com sangue. 

Nos homens, as feridas nascem na glande do pênis (ponta). Na mulher, 

ficam na vagina e/ou no ânus.   Pode provocar dor na relação sexual e ao evacuar.  

A forma de transmissão através da relação sexual com uma pessoa 

infectada, sendo o uso da camisinha a melhor forma de prevenção. Ao perceber 

sinal ou sintoma dessas DST, é aconselhável procurar um profissional de saúde, 

para o diagnóstico e indicação do tratamento com antibiótico adequado (BRASIL, 

2000). 

 

 

 

 

http://www.aids.gov.br/pagina/atendimento-inicial
http://www.aids.gov.br/pagina/efeitos-colaterais
http://www.aids.gov.br/pagina/o-que-e
http://www.aids.gov.br/pagina/cancro-mole
http://www.aids.gov.br/pagina/cancro-mole
http://www.aids.gov.br/pagina/por-que-usar


 

 

3.1.3 Condiloma Acuminado (HPV) 

 

 

É uma DST causada pelo Papillomavírus humano (HPV). Ultimamente 

temos cerca de 100 tipos de HPV - alguns deles pode  acarretar o câncer, sobretudo 

no colo do útero e do ânus. Entretanto, a infecção pelo HPV é muito comum e nem 

sempre resulta em câncer. Ambos os sexos podem estar infectados pelo HPV sem 

apresentar sintoma. No homem, normalmente a infecção causa verrugas na cabeça 

do pênis (glande) e na região do ânus.  

Na mulher, os sintomas mais comuns surgem na vagina, vulva, região do 

ânus e colo do útero. As lesões também podem aparecer na boca e na garganta. A 

principal forma de transmissão ocorre pela via sexual. O uso da camisinha durante a 

relação sexual geralmente impede a transmissão do vírus, que também pode ser 

transmitido para o bebê durante o parto. 

Para o tratamento é recomendado procurar um profissional de saúde, para o 

diagnóstico correto e indicação do tratamento adequado. Foram desenvolvidas duas 

vacinas contra os tipos de HPV mais presentes no colo do útero, com intuito de 

prevenir contra a infecção por HPV, a duração do período de imunidade conferida 

pela vacina ainda não foi determinada, principalmente pelo pouco tempo em que é 

comercializada no mundo, desde 2007. 

Nesse sentido é importante destacar que a vacina não substituirá a 

realização regular do exame de citopatologia, Papanicolau (preventivo), uma vez 

que através dele pode detectar alterações precoces no colo do útero (BRASIL, 

(2000?]). 

 

 

3.1.4 Gonorreia 

 

 

Infecção que frequentemente estão associada ao Linfogranuloma Venéreo. 

É causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae. Os sintomas assemelham-se em 

ambos os sexos. As mulheres podem apresentar dor ao urinar ou no baixo ventre, 

aumento de corrimento, perda de sangue nos intervalos do período menstrual, dor 

ou sangramento durante a relação sexual. Nos homens, normalmente há uma 

http://www.aids.gov.br/pagina/condiloma-acuminado-hpv
http://www.aids.gov.br/pagina/por-que-usar


 

 

sensação de ardor ao urinar, podendo causar corrimento ou pus e dor nos testículos. 

É possível que não haja sintomas e o homem transmita a doença sem saber 

(BRASIL, 2000). 

A única forma de prevenir a transmissão da bactéria é o sexo seguro com o 

uso de preservativos e em caso de perceber algum sinal e sintoma, é recomendável 

procurar um serviço de saúde periodicamente, em especial se houve sexo sem 

camisinha, para o diagnóstico e indicação do tratamento adequado, com o uso de 

antibióticos específicos (BRASIL, 2000). 

 

 

3.1.5 Hepatite Viral (Tipo B) 

 

 

A hepatite do  tipo  B  é  uma  doença  infecciosa causada pelo 

Hepadnavírus B (HBV). Como o VHB está presente no sangue, no esperma e no 

leite materno, a hepatite B é considerada uma doença sexualmente transmissível. A 

maioria dos casos de hepatite B é assintomática. Mas pode apresentar sintomas tais 

como: cansaço, tontura, enjoo e/ou vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos 

amarelados, urina escura e fezes claras. Esses sinais costumam aparecer de um a 

seis meses após a infecção. Como as hepatites virais são doenças silenciosas, 

consulte regularmente um médico e faça o teste. Pode ser transmitido por relações 

sexuais sem camisinha, da mãe infectada para o filho durante a gestação, o parto ou 

a amamentação, ao compartilhar material para uso de drogas, de higiene pessoal, 

por transfusão de sangue contaminado.  

A prevenção pode ser feita por meio de aplicação de três doses de vacina 

com intervalo de um mês entre a primeira e a segunda dose e de seis meses entre a 

primeira e a terceira dose, usar camisinha em todas as relações sexuais e não 

compartilhar objetos de uso pessoal. Além disso, toda mulher grávida precisa fazer o 

pré-natal e os exames para detectar a hepatites, a AIDS e a sífilis (AMABIS; 

MARTHO, 2004b). 

 

 

 

http://www.aids.gov.br/link/hepatites-virais-0


 

 

 3.1.6 Herpes simples genital 

 

 

É uma doença causada pelo vírus Herpes simplex tipo 2 ( HSV-2) que, 

embora não tenha cura, existe tratamento. Os sintomas são bolhas reunidas que se 

rompem e transformam em feridas. Após contato com o vírus, os sintomas podem 

reinserir em função de fatores como estresse, cansaço, esforço exagerado, febre, 

exposição ao sol, traumatismo, uso prolongado de antibióticos e menstruação. Em 

ambos os sexos, os sintomas comumente aparecem na região genital (pênis, ânus, 

vagina, colo do útero). 

A transmissão é feita através de relação sexual (oral, anal ou vaginal) sem 

uso de camisinha com pessoa infectada. Na mulher, durante o parto, o vírus pode 

ser transmitido para o bebê se a mãe apresentar lesões por herpes. Uma das 

orientações fundamentais para quem tem Herpes é com relação aos cuidados de 

higiene como lavar as mãos, evitar contato direto das bolhas e feridas com outras 

pessoas e não perfurar as bolhas.  

Ao perceber qualquer sintoma dessas DST, é indicado procurar um 

profissional de saúde, para o diagnóstico e indicação do tratamento adequado 

(BRASIL, 2000). 

 

 

3.1.7 Linfogranuloma Venéreo 

 

 

O Linfogranuloma venéreo é considerada uma infecção crônica causada 

pela bactéria Chlamydia trachomatis, que alcança os genitais e os linfonodos 

inguinais (da virilha). Os primeiros sintomas aparecem de 7 a 30 dias depois da 

exposição à bactéria.  A princípio aparece uma ferida ou caroço pequeno na pele 

dos locais que estiveram em contato com essa bactéria (pênis, vagina, boca, colo do 

útero e ânus) que dura, em média, de três a cinco dias. Entre duas a seis semanas 

após a ferida, passa a existir um inchaço doloroso dos linfonodos inguinais. Se esse 

edema não for tratado rápido, pode piorar e formar feridas com saída de secreção 



 

 

purulenta, além de deformidade local. Pode haver, também, sintomas gerais como 

dor nas articulações, febre e mal estar. 

A transmissão acontece pelo sexo sem preservativo com uma pessoa 

infectada. Por isso, é preciso usar camisinha sempre e cuidar da higiene íntima após 

a relação sexual e percebendo qualquer sintoma procurar um profissional de saúde, 

para o diagnóstico e indicação do tratamento adequado, que consiste em uso de 

antibióticos por tempo determinado (BRASIL, 2000). 

 

 

3.1.8 Sífilis 

 

 

Doença infecciosa causada pela bactéria Treponema pallidum. Os primeiros 

sintomas da doença são feridas nos órgãos sexuais e caroços nas virilhas (ínguas), 

que aparecem entre a 7 e 20 dias depois do ato sexual sem  uso do preservativo  

com alguém infectado. A ferida e as ínguas não doem, não coçam, não ardem e não 

apresentam pus. Essas feridas podem desaparecer mesmo sem tratamento, mas a 

pessoa continua infectada e a doença pode desenvolve-se a qualquer momento. Ao 

atingir certa fase, podem aparecer manchas em diversas partes do corpo incluindo 

mãos e pés e queda dos cabelos. As manchas também desaparecem, dando a ideia 

de melhora. A doença pode ficar inerte por meses ou anos, até que surgem  graves 

complicações como cegueira, paralisia, doença cerebral e problemas cardíacos, 

podendo, inclusive, levar à morte.  

A sífilis pode ser transmitida durante a relação sexual sem camisinha com 

alguém infectado, por transfusão de sangue contaminado ou da mãe infectada para 

o bebê durante a gestação ou o parto. O uso da camisinha em todas as relações 

sexuais e o correto acompanhamento durante a gravidez são meios simples, 

confiáveis e baratos de prevenir-se contra a sífilis. 

Quando a sífilis é diagnosticada, o tratamento deve ser indicado por um 

profissional da saúde e iniciado o mais rápido possível de todos os envolvidos 

(BRASIL, 2000). 

  

 

 



 

 

3.2 MÉTODOS CONTRACEPTIVOS 

 

 

A partir da análise e síntese das informações referentes aos principais 

métodos contraceptivos comentados por Amabis e Martho (2004a), e o manual de 

direitos sexuais, direitos reprodutivos e métodos anticoncepcionais do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2006) passaremos a descrever os seguintes métodos: A tabelinha; 

geleias e cremes; Diafragma; DIU- Dispositivo intrauterino; pílulas anticoncepcionais; 

pílulas do dia seguinte; preservativo – camisinha, considerando aspectos mais 

importantes. 

 

 

3.2.1 Diafragma  

 

 

O diafragma, segundo Amabis; Martho (2004a) é um método de barreira, isto 

é, ele evita a chegada do espermatozoide até o colo do útero. Consiste numa 

película de látex que fica fixa no fórnice (fundo) da vagina, que fica antes do colo do 

útero. O diafragma deve ser prescrito pelo (a) ginecologista, pois o tamanho é 

particular para cada mulher. 

O diafragma deve ser colocado antes da relação e como os 

espermatozóides sobrevivem cerca de 8 horas dentro da vagina, esse é o tempo em 

que o diafragma deve permanecer nesse local depois da relação sexual, depois 

deve ser retirado, bem lavado e guardado para ser usado novamente. 

A utilização do diafragma deve ser feita juntamente com o creme ou geléia 

espermicida. A utilização conjunta de ambos os métodos dá maior segurança contra 

a gravidez indesejada (BRASIL, 2006).  

 

 

3.2.2 DIU (Dispositivo Intrauterino) 

 

 

O DIU é colocado dentro do útero. Normalmente o DIU é composto de um 

objeto plástico de variadas formas, geralmente “T” ou “U” recoberto por cobre 



 

 

contendo hormônio derivado da progesterona (ABC da saúde, 2012). O principal 

mecanismo de ação do DIU é a transformação do ambiente uterino em um ambiente 

hostil aos espermatozóides, evitando a sua chegada até as tubas uterinas ou tendo 

efeito espermaticida; podendo existir efeito citotóxico sobre o óvulo e sobre a 

motilidade tubária. 

Os DIUs hormonais que liberam progestágenos também causam atrofia e 

decidualização das glândulas endometriais, tornando o endométrio mais fino (por 

isto geralmente diminuem a quantidade de sangramento).  

Tem ainda ação da progesterona sobre o muco cervical, tornando-o 

espesso, criando mais uma barreira para o esperatozóide (ABC da saúde, 2012). 

   

 

3.2.3 Geleias e Cremes 

 

 

Medicamentos especiais, como geleias e cremes que são introduzidos na 

vagina tem a função de matar os espermatozoides, também não oferecem proteção 

total. Porém quando usados em conjunto com o preservativo, a segurança é quase 

total (BRASIL, 2006). 

 

 

3.2.4 Pílula Anticoncepcional 

 

 

Este é mais barato e mais popular, é o uso da pílula anticoncepcional, um 

medicamento que aumenta a quantidade de hormônios no corpo da mulher. Como 

resultado, o ovócito é liberado do ovário. Os movimentos da tuba uterina diminuem, 

e o muco que reveste a vagina aumenta, impedindo o fluxo normal dos 

espermatozóides (AMABIS; MARTHO, 2004a). 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.5 Pílula do Dia Seguinte 

 

 

Hoje existem dois tipos de pílulas do dia seguinte, as doses são únicas, as 

que vêm com dois comprimidos e as de dose única, e ambos quanto mais tempo se 

demorar em ingerir menor será a eficácia. 

É um método emergente que impede uma gravidez indesejada caso a 

mulher não tenha tomado cuidados como o uso de outros métodos contraceptivos 

na relação sexual. Ela possui uma alta dose de hormônios e deve ser tomada em no 

máximo até 72 horas após a relação sexual. 

Este medicamento age de maneira diferente, a pílula impede a liberação do 

ovócito I, consequentemente a ovulação, tomar a pílula não impede a gestação 

resultante de relações que aconteçam após tomar o comprimido. A ingestão de 

álcool após a tomada da pílula não interfere em sua eficácia; a mesma não deve ser 

tomada por quem sofre de trombose (AMABIS; MARTHO, 2004a; BRASIL, 2006). 

 

 

3.2.6 Preservativo (Camisinha) 

 

 

Considerado um dos métodos mais seguros quando usado corretamente, 

além de ser o único que protege das doenças sexualmente transmissíveis. Tal 

preservativo existe para ambos os sexos, é único para cada relação e após a 

relação deve-se efetuar sua retirada e descarte (AMABIS; MARTHOa, 2004). 

 

 

3.2.7 Tabelinha 

 

 

Para Amabis; Martho (2004a) o método da tabelinha é responsabilidade 

inteiramente da mulher, pois o mesmo se resume em evitar relações sexuais em 

dias férteis. 



 

 

Consiste no cálculo da possível data da ovulação e, a partir daí, descobrir os 

dias de maior facilidade de engravidar, sendo válido apenas para mulheres com 

ciclos regulares. 

Segundo site ABC da saúde (2012) para a utilização deste método a mulher 

deve anotar pelo menos os 6 últimos ciclos e a partir daí estimar o início do período 

fértil subtraindo 18 dias do comprimento do ciclo mais curto, e estimar o fim do 

período fértil subtraindo 11 dias do ciclo mais longo. 

 

Exemplo:  

Uma mulher que anotou seus ciclos menstruais durante 6 meses, e teve um 

ciclo que chegou até 33 dias, e outro, mais curto de 26 dias, deverá: 

Subtrair (diminuir) 18 dias do ciclo mais curto de 26 dias (26 – 18 = 8) 

Subtrair (diminuir) 11 dias do ciclo mais longo de 33 dias (33 – 11 = 22), 

então esta mulher deverá fazer abstinência a partir do 8º  dia até o 21º dia do ciclo. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. APROFUNDANDO CONHECIMENTOS POR MEIO DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. APROFUNDANDO CONHECIMENTOS POR MEIO DA PESQUISA 

 

 

Ao iniciar um trabalho sobre sexualidade é fundamental compreendermos a  

realidade em que estamos inseridos, uma vez que, é por meio do conhecimento que 

nos damos conta da dimensão que perpassa à sexualidade humana, de acordo com 

o momento histórico em que se manifesta (PARANÁ, 2009).  

 Atividade 1:  

Palestra ministrada por profissional da Unidade Básica da saúde 

(UBS).  

Objetivos:  

 
 Proporcionar aos educandos conhecimentos sobre as maneiras de 

prevenção e transmissão das DSTs, assim como distinguir os sinais e 

sintomas. 

 Conhecer os métodos contraceptivos existentes, seus riscos e a 

responsabilidade do uso de cada um deles, tendo em vista que a 

prevenção é a melhor solução. 

a. Levantar junto aos educandos   conhecimentos prévios sobre DSTs e 

Métodos contraceptivos.  

b. Explorar de forma dialogada  as principais  DSTs tais como: AIDS, Cancro 

mole; Gonorréia; Condiloma acuminado(HPV);  Hepatite viral (tipo B); Herpes 

genital; Linfogranuloma venéreo e Sífilis.  

c. Explorar  de forma dialogada sobre  os principais métodos contraceptivos tais 

como: tabelinha; geléias e cremes; o diafragma; DIU (dispositivo intrauterino); 

pílula anticoncepcional;  pílula do dia seguinte e o preservativo (camisinha). 

d. Esclarecer dúvidas. 

f. Considerações finais do profissional da saúde. 

Fonte: 1. BRASIL (2000) 

            2. ABC da Saúde Informações Médicas (2012) 

 

 

 

 
 
 

FONTE: 1. BRASIL (2000)]. 

               2. Abc da saúde informações médicas (2012). 

 

 

 

 

 

http://www.aids.gov.br/pagina/cancro-mole
http://www.aids.gov.br/pagina/cancro-mole
http://www.aids.gov.br/pagina/clamidia-e-gonorreia
http://www.aids.gov.br/link/hepatites-virais-0
http://www.aids.gov.br/node/115
http://www.aids.gov.br/node/117


 

 

Partindo do pressuposto que a pesquisa está voltada para a solução de 

problemas da realidade, é que propomos atividades que vai nos permitir, no âmbito da 

ciência, elaborar um conhecimento, ou um conjunto de conhecimentos, que nos auxilie na 

compreensão desta realidade e nos oriente em nossas ações (MATTOS; CASTANHA, 

2007). 

Sendo assim, espera-se que os conhecimentos científicos adquiridos 

durante a pesquisa sirva para os educandos vivenciarem uma sexualidade saudável 

com respeito por si mesmo e pelo outro. 

 

 Atividade 2: 

Pesquisa bibliográfica sobre DSTs e métodos contraceptivos  

a.  Dividir os grupos I e II em sub-grupos: 

  Grupo I - DSTs;  

   Grupo II- Métodos contraceptivos  

b.  apresentar ao aluno um roteiro básico de pesquisa para facilitar a 

compreensão do tema. 

 

Roteiro para pesquisa grupo I: 

a.  Pesquisar  sobre as DSTs mais comuns tais como: AIDS, Cancro mole;  

Gonorreia; Condiloma acuminado(HPV);  Hepatite viral (tipo B); Herpes genital; 

Linfogranuloma venéreo e Sífilis.  

 

b. Distinguir  em cada uma delas:  prevenção e transmissão, bem como  os 

sinais e sintomas. 

 

Roteiro para pesquisa grupo II: 

a.  Pesquisar os métodos contraceptivos: hormonais, cirúrgicos, de 

barreira, comportamentais, e os dispositivos intrauterino.  

 

b. Explicar: como utilizar? Onde são encontrados? Vantagens e 

desvantagens e modo de usar? 

FONTE: REPROLATINA  (c2000 – 2011).  

 

 

 

 

http://www.aids.gov.br/pagina/cancro-mole
http://www.aids.gov.br/pagina/clamidia-e-gonorreia
http://www.aids.gov.br/pagina/clamidia-e-gonorreia
http://www.aids.gov.br/link/hepatites-virais-0
http://www.aids.gov.br/node/115
http://www.aids.gov.br/node/117
http://www.reprolatina.org.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 SOCIALIZANDO AS INFORMAÇÕES OBTIDAS 

 

 

Entendemos que após a pesquisa é importante que o professor retome com 

os educando a pesquisa provocando novas reflexões. Nesse sentido é importante 

propormos atividade com intuito de socializar as informações obtidas.  

O professor atuará como mediador a fim de contribuir para sanar possíveis 

dúvidas que os educandos possam apresentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugere-se:  

Orientar os alunos sobre a importância de consultar um médico especialista 

antes de utilizar qualquer método contraceptivo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atividade 3:   

Produção de cartaz sobre a pesquisa desenvolvida 

 Em grupo: 

a. Produzir um cartaz  com base na pesquisa desenvolvida( grifo nosso). 

  

b. Critérios para produção do cartazes: 

 

 Tamanho de uma cartolina, espaçamento margens: superior e esquerda 

3 cm e direita e inferior 2,5 cm (linha suporte sem pressionar). 

 O Título deverá ser escrito em letras grandes, maiúsculas e com cores 

que destaque. 

 Os textos escritos devem ser curtos ou em tópicos, visando transmitir a 

informação de forma clara e objetiva, tendo em vista a pesquisa 

bibliográfica feita. (ver atividade 2). 

 As palavras Chaves devem ser apresentadas em cores que também se 

destaque, porém, nem tanto quanto o título. 

 Ilustrar as informações, através de desenhos, ou imagens citado as 

fontes. 

  A Referência obrigatoriamente deve aparecer na parte inferior do cartaz 

em letras menores. 

 As linhas de Suporte podem ser riscadas a lápis sem pressionar muito 

para evitar marcas, apagando ao término da escrita. 

 Faça um esboço ou uma montagem prévia do seu cartaz para evitar 

rasuras, as quais não serão permitidas. 

 Antes de transcrever seu texto para Carolina é indispensável fazer uma 

revisão. 

FONTE:  VEELE (c2012).  

http://veele.wordpress.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2   ATIVIDADES COMPLEMENTARES – DSTs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ATIVIDADES COMPLEMENTARES – DSTs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO 

Para produção do cartaz é importante que o professor solicite 
previamente aos alunos os seguintes materiais: cartolinas, tesoura, revistas, 
cola, régua etc. Durante a realização da atividade o professor será o 
mediador e provocará o grupo a usar de criatividade.  
 

 Atividade 4: 

Sopa de letras 

 

 
 
FONTE: Sopa de letras ([2000?]). 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3 ATIVIDADES COMPLEMENTARES – MÉTODOS CONTRACEPTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 5: 

Palavras cruzadas 

 

Dicas: 

 

1. Anticoncepcional produzido a partir de hormônios e agem impedindo a 

ovulação. 

2. Método mais seguro que protege das DSTs e de uma gravidez indesejada. 

3. Capa flexível de borracha que é colocado na vagina para cobrir o colo do 

útero. 

4. Intervenção cirúrgica que faz em homens que não desejam mais ter filhos. 

5. Método natural que se baseia na observação do ciclo menstrual para 

determinar o período fértil da mulher. 

6. Intervenção cirúrgica realizada na mulher para evitar a gravidez. 

7. Dispositivo intrauterino colocado no interior do útero para evitar a gravidez. 

 
 
 
FONTE: Crie caça-palavras e palavras cruzadas (c2010). 

 

 

 

 



 

 

5. DINÂMICAS DE PREVENÇÃO  

 

 

De acordo com Vitiello (1997) a dinâmica de grupo é uma tarefa prática de 

sensibilização que propicia maior envolvimento dos alunos no processo ensino-

aprendizagem. Além de revelar brilhante instrumento de educação participativa, 

melhora no relacionamento interpessoal e relevante valor informativo. 

 Ao escolher uma dinâmica é importante que o professor tenha clareza dos 

objetivos a serem alcançados, por isso, recomenda-se estabelecer relações entre 

procedimentos e objetivos, e ao mesmo tempo proporcionar momentos de 

discussão.   

Vale destacar que apenas uma dinâmica não é satisfatória para trabalhar um 

assunto. Portanto devem-se trabalhar outras dinâmicas de grupo que possam 

permitir um aprofundamento do tema em questão, bem como entender as 

possibilidades e limites de cada uma delas, devendo estas ser fáceis e estar 

acessíveis para que sejam utilizadas com criatividade (BRASIL, 2000)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 6: 

  Dinâmica: As aparências enganam  

Objetivo: Refletir sobre os resultados de uma relação sexual sem o uso de 

preservativo e as DSTs.  

 

Materiais 

 Copo descartável. 

 Água. 

 Água com um pouco de base hidróxido de sódio (NAOH) em concentração 

baixa. 

 Indicador de fenolftaleína. 

 

Procedimento 

 Selecionar uma turma. 

 Preparar previamente uma quantidade de copos proporcional a quantidade 

de alunos existentes no grupo a ser trabalhado. 

 Em 10% dos copos coloque água com base (em baixa concentração). 

 Em 90% coloque água pura. 

 Distribua a cada aluno um copo com os líquidos previamente preparado. 

 Orientar que cada aluno troque liquido com um colega que ele ache 

confiável. 

 Ao final coloque indicador em todos os copos, sendo que os que 

apresentarem coloração vermelha serão considerados  positiva. 

 

Discussão 

 Como nos sentimos na hora de compartilhar o que tínhamos em mão. 

 Se percebêssemos um risco de estar compartilhando algo contaminado por 

que não dissemos não.  

 Por que será que todos os líquidos ainda sendo do mesmo aspecto uns 

estavam contaminado e outros não. 

 Só de olhar conseguimos identificar as coisas invisíveis? 

 Como poderíamos nos prevenir? 

Obs. Ao final recolha todo o material e descartar em local apropriado. 

 
 
Fonte: SILVA et al. (2009). 
               

         
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 7: 

 

 Dinâmica: Sinto que nada vai acontecer comigo... 

 

Objetivo: Refletir sobre situações de risco que as DSTs/AIDS podem acarretar 

nos jovens  

 

Materiais 

 Tarjas de cartolina  

 Pincel atômico  

 

Procedimento  

  Dividir o grupo em subgrupos. 

 Discutir a frase: “Afirmo que nada vai acontecer comigo!”. 

 Considerar as DSTs/AIDS, refletindo se a expressão acima é correta  e em 

que situações ela  não é correta.  

 Elaborar 3 expressões  trocando  os termos “afirmo que nada” por uma 

situação onde possa acontecer algo.  

 Analisar e estabelecendo relações com situações reais de risco que os 

alunos possam estar sujeitos e as medidas preventivas que devem ser 

tomadas.  

 Expor as expressões produzidas ao grupo. 

  

Discussão 

 Promover reflexão das situações apresentadas pelos grupos.  

 A partir de situações vivenciadas produzirem um texto contendo 

introdução desenvolvimento e conclusão. 

 

 

 

 

FONTE: VALE [2000?]. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 8: 

 Dinâmica: Colorindo a prevenção 

 

Objetivo: Conhecer os métodos contraceptivos identificando sua indicação e 

eficácia. 

 

Materiais 

  Folha de cartolina  

 Pincel atômico colorido 

 Fita adesiva 

 Retângulos de cartolina nas cores verde, amarela e vermelha. 

 

Procedimento  

  Fichar uma cartolina na lousa. 

 Listar os métodos contraceptivos conhecidos. 

 Classificar os métodos contraceptivos de acordo com as divisões: 

hormonais, cirúrgicos, de barreira, comportamentais, e os dispositivos  

intrauterino.  

 Discutir entre os pares os diferentes métodos em suas respectivas divisões 

  Demonstrar um Kit de anticoncepção de todos os métodos.  

  Fichar os retângulos nos respectivos métodos, considerando: 

VERDE: livre uso para os jovens 

AMARELO: Monitorado por um profissional do serviço de saúde             

                     

VERMELHO: Não aconselhável 

 

Discussão 

 Promover um debate sobre o uso da “camisinha: masculina e feminina”. 

 
 
 
 
 
 
FONTE: BRASIL (2000). 

 

 

 

  



 

 

6.  ANÁLISE DE FILME  

 

 

Segundo Moran (2000) o professor ao trabalhar com vídeo em sala de aula 

deve exibir as cenas mais importantes e comentá-las junto aos alunos, com base no 

que esses destacam ou perguntam. O professor não deve ser o primeiro a emitir sua 

opinião, principalmente em matérias polêmicas nem tão pouco atravessar a 

discussões ou ficar alheio a ela.  Assim o professor deve trabalhar mantendo o 

equilíbrio das discussões entre o ideal e o real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 9: 

Analisando as partes significativas 

 

Assistir trechos do filme: “Aos Treze/Thirteen” Estados Unidos 2003, 

dirigido por Catherine Hardwicke. 

 Este filme trata da história Tracy é uma adolescente inteligente e uma 

aluna brilhante. Um dia ela se torna amiga de Evie, a garota mais popular da 

escola. Esta a apresenta ao submundo do sexo, das drogas e da mutilação, o 

que cria uma nova Tracy e a coloca em conflito com seus colegas, professores 

e, principalmente, com sua mãe. 

 

 

a . Promover discussões críticas e reflexivas sobre os trechos exibidos.  

 

 

 

 

 

FONTE: LEVY; LONDON (2003).  

 

 

 

 

 

 



 

 

7 AVALIAÇÃO  

 

 

Todos os envolvidos no processo de ensino- aprendizagem  farão avaliação 

de cada atividade, considerando os pontos positivos e as dificuldades encontradas 

por meio de discussão dialogada e da observação direta dos registros pessoais 

durante a realização das atividades, individuais e em grupo. 
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