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Resumo: 

 

A sexualidade está presente em nossa vida desde o 
nascimento e reflete em todas as etapas do 
desenvolvimento humano, influenciando a nossa 
convivência com a família, amigos, com a sociedade de 
forma geral, pois expressa nossos sentimentos e 
pensamentos. Na adolescência a sexualidade tem uma 
dimensão especial, pois esse é um período de mudanças 
e descobertas do próprio corpo, culminando, muitas 
vezes, no início da vida sexual. Verifica-se que está cada 
vez mais precoce o início das relações sexuais entre os 
adolescentes e esse comportamento nem sempre vem 
acompanhado de informações sobre métodos 
contraceptivos ou o conhecimento do próprio corpo. Por 
isso a importância da educação sexual no âmbito escolar, 
sendo a motivação pessoal muito importante para uma 
interação mais efetiva por parte dos adolescentes, não 
deixando também de abordar a formação de valores. 
Portanto, a discussão sobre sexualidade com 
adolescentes deve acontecer de maneira natural, 
abordando questões referentes sobre adolescência e 
sexualidade através de informações que proporcione ao 
adolescente entender a sexualidade para além da do ato 
sexual, objetivando a responsabilidade corporal e social 



do individuo, trabalhando situações problema através de 
estudos e debates sobre métodos anticoncepcionais, 
prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e 
gravidez precoce. 
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1- APRESENTAÇÃO 

Na presente proposta pedagógica busca-se inserir o conteúdo 

sexualidade, direcionado aos alunos do 8° ano do ensino fundamental do 

Colégio Duque de Caxias como material resultante do PDE (Programa de 

Desenvolvimento Educacional), na disciplina de Ciência, através da 

IES(Instituição de Ensino Superior) UNIOESTE, campus de Cascavel. 

A unidade didática, sobre Sexualidade tem como objetivo abordar 

questões referentes sobre adolescência e sexualidade através de informações 

que proporcione o adolescente exercer a sua sexualidade com 

responsabilidade. Também tem como objetivo ajudar o aluno a entender sobre 

a importância da valorização do corpo, sobre a importância dos métodos 

anticoncepcionais, conhecer a forma de transmissão e o tratamento das 

principais Doenças Sexualmente Transmissíveis, assim como trabalhar 

questões relacionadas com a maternidade/paternidade precoce, analisando 

assim a ideia e o sentimento de se ter um filho na adolescência. 

Na escola em que desenvolverei o projeto, observo que os adolescentes 

tem muitos questionamentos sobre sexualidade, ao mesmo tempo que trata a 

sexualidade somente como sexo e que os mesmos trazem informações 

geralmente distorcidas sobre o assunto. 

A escola, mais do que ninguém, está em condições de orientar 

sexualmente a criança, fazendo-o metódica e gradativamente, com o mesmo 

cuidado e noção de responsabilidade com que se cumprem as demais funções. 



Ela pode e deve funcionar como fonte de informações, evitando que as 

crianças vão buscá-las em fontes menos puras, cínicas, desiludidas ou 

indiferentes às condições psicoemocionais infantis (MIELNIK, 1980). 

Para Egypto (2003), a orientação sexual na escola ainda assusta muita 

gente. Trabalhar com a questão da sexualidade com crianças e adolescentes 

exige revisão de conceito, superação de preconceitos e estereótipos, um olhar 

reflexivo sobre a própria sexualidade, lidar com tabus, medos e vergonhas. 

Ainda para Egypto (2003), a escola é um lugar onde está discutindo 

conhecimento, onde se está produzindo diálogo e reflexão. É, portanto, um 

espaço privilegiado para discutir a sexualidade com crianças e adolescentes. 

Na medida em que a escola se nega ou não consegue se capacitar para poder 

dar conta dessa responsabilidade, ela reforça a idéia de que a sexualidade não 

faz parte do conhecimento humano. Ela transmite a informação de que a 

sexualidade é mesmo para aprender na rua, como alguma coisa suja e 

informal, aprendida de qualquer jeito. 

É importante destacar que há a necessidade de problematizar na escola 

questões como: o entendimento do corpo não somente como materialidade 

biológica, mas como construído a partir de múltiplas vivências sociais, 

históricas e culturais (RIBEIRO, 2007). 

Segundo Guacira Lopes Louro (1997, p.81) “[a] sexualidade está na 

escola porque ela faz parte dos sujeitos, ela não é algo que possa ser 

desligado ou algo do qual alguém possa se “despir”. 

 

2 - ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

 

Os contatos de uma mãe com seu filho despertam nele as primeiras 

vivencias de prazer. Essas primeiras experiências sensuais de vida e de prazer 

não são essencialmente biológicas, mas se constituirão no acervo psíquico do 

individuo, são o embrião da vida mental do bebê. A sexualidade infantil se 

desenvolve desde os primeiros dias de vida e segue se manifestando de forma 

diferente em cada momento da infância. (S/A, 2009). 



Segundo Brasil (1998) assim como a inteligência, a sexualidade será 

construída a partir das possibilidades individuais e de sua interação com o meio 

e com a cultura. Os adultos reagem, de uma forma ou de outra, aos primeiros 

movimentos exploratórios que a criança faz na região genital e aos jogos 

sexuais com outras crianças. As crianças recebem então, desde muito cedo, 

uma qualificação ou julgamento do mundo adulto em que estão imersas, 

permeado de valores e de crenças atribuídos a sua busca de prazer, os quais 

estarão presentes na sua vida psíquica. 

Neste sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) 

esclarecem que o trabalho sistemático e sistematizado de Orientação Sexual 

dentro da escola articula-se com a promoção da saúde das crianças e dos 

adolescentes. A existência desse trabalho possibilita também a realização de 

ações preventivas às doenças sexualmente transmissíveis/AIDS de forma mais 

eficaz além de contribuir para a prevenção de outros problemas como abuso 

sexual e gravidez indesejada. 

Nos últimos anos, questões como a epidemia do HIV-Aids e a gravidez 

na adolescência colocaram a sexualidade na ordem do dia da política 

educacional, bem como no conjunto de preocupações mais amplas da 

sociedade, como o direito a informação, por exemplo, ou da autoestima, a 

solidariedade, a consideração para com o outro e o respeito às diferenças. 

Num sentido mais amplo, convivem na sociedade moderna uma visão positiva 

do sexo, que remete aos prazeres do corpo e dos sentidos, ao desejo e à 

sensualidade, e uma visão negativa, repressiva, que promove a disciplina e o 

controle social sobre a expressão do desejo. Por outro lado, difunde-se a ideias 

de sexo como uma energia que provém de nosso corpo, como um impulso 

físico fundamental que exige satisfação (S/A, 2009). 

Este Projeto de Intervenção Pedagógica será desenvolvido no Colégio 

Estadual Duque de Caxias - E. F. M. P. com alunos de 2 turmas de 8º ano do 

Ensino Fundamental do período vespertino.Serão 64 horas de trabalhos 

distribuídos em oito encontros, entre os meses de fevereiro a junho de 2015 

com o objetivo de trabalhar situações problemas em relação à sexualidade dos 

adolescentes através de estudos e debates sobre métodos anticoncepcionais, 

prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce. 



O projeto será realizado trabalhando diversas dinâmicas, as quais tem 

como objetivo fortalecer a interação e participação dos alunos de forma mais 

efetiva no processo de aprendizagem no que diz respeito às questões sobre 

sexualidade. 

A parte teórica será contextualizada com aulas expositivas, formalizando 

os conteúdos da série. A avaliação se dará através da participação dos alunos 

nas dinâmicas e nas aulas diferenciadas. 

 

  



UNIDADE I 

 

PRINCIPAIS DÚVIDAS SOBRE A SEXUALIDADE 

Dinâmica 1: CAIXINHA DE PERGUNTAS 

Em primeiro lugar será realizada uma dinâmica que abordará o tema 

sexualidade através de perguntas, o que ajudará os adolescentes a identificar 

as suas dificuldades. 

As questões serão elaboradas pelos alunos e colocadas em uma caixa, sendo 

que será preservada a identidade do perguntador. 

 

DINÂMICA 2: O SEMÁFORO  

Objetivo: Auxiliar os adolescentes a identificar suas dificuldades, quanto aos 

temas de maior interesse em sexualidade, através de discussão em grupo.   

Material : Sala ampla e confortável, papel sulfite, pincéis atômicos, três 

círculos de papel- cartão nas cores vermelha, amarela e verde.  

Desenvolvimento - Trabalho individual:  

- O professor fornecerá folhas de sulfite e pincel atômico para cada 

participante;  

- Pedirá para cada participante cortar sua folha de sulfite em três partes, no 

sentido do comprimento;  

- Em cada tira de papel (ou ficha), será escrita uma palavra que corresponda a 

um termo de interesse próprio sobre sexualidade. Pode-se também escrever 

uma pergunta, no caso de não se saber a que assunto ela pertence;  

- O professor colocará os três círculos distanciados, lado a lado no chão da 

sala.  

 

 



Trabalho grupal:  

- Cada participante distribuirá suas fichas pelos círculos ou “sinais do 

semáforo”, dependendo do grau de dificuldade que sentir  ao debater sobre os 

temas;  

- O sinal vermelho representará muita dificuldade sobre o assunto, o amarelo 

representará dificuldade média e o verde significa pouca dificuldade;  

- O professor pedirá aos alunos que passem pelos círculos e leiam os temas 

escolhidos;  

- Solicitará que as fichas sejam enfileiradas abaixo de cada círculo em ordem 

decrescente de escolha.  

Pontos de discussões   

a) Por que esses assuntos são importantes para os jovens? b) Sobre qual dos 

temas citados é mais difícil falar e por quê? c) Qual é o tema mais fácil e por 

quê?  

Fonte: Ministério da Saúde – Manual do multiplicador adolescente  

 

DINÂMICA 4 - MITO OU REALIDADE  

Objetivo: Reforçar a informação dos adolescentes e levá-los a refletir sobre os 

mitos relacionados à anatomia, fisiologia, anticoncepção e doenças 

sexualmente transmissíveis (DST).   

Duração: 30 a 45 minutos.  

Material: Tiras de papel com frases escritas e quadro-negro ou folhas grandes 

de papel.  

Observação: Leve em conta a sensibilidade dos adolescentes. Se o grupo rir 

da resposta de algum deles, lembre que todo mundo acredita num mito.  

 

 

 



Desenvolvimento:  

1. Diga aos jovens que eles vão participar de um jogo que os ajudará a saber a 

verdade sobre os mitos relacionados com a sexualidade. Esclareça que, 

embora sexo e sexualidade estejam presentes em todas as áreas de nossa 

sociedade (televisão, livros, revistas e filmes), raramente a informação correta 

é fornecida. Explique que os mitos, boatos e superstições freqüentemente são 

aceitos como realidade. 

2. Divida o grupo em duas equipes e peça que fiquem em lados opostos da 

sala. Cada subgrupo deverá escolher um nome para si.   

3. Apresente as tiras com as frases viradas para baixo. Peça a um voluntário 

de uma das equipes que escolha um dos papéis e leia o que está escrito em 

voz alta. Os membros da equipe podem falar entre si durante algum tempo 

para determinar se a frase é um mito ou uma realidade. O voluntário que fez a 

leitura deve anunciar a decisão final do grupo.  

4. Em seguida, diga se a resposta está correta e marque um ponto sob o nome 

da equipe num cartaz.  

5. Continue com os demais voluntários das equipes, até que todas as frases 

tenham sido discutidas.  

6. Marque um tempo para a discussão de cada frase. Aproveite esse tempo 

para dar informações adicionais, caso necessário.  

7. Comente os pontos de discussão.   

Sugestões para reflexão:  

• Pergunte ao grupo se tem perguntas sobre alguns dos mitos.   

• Diga ao grupo que muitas pessoas acreditam em alguns mitos, e que estes 

variam de acordo com época e a cultura.   

• De onde provêm? Onde adquirimos informações sobre a sexualidade? É 

correta a informação que adquirimos? Onde podemos obter informações 

corretas?   



Atividades opcionais: Peça aos adolescentes que discutam os mitos sexuais 

com seus pais. Além disso, que verifiquem os mitos em que seus pais 

acreditavam quando eram jovens.  

Mito ou realidade?  

A seguir, apresentamos algumas frases, com instruções para utilização no jogo 

de mitos e realidade. Leia cuidadosamente cada uma das frases para ver se 

são adequadas à sua comunidade e acrescente informações relevantes sobre 

as políticas e as leis que regulam a saúde reprodutiva dos jovens (quando 

escrever as frases, não escreva "Mito" ou "Realidade"):  

Mito 1 - Quase todos os adolescentes já tiveram relações sexuais ao 

completar 19 anos. Pesquisas indicam que muitos adolescentes brasileiros 

tiveram relações sexuais antes dos 19 anos, mas, por outro lado, uma grande 

percentagem deles escolheu não ter relações sexuais durante a adolescência, 

ou antes, do casamento. 

Realidade 2 - Uma vez que uma menina tenha tido sua primeira 

menstruação, poderá ficar grávida. Quando uma menina começa a ter os 

períodos menstruais, significa que seus órgãos reprodutores começaram a 

funcionar e que, por isso, pode ficar grávida. Entretanto, isso não quer dizer 

que esteja pronta para ter um filho, nem que seu corpo esteja maduro para tê-

lo. 

Realidade 3 - Antes de ter sua primeira menstruação, a menina pode ficar 

grávida. Como os ovários podem liberar um óvulo antes de seu primeiro 

período menstrual, é possível, mas não freqüente, que fique grávida antes da 

primeira menstruação. 

Mito 4 - Não é saudável para a menina lavar a cabeça ou nadar durante o 

seu período menstrual. Não há razão nenhuma para que uma mulher restrinja 

suas atividades durante a menstruação. Atividade física diminui cólicas 

menstruais.  

Realidade 5 - Não ter relações genitais é a única forma 100% eficaz de se 

evitar a gravidez.O único método absolutamente seguro de se evitar a 

gravidez é não ter relações genitais. 



Mito 6 – Adolescentes precisam da autorização dos pais para solicitar 

métodos anticoncepcionais num serviço de planejamento familiar. Os 

serviços de planejamento familiar geralmente asseguram o sigilo de seus 

atendimentos (Observação ao coordenador: verifique se isso ocorre em sua 

comunidade).  

Realidade 7 - os jovens podem ter doenças sexualmente transmissíveis 

sem manifestar sintomas. Algumas doenças sexualmente transmissíveis 

manifestam sintomas facilmente reconhecíveis, outras não. A gonorréia, por 

exemplo, geralmente não apresenta sintomas na mulher. É importante 

consultar um médico se há suspeita de infecção, ou contato sexual com pessoa 

infectada.  

Mito 8 - Uma moça não pode engravidar se teve poucas relações sexuais. 

Uma mulher pode ficar grávida sempre que mantém relações sexuais, inclusive 

na primeira vez.  

Realidade 9 - Uma moça pode ficar grávida se tiver relações sexuais 

durante a menstruação. É possível que uma moça fique grávida durante seu 

período menstrual. Se os ciclos menstruais são curtos e o período menstrual 

longo, a ovulação pode ocorrer no final da menstruação.  

Mito 10 - As pílulas anticoncepcionais causam câncer. As pílulas, na 

realidade, protegem as mulheres contra dois tipos de câncer dos órgãos 

reprodutores (câncer endometrial e câncer dos ovários). Entretanto, a pílula é 

um dos métodos anticoncepcionais mais seguros e eficazes e quaisquer que 

sejam os efeitos colaterais e riscos, estes são menores que as conseqüências 

da gravidez e do parto.  

Mito 11 - A ducha previne a gravidez. A ducha vaginal não é um método 

anticoncepcional e deve ser evitada, pois pode provocar infecções vaginais e 

após a relação ajuda a levar o sêmen para dentro do útero.  

Mito 12 - Uma vez que se tenha curado da gonorréia, não se volta a 

contraí-la.Uma pessoa Poe ser contaminada pela gonorréia tantas vezes 

quanto tenha tido relações sexuais com um parceiro contaminado. Por isso, é 

importante que qualquer pessoa tenha sido tratada de gonorréia( ou de 



qualquer outra doença sexualmente transmissível) certifique-se de que seu 

parceiro sexual também está curado. 

Realidade 13 - As camisinhas ou preservativos ajudam a prevenir a 

propagação das doenças sexualmente transmissíveis. As camisinhas são 

um método anticoncepcional efetivo, e também um modo eficaz de prevenir a 

propagação de muitas doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS. 

Realidade 14 - Os adolescentes podem receber tratamento para doenças 

sexualmente transmissíveis sem permissão dos pais. Como no caso de 

fornecimento de métodos anticonceptivos, as clínicas e os médicos geralmente 

não exigem permissão dos pais para o tratamento de doenças sexualmente 

transmissíveis.  

Mito 15 - O álcool e a maconha são estimulantes sexuais. Têm exatamente 

o efeito contrário. O álcool e a maconha podem aumentar o desejo e reduzir as 

inibições, mas dificultam o ato sexual por reduzir o fluxo de sangue da área 

genital.  

Mito 16 - Uma moça pode saber sempre exatamente qual é o seu período 

fértil, a fim de evitar a gravidez. Ninguém pode estar absolutamente segura 

de quando ovula. Embora os métodos não naturais (Billings, tabela, 

temperatura) possam funcionar com alguns casais, são muito seguros, e 

implicam em muitas regras rígidas sobre quando o casal pode ter relações 

sexuais. Esses métodos podem ser de difícil utilização pelos jovens.  

Mito 18 - As meninas, em geral, são estupradas por estranhos. Uma 

grande percentagem dos estupros registrados é realizada por homens 

conhecidos das mulheres (amigos ou parentes).  

Mito 19 - O câncer dos testículos é mais comum entre homens de idade 

adulta. Realmente, o câncer dos testículos é a forma de câncer mais comum 

entre os homens de 15 a 34 anos. O diagnóstico precoce é importante para a 

cura; um médico pode treinar os jovens no auto-exame dos testículos. 

Mito 20 - Um homem com o pênis maior é sexualmente mais potente do 

que um homem com o pênis pequeno. O tamanho do pênis não tem relação 

alguma com a potência sexual. 



Realidade 21 - Uma moça pode ficar grávida mesmo que o rapaz não 

ejacule ou se ejacula fora dela. Mesmo quando o rapaz ejacula perto da 

vagina, é possível que o esperma entre na vagina. 

Realidade 22 - Uma moça pode ficar grávida na primeira vez em que 

mantém relações sexuais. Uma moça pode ficar grávida na primeira vez ou 

em qualquer das vezes em que tenha relações sexuais, a menos que utilize um 

método anticonceptivo eficaz. 

Mito 23 - A masturbação pode causar doenças mentais. A masturbação não 

causa nenhuma doença física ou mental. 

Fonte: Adolescência: Administrando o futuro- SEBRAE, pg. 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE II 

CONVERSANDO SOBRE VALORES 

A história nos mostra que dependendo do contexto histórico-cultural são 

moldadas formas de ser homem e ser mulher em casa sociedade. “As 

características atribuídas em nossa sociedade às mulheres- passividade, 

receptividade, delicadeza e ternura, bem como às atribuídas aos homens- 

atividade, agressividade, coragem, heroísmo, não são características inatas, 

mas construídas ao longo da história”. (SILVA, 2002). 

As desigualdades que a sociedade impõe às pessoas a partir de seu 

sexo devem ser questionadas em toda atividade educativa. A escola é um lugar 

privilegiado para promover a crítica reflexiva àquilo que estamos habituados/as 

ou pior, que temos “definido” do que é ser mulher ou ser homem (ROCHA; 

MOTA). 

 

DINÂMICA 5: ABRIGO 

Objetivo: Reconhecer e identificar preconceitos; perceber a influência dos 

preconceitos sobre as decisões. 

Duração: 30 a 45 minutos.  

Material: Ficha de trabalho(uma para cada participante) e lápis. 

Desenvolvimento: 

1- Grupo em círculo, sentados; 

2- O professor diz aos participantes: “ Em breve haverá uma explosão 

atômica e o mundo será destruído. O único local seguro existente é um 

abrigo subterrâneo, com capacidade para acomodar seis pessoas. Uma 

dessas pessoas é você, e, juntamente com você, poderão abrigar-se 

outras cinco pessoas que você terá o direito de escolher, a partiu da lista 

que recebeu (ficha de trabalho). Juntamente com você, estas cinco 

pessoas escolhidas irão construir um novo mundo". 

3- O professor entrega a cada participante  a folha de trabalho com a lista 

de possíveis de serem escolhidas, pedindo que, individualmente, 



marquem as cinco que deverão acompanhá-la na reconstrução do novo 

mundo. 

4- Após o término do trabalho individual, formar subgrupos de mais ou 

menos oito pessoas, solicitando que escolham um coordenador ( que 

deverá disciplinar, orientar e incentivar o trabalho do grupo, tentando 

chegar a um consenso) e um relator para cada subgrupo. 

5- O professor pede a cada subgrupo que tente elaborar uma lista comum, 

única, de cinco escolhidos. Tempo para tarefa. 

6- Cada subgrupo apresenta os resultados a que chegou. 

7- Plenário- discussão das dificuldades enfrentadas pelo grupo na busca  

do consenso. 

8- Fechamento: o professor deve pontuar que o debate em torno de certos 

temas, que envolvem valores, história pessoal de cada indivíduo, 

contexto cultural, estereótipos vinculados a padrões comportamentais e 

sociais, nem sempre se esgota ou leva um consenso no grupo. 

 

FICHA DE TRABALHO 

Assinale com um X, no espaço apropriado, apenas cinco alternativas. 

Construirei um mundo novo com: 

(  ) Um homossexual inteligente de 46 anos de idade. 

(  ) Um sacerdote católico com 60 anos. 

(  ) Um professor de 26 anos de idade, bonito, simpático e instruído. 

(  ) A esposa do professor, com 25 anos. Ela é portadora do vírus HIV e ambos 

preferem ficar juntos, no abrigo ou fora dele. 

(  ) Uma prostituta jovem. 

(  ) Um adolescente usuário de drogas. 

(  ) Uma universitária que fez voto de castidade.. 

(  ) Uma enfermeira sádica. 

(  ) Uma criança de 5 anos 



(  ) Uma mulher branca, menopáusica, com excessivo desejo sexual. 

(  ) Um médico impotente. 

(  ) Uma excelente dona de casa, porém, moralista e preconceituosa. 

Fonte: SERRAO, Margarida. Aprendendo a ser e a conviver. 2.ed.São 

Paulo:FTD,1999. 

 

DINÂMICA 6: EM BUSCA DE SEMELHANÇAS 

Objetivos: Refletir sobre os papéis sociais e sexuais relacionados ao homem e 

à mulher e favorecer uma mudança de atitude em relação às questões de 

gênero. 

Material: Folhas de pesquisa e lápis. 

Desenvolvimento: 

1- Distribuir uma folha de pesquisa e um lápis para cada participante. A 

folha de pesquisa deve conter apenas uma questão (diferente) para 

cada pessoa 

2- Pedir que cada um identifique o maior número de participantes que 

responde afirmativamente à questão que lhe coube pesquisar. 

3- O professor dá tempo para que os adolescentes procurem entre si os 

que enquadram na situação pedida. Explicar que devem anotar no papel 

o número de pessoas que atendem à solicitação e quantas pertencem 

ao sexo masculino e/ou feminino. 

4- Plenário- comentar cada solicitação e os resultados obtidos, refletindo 

sobre os papéis desempenhados em função do sexo na nossa cultura e 

os estereótipos decorrentes do fato de ser homem ou mulher. 

5- Sugestão de questões: 

 Tem namorado (a)? 

 Gosta de receber flores? 

 Já viveu uma grande paixão? 

 Tem verginha de chorar em público? 

 Conhece uma adolescente grávida? 

 Gosta do próprio corpo? 



 Sabe como se usa a camisinha? 

 Usa brinco? 

 É vaidoso (a)? 

 Tem cabelo grande? 

 Usa perfume? 

 Sabe cozinhar? 

 Lava suas roupas? 

 Ajuda nos trabalhos domésticos? 

 Cuida dos irmãos? 

 É romântico (a)? 

Fonte: SERRAO, Margarida. Aprendendo a ser e a conviver. 2.ed.São Paulo:FTD,1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE III 

CONHECENDO O APARELHO REPRODUTOR FEMININO E MASCULINO 

APARELHO REPRODUTOR FENININO 

 

Disponível em:http://www.infoescola.com/biologia/aparelho-reprodutor-feminino/ Acesso em 10 

OUT.2014 

O aparelho reprodutor feminino é constituído de ovários, trompas de 

Falópio, útero, cérvix uterino e vagina. Os ovários, as tubas uterinas e o útero 

da fêmea sexualmente madura sofrem grandes alterações estruturais e 

funcionais associadas ao ciclo menstrual e à gestação. Estas alterações 

cíclicas são reguladas por mecanismos hormonais e neurais. O início da fase 

reprodutiva, marcada pelo início dos ciclos menstruais, é conhecido como 

menarca, ocorrendo entre 9 e 14 anos de idade. A menarca marca o fim da 

puberdade e inicio da vida reprodutiva, que dura cerca de 40 anos. Durante 

esta fase de vida os ciclos menstruais duram de 28 a 30 dias. Entre os 45 e 55 

anos, os ciclos menstruais tornam-se mais irregulares e depois cessam. Esta 

alteração de função reprodutora é conhecida como menopausa ou climatério. O 

aparelho reprodutor para de funcionar e atrofia após o termino da fase 

menstrual. 

 

 

http://www.infoescola.com/biologia/aparelho-reprodutor-feminino/


Ovário: O ovário tem duas funções inter-relacionadas: a produção de gametas 

e a produção de hormônios. A gametogênese denomina-se ovogênese, os 

gametas em desenvolvimento são os ovócitos e o gameta feminino maduro 

denomina-se óvulo. Os hormônios secretados pelos ovários funcionam na 

regulação da maturação dos ovócitos como também no desenvolvimento e 

maturação dos órgãos genitais, dos caracteres sexuais secundários e das 

glândulas mamárias. 

O ovário tem forma arredondada com diâmetro de 4cm, sendo que após 

a menopausa seu tamanho diminui até um quarto do tamanho em período 

reprodutivo. 

Óvulo: O óvulo é uma célula grande, contendo um núcleo em processo de 

divisão meiótica incompleto, o qual será finalizado após a penetração do 

espermatozóide. 

Todo o material necessário para iniciar o crescimento e desenvolvimento 

deve estar estocado no óvulo maduro. 

 

Ovulação: A ovulação é o processo pelo qual um ovócito secundário é liberado 

do folículo ovariano. A ovulação ocorre devido a uma ruptura do folículo 

totalmente maduro no  meio do ciclo menstrual. 

 

Disponível em: 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?ev

ento=3&start=120, acesso em 10 out.2014. 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=3&start=120
http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=3&start=120


Corpo Amarelo ou Corpo Lúteo: Após a ovulação, as células foliculares e as 

da teca interna, que permanecem no ovário, dão origem ao corpo lúteo ou 

corpo amarelo, que é uma glândula endócrina temporária. Produz progesterona 

e estrógenos, que atuam sobre a mucosa uterina, estimulando a secreção de 

suas glândulas. A progesterona impede ainda o desenvolvimento de outros 

folículos ovarianos. Quando não há fecundação o corpo lúteo tem duração de 

10 a 14 dias, ou seja, persiste durante a segunda metade do ciclo menstrual. 

Após este período degenera e desaparece. Se houver gravidez o corpo lúteo 

aumenta muito e só entrará em regressão após o quinto ou sexto mês, mas 

não desaparece completamente e secreta progesterona até o fim da gravidez. 

 

Tuba Uterina, Oviduto ou (Trompa de Falópio): Os ovidutos transportam o 

óvulo de cada um dos ovários até o útero, propiciando o meio necessário para 

a fertilização e o desenvolvimento inicial do concepto, na sua passagem para o 

estágio de mórula. Cada tuba tem aproximadamente 10 cm de comprimento e 

apresenta uma das extremidades adjacentes ao ovário e aberta para a 

cavidade peritoneal e a outra extremidade comunica-se com a cavidade 

uterina. A Tuba Uterina pode ser dividida em quatro partes a olho nu. O 

Infundíbulo onde se observa fímbrias que são estruturas frangeadas e que 

tocam o ovário no momento da ovulação, impedindo que o óvulo caia na 

cavidade peritoneal. A Ampola onde normalmente ocorre a fertilização. O 

Istmo, adjacente ao Útero; o Segmento Uterino já na parede do útero. 

 

Útero: É um órgão oco, em forma de pêra, localizado na pelve, entre a bexiga 

e o reto e apresentando sua luz contínua com a luz das tubas e da vagina. Tem 

função de receber a mórula e propiciar o desenvolvimento do embrião e feto. 

Anatomicamente, o útero é dividido em duas partes, o corpo (porção superior) 

e o cérvice (porção inferior estreita). No corpo observa-se uma porção 

arredondada denominada fundo; no cérvice, a luz é denominada canal 

endocervical e é delimitada por dois orifícios, o interno que liga o canal com o 

corpo e a externo quase comunica com a vagina. 



O útero é constituído de três camada que  se seguem: 

- Perimétrio ou túnica serosa:camada externa; 

- Miométrio ou túnica muscular: camada média composta de músculo 

liso. Durante a gravidez o útero aumenta de tamanho, esse crescimento se 

deve à hipertrofia das células musculares lisas e à formação de novas células 

musculares por proliferação e diferenciação. 

- Endométrio ou túnica mucosa: camada interna composta de duas 

porções delimitadas estrutural e funcionalmente. A camada Funcional é a 

camada mais espessa, em contato com a luz do útero e que se desprende 

durante a menstruação. A camada basal é a porção que se mantém e serve de 

fonte de regeneração para a primeira. 

Durante toda a vida reprodutiva, o endométrio sofre alterações cíclicas 

que o preparam para a implantação do zigoto e para os eventos posteriores a 

implantação, necessários à sustentação do desenvolvimento embrionário e 

fetal. Estas alterações cíclicas têm relação com o ciclo ovariano, sendo que a 

cada fim do ciclo ocorre a destruição parcial e descamação do endométrio, que 

será eliminado acompanhado de sangramento dos vasos situados na mucosa, 

via vagina. Tal eliminação é denominada menstruação. São identificadas três 

diferentes fases endometriais durante o ciclo menstrual, sendo cada uma delas 

correspondente a uma fase do ciclo ovariano. 

A Fase Proliferativa é concomitante ao amadurecimento folicular e é 

influenciada pelos estrogênios que estão sendo produzidos pelas células 

foliculares do ovário. O estrogênio estimula a proliferação mitótica da camada 

basal do endométrio, passando então a formar a camada funcional, com suas 

glândulas, acúmulo de substância fundamental e formação das artérias 

espiraladas. Este processo ocorre durante os primeiros quatorze dias do ciclo 

menstrual. 

 

 



Aparelho Reprodutor Masculino 

O sistema genital masculino é composto pelos testículos, epidídimo, 

ductos seminais intra e extra testiculares, glândulas anexas e pênis. 

 

Disponível em: http://www.brasilescola.com/biologia/sistema-reprodutor-masculino.htm, Acesso 

14 de jun.2014  

 

Testículo: Os testículos têm duas funções inter-relacionadas: a 

produção de gametas (espermatogênese) e a produção de esteróides. O meio 

em suspensão, secretado pelo testículo e por outras porções do sistema de 

ductos, é essencial para o transporte, a manutenção e a maturação posterior 

dos espermatozóides. Os hormônios esteróides, sobretudo a testosterona, 

funcionam na regulação do desenvolvimento do espermatozóide e do 

crescimento, além do desenvolvimento e manutenção das glândulas 

acessórias. Estes hormônios também influenciam o desenvolvimento das 

características sexuais secundárias e, até certo ponto,o comportamento. 

Cada testículo consiste em túbulos seminíferos altamente espiralados 

onde são produzidos os espermatozóides. Estes túbulos estão contidos em 

lóbulos, que são formados por septos fibrosos estendidos a partir da túnica 

albugínea. A túnica albugínea forma a primeira capa protetora interna dos 

túbulos seminíferos, seguida da túnica vaginal e do saco escrotal. Entre os 

http://www.brasilescola.com/biologia/sistema-reprodutor-masculino.htm


túbulos encontram-se as células de Leydig ou células intersticiais que são 

células endócrinas onde são produzidos hormônios esteróides, entre os quais a 

testosterona. 

Epidídimo: O epidídimo é um órgão formado pelo ducto do epidídimo, 

um tecido muscular circundante e um tecido conjuntivo vascularizado. O 

epidídimo desempenha papel fundamental no desenvolvimento do 

espermatozóide funcional, proporcionando um ambiente essencial e alguns 

produtos moleculares necessários à sua maturação. 

Ducto Deferente (Canal Deferente): Inicia-se como continuação do 

ducto do epidídimo e termina na porção prostática da uretra. A esta 

extremidade une-se um ducto proveniente da vesícula seminal que em 

seguida, atravessa a próstata para unir-se a uretra. A região dilatada do ducto 

da vesícula seminal é chamada ampola; a região mais estreita,inclusa na 

próstata ,é o ducto ejaculador.  

Pênis: O pênis é constituído, principalmente por um par de corpos 

cavernosos, localizados dorsalmente e um corpo esponjoso localizado 

ventralmente. O corpo esponjoso ou corpo cavernoso da uretra circunda a 

uretra e apresenta uma expansão distal, chamada glande do pênis. Essas três 

estruturas, constituídas por tecido erétil, são circundadas por tecido conjuntivo 

frouxo, rico em fibras elásticas e pela pele. 

O tecido erétil é constituído de espaços cavernosos formados por uma 

rede de trabéculas delgadas revestidas por endotélio. O pênis fica erétil quando 

estes espaços são distendidos pelo sangue; no estado de flacidez, os espaços 

contêm uma quantidade reduzida de sangue. 

Glândulas Sexuais Acessórias: Vesícula Seminal: As vesículas 

Seminais são estruturas saculiformes alongadas e contorcidas, que medem 

aproximadamente 5cm de comprimento e localizam-se entre a face posterior da 

bexiga e do reto. O produto de secreção da glândula é amarelado, ligeiramente 

alcalino, viscoso e rico em frutose. 



Próstata: É a maior das glândulas acessórias, circunda a porção inicial 

da uretra. O seu componente glandular consiste em 30 a 50 glândulas túbulo 

alveolares. Os ductos provenientes de cada uma dessas glândulas convergem 

para formar ductos terminais que se abrem diretamente na porção prostática da 

uretra.A próstata secreta um líquido ligeiramente ácido (pH 6,5) e incolor, rico 

em ácido cítrico e fosfatase ácida. Contém também enzimas proteolíticas que 

liquefazem o sêmen. 

Glândulas Bulbouretrais: São estruturas pares com cerca de 1cm de 

diâmetro. Durante o estímulo sexual, as glândulas bulbouretrais secretam uma 

substância clara e viscosa semelhante a muco que, provavelmente, atua como 

lubrificante para a uretra. 

Sêmen e Ejaculação: O sêmen é formado pela secreção das glândulas 

acessórias e espermatozóides. Existe uma seqüência correta na liberação das 

secreções. Durante a excitação sexual, a glândula bulbouretral libera um 

líquido mucoso que atua como lubrificante. Quando começa a ejaculação 

ocorre a liberação da secreção da próstata, seguidas da liberação dos 

espermatozóides e da secreção da vesícula seminal. Estes componentes se 

misturam durante a ejaculação. Os líquidos secretados com o espermatozóide 

garantem uma longevidade maior ao espermatozóide no interior do organismo 

feminino, o espermatozóide mantêm-se ativo até 48 horas após a ejaculação. 

Fonte do texto: GrupoEscolar.com: http://www.grupoescolar.com/pesquisa/aparelho-

reprodutor-feminino-e-masculino.html, Acesso 10 set.2014. 
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UNIDADE IV 

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

Segundo Ribeiro (1999), os índices de gravidez na adolescência no 

Brasil, tem sido alarmantes, considerado até como uma epidemia de gravidez. 

As pesquisas recentes neste tema revelam que os adolescentes tem 

informação e conhecem os métodos de contracepção, porém os mesmos 

acreditam que a gravidez acontece com os outros e não com eles. Emitindo 

assim a ideia de imunidade para consigo. 

Nos últimos anos, questões como a epidemia do HIV-Aids e a gravidez 

na adolescência colocaram a sexualidade na ordem do dia da política 

educacional, bem como no conjunto de preocupações mais amplas da 

sociedade, como o direito a informação, por exemplo, ou da autoestima, a 

solidariedade, a consideração para com o outro e o respeito às diferenças.Num 

sentido mais amplo, convivem na sociedade moderna uma visão positiva do 

sexo, que remete aos prazeres do corpo e dos sentidos, ao desejo e à 

sensualidade, e uma visão negativa, repressiva, que promove a disciplina e o 

controle social sobre a expressão do desejo. Por outro lado, difunde-se a ideias 

de sexo como uma energia que provém de nosso corpo, como um impulso 

físico fundamental que exige satisfação (S/A, 2009). 

A gravidez é a primeira causa de internação(66% de moças entre 10 e 

19 nos) na rede do Sistema Único de Saúde- SUS). Aproximadamente um 

quarto do total de partos realizados envolve adolescentes nessa mesma faixa 

etária. A segunda causa de internação nessa mesma população corresponde a 

causas externas, como tentativa de suicídio. Alguns autores sugerem que a 

gravidez na adolescência associa-se ao risco suicida elevado, tanto na 

gestação quanto no pós-parto, paralelamente a uma maior incidência de 

depressão (MENEZES et al, 2008). 

Estudos apontam que adolescentes são mal informados sobre os 

métodos anticoncepcionais existentes, porém a maioriaé capaz de identificar 

pelo menos um desses métodos. Adolescentes do sexo feminino geralmente 

sabem mais sobre anticoncepcionais do que os do sexo masculino. Os 

adolescentes tendem, também, a apresentar atitudes negativas sobre o uso de 

anticoncepcionais que é visto como um fator de interferência no prazer sexual, 



transformando o ato sexual em algo não natural e planejado (MORRISON,1985 

apud BORUCHOVITCH, 1992). 

 

FECUNDAÇÃO 

A fecundação ou fertilização consiste na união do ovócito com o 

espermatozóide. Após ser fecundado, o ovócito completa seu desenvolvimento 

e passa a ser chamado óvulo. Normalmente, o encontro e união dos gametas 

masculino e feminino ocorre nas tubas uterinas. 

Durante o ato sexual, milhões de espermatozóides são liberados pelo 

homem na vagina da mulher. Os gametas masculinos percorrem o útero e 

chegam às tubas uterinas. 

A união do núcleo do óvulo com o núcleo de espermatozóide promove a 

formação do zigoto. 

A fecundação marca o início de desenvolvimento de um novo ser. Cerca 

de um dia após a fecundação, inicia-se um a rápida divisão celular do zigoto. 

Esse processo ocorre por meio de múltiplas mitoses. Ao mesmo tempo que 

ocorre a divisão celular, o organismo em desenvolvimento se desloca da tuba 

uterina até o útero. 

Aproximadamente oito dias após a fecundação, o organismo em 

desenvolvimento chega até o útero. Nessa fase, ele se liga à parede desse 

órgão, marcando o início do período embrionário, no qual o organismo em 

desenvolvimento é chamado embrião. Após o período embrionário, o ser 

humano em desenvolvimento é chamado feto. O período fetal inicia-se após a 

oitava semana da fecundação e termina com o nascimento do bebê. 

Fonte do texto: Projeto Araribá 3.ed., 2010 (adaptado). 

 



 

Disponível em : http://www.brasilescola.com/biologia/desenvolvimento-do-embriao.htm, 

Acesso 12 jun.2014. 

 

GRAVIDEZ 

A ausência de menstruação é o primeiro indício que caracteriza uma 

gravidez. Mas é possível que o atraso no ciclo seja decorrente de outros 

fatores, que podem ser hormonais ou até mesmo emocionais. Assim, para 

confirmar se está grávida ou não, a mulher deve fazer um exame laboratorial. 

O teste de gravidez pode ser feito pelo exame de urina ou do sangue. 

Uma gestação normal tem duração de 9 meses, ou seja, cerca de 38 

semanas. Na fase inicial de desenvolvimento do bebê, Formam-se os anexos 

embrionários, que são estruturas encarregadas de proteger e nutrir o feto. 

Essas estruturas são o saco amniótico e a placenta. 

Saco amniótico: é uma bolsa cheia de líquido, no qual o feto fica 

mergulhado durante toda a gravidez. O líquido amniótico tem a função de 

proteger o feto, amortecendo os choques físicos e as pressões que a barriga 

da mãe possa vir a sofrer e regulando a temperatura corporal. 

Placenta: é a estrutura que comunica o feto com a mãe. Ela é formada 

por tecido do embrião e do útero materno. Pela placenta, o feto recebe gás 

oxigênio e outros nutrientes e elimina gás carbônico e excreções. A placenta e 

o feto estão unidos por meio do cordão umbilical. 

Fonte do texto: Projeto Araribá 3.ed.,2010 (adaptado). 

 

http://www.brasilescola.com/biologia/desenvolvimento-do-embriao.htm


 

Disponível em: http://www.perinatal.com.br/fases_gravidez.aspx, Acesso  13 jun.2014 

 

ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO FETAL 

O início do período gestacional é calculado de acordo com o primeiro dia 

do último ciclo menstrual. A partir daí, as 40 semanas que compõem a 

gestação são fundamentais para a formação do bebê. Acompanhe abaixo 

como ocorre o desenvolvimento da criança a cada mês. 

 

Primeiro mês 

A fecundação – união entre o óvulo e o espermatozóide – dá origem ao 

zigoto, que se instala no útero após uma série de divisões celulares. Nesse 

momento, a placenta também começa a se formar, envolvendo o embrião com 

o líquido amniótico, que auxilia na alimentação do embrião e o protege caso a 

mãe sofra uma queda. Ao fim do primeiro mês, ele mede entre 0,4 cm e 0,5 

cm.(UNIFESP). 

 

 

Disponível em: https://www.espacodamamae.com.br/noticia.php?id=909, Acesso 9 

jun.2014. 

 

 

http://www.perinatal.com.br/fases_gravidez.aspx
https://www.espacodamamae.com.br/noticia.php?id=909


Segundo mês 

No segundo mês, o coração bate de forma acelerada, aproximadamente 

150 vezes por minuto. É nessa fase que se inicia a formação do sistema 

nervoso e dos aparelhos digestivo, circulatório e respiratório. Os olhos, a boca, 

o nariz, os braços e as pernas também começam a se desenvolver. O 

comprimento do embrião chega a 4 cm. (UNIFESP). 

 

 

Disponível em: https://www.espacodamamae.com.br/noticia.php?id=909, Acesso 9 

jun.2014. 

 

Terceiro mês 

O período fetal, que começa no terceiro mês de gestação, é marcado 

pelo desenvolvimento do esqueleto, das costelas e dos dedos de mãos e pés. 

Todos os órgãos internos se formam até o fim do mês, quando o feto mede 14 

cm. (UNIFESP). 

 

 

Disponível em: https://www.espacodamamae.com.br/noticia.php?id=909, Acesso 9 

jun.2014. 

 

 

 

 

https://www.espacodamamae.com.br/noticia.php?id=909
https://www.espacodamamae.com.br/noticia.php?id=909


 

 

Quarto mês 

Nessa fase, o bebê mede cerca de 16 cm e começa a se movimentar, 

sugar e engolir. Ele também é capaz de perceber alterações de luz e 

diferenciar gostos amargos e doces. (UNIFESP). 

 

 

Disponível em: https://www.espacodamamae.com.br/noticia.php?id=909, Acesso 9 

jun.2014. 

 

Quinto mês 

A partir do quinto mês, nascem os primeiros fios de cabelo, os cílios e as 

sobrancelhas. Formam-se as trompas e o útero nas meninas e os órgãos 

genitais dos meninos podem ser vistos no exame de ultrassom. O bebê tem 

cerca de 25 cm de comprimento e consegue realizar movimentos como franzir 

a testa e chupar o dedo. (UNIFESP). 

 

 

Disponível em: https://www.espacodamamae.com.br/noticia.php?id=909, Acesso 9 

jun.2014. 

 

https://www.espacodamamae.com.br/noticia.php?id=909
https://www.espacodamamae.com.br/noticia.php?id=909


Sexto mês 

O bebê mede cerca de 32 cm e consegue reconhecer sons externos, 

especialmente a voz e a respiração da mãe. Lábios e sobrancelhas começam a 

ficar mais visíveis e as pontas dos dedos apresentam sulcos que se tornarão 

as impressões digitais.(UNIFESP). 

 

 

Disponível em: https://www.espacodamamae.com.br/noticia.php?id=909, Acesso 9 

jun.2014. 

 

Sétimo mês 

O bebê mede entre 35 cm e 40 cm. Dentro do útero, boceja, abre os 

olhos, dorme e se movimenta. Os órgãos internos continuam crescendo e ele 

ouve e reage a estímulos sonoros, como músicas e conversas.(UNIFESP). 

 

 

Disponível em: https://www.espacodamamae.com.br/noticia.php?id=909, Acesso 9 

jun.2014. 

 

Oitavo mês 

Nesse período, o bebê mede entre 40 cm a 45 cm e começa a se 

preparar para ficar em posição de parto – de cabeça para baixo. Para ajudar a 

manter a temperatura do bebê depois do nascimento, uma camada de gordura 

https://www.espacodamamae.com.br/noticia.php?id=909
https://www.espacodamamae.com.br/noticia.php?id=909


se forma sob a pele. Os pulmões estão quase prontos e os ossos ficam mais 

resistentes.(UNIFESP). 

 

 

Disponível em: https://www.espacodamamae.com.br/noticia.php?id=909, Acesso 9 

jun.2014. 

 

Nono mês 

O bebê mede entre 45 cm e 50 cm, todos os órgãos estão 

completamente formados e ele já consegue controlar a respiração. Em torno da 

40ª semana, ele está preparado para nascer. (UNIFESP). 

 

 

Disponível em: https://www.espacodamamae.com.br/noticia.php?id=909, Acesso 9 

jun.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.espacodamamae.com.br/noticia.php?id=909
https://www.espacodamamae.com.br/noticia.php?id=909


UNIDADE V 

MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS 

Os métodos anticoncepcionais devem ser utilizados para que o casal 

possa planejar o momento mais adequado para uma gravidez. Alguns métodos 

anticoncepcionais podem prevenir as DSTs. 

Métodos para prevenir a gravidez 

Por meio do ato sexual, os indivíduos podem se reproduzir. Além disso, 

sexo é uma troca de carinho e de prazer entre um casal. 

Para que um casal possa realizar o ato sexual evitando a gravidez, 

existem métodos anticoncepcionais ou contraceptivos. Os métodos 

anticoncepcionais impedem a fecundação ou a implantação do embrião no 

útero da mulher e são classificados de acordo com o mecanismo de atuação. O 

casal deve escolher o método adequado à sua saúde e ao seu estilo de vida. A 

escolha de um tipo de contraceptivo deve ser precedida de consulta 

médica. 

 

Métodos anticoncepcionais de barreira 

Os métodos de barreira impedem que os espermatozóides cheguem ao 

ovócito, evitando a fecundação. São eficientes e simples de ser usados. Os 

preservativos e o diafragma são métodos de barreira. 

 Camisinha masculina.O preservativo masculino é o contraceptivo de 

barreira mais utilizado. Ele também protege os parceiros de DSTs 

(doenças sexualmente transmissíveis), como a AIDS e o HPV. Não tem 

contraindicação e não necessita de receita médica para ser adquirido. 

 

 

Camisinha masculina. Foto: Dragan Milovanovic / Shutterstock.com. Disponível em: 

http://www.infoescola.com/sexualidade/metodos-anticoncepcionais/, Acesso 13 jun.2014 

 

http://www.infoescola.com/sexualidade/metodos-anticoncepcionais/


 

Como vestir a camisinha masculina 
Disponível em: http://www.minhavida.com.br/saude/temas/aids,Acesso 11 ago.2014 

 

 Camisinha feminina. Deve ser inserida na vagina. Protege o casal com 

bastante eficiência contras as DSTs. Não tem contraindicação e não 

necessita de receita médica. 

 

Camisinha feminina. Foto: nito / Shutterstock.com. Disponível em: 
http://www.infoescola.com/sexualidade/metodos-anticoncepcionais/. Acesso 05 out.2014 

 

 Diafragma. É uma pequena capa de borracha ou silicone que deve ser 

colocada na vagina pela mulher antes de cada relação sexual. Para usar 

o diafragma, a mulher deve fazer um exame médico. Deve ser utilizado 

junto com o espermicida, no máximo 6 horas antes da relação sexual e 

só retirado 6 a 8 horas após a última relação sexual. A higienização e o 

armazenamento corretos do diafragma são fatores importantes na 

prevenção de infecções genitais. 

 

Diafragma (Foto: Reprodução/Colégio Qi). Disponível em: 
http://educacao.globo.com/biologia/assunto/fisiologia-humana/metodos-contraceptivos.html. 
Acesso 13 jun.2014 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/aids
http://www.infoescola.com/sexualidade/metodos-anticoncepcionais/
http://educacao.globo.com/biologia/assunto/fisiologia-humana/metodos-contraceptivos.html


Métodos anticoncepcionais comportamentais 

Geralmente são métodos pouco eficientes. Um deles é o método da 

tabelinha, que consiste em evitar relações sexuais nos dias férteis do ciclo 

menstrual. Esse método apresenta um alto índice de falha, porque o ciclo 

menstrua não é regular, podem ocorrer variações de ciclo para ciclo, em razão 

de diferentes fatores, como condição emocional e distúrbios hormonais. 

 

 

Método da tabela. Exemplo de um ciclo menstrual de 28 dias. (Foto: Reprodução/Colégio Qi). 
Disponível em: http://educacao.globo.com/biologia/assunto/fisiologia-humana/metodos-
contraceptivos.html,Acesso 26 ago.2014 
 

Métodos anticoncepcionais hormonais 

Os métodos que se utilizam de hormônios atuam no ciclo menstrual e impedem 

a ovulação. O exemplo mais conhecido é a pílula. 

 Pílula.Também chamada de anticoncepcional oral, é feita com 

hormônios sintéticos similares ao estrógeno e progesterona, hormônios 

naturais produzidos pelo corpo da mulher. O uso da pílula apresenta 

algumas vantagens, como a redução das cólicas, da tensão pré-

menstrual e da acne. Entretanto, o uso da pílula anticoncepcional pode 

causar efeitos colaterais em algumas mulheres, como náuseas, dor de 

cabeça, inchaço e aumento da pressão sanguínea.  

Existem outras formas de anticoncepcionais hormonais, como os 

injetáveis, o anel intravaginal, o adesivo transdérmico e o implante 

subcutâneo. 

http://educacao.globo.com/biologia/assunto/fisiologia-humana/metodos-contraceptivos.html
http://educacao.globo.com/biologia/assunto/fisiologia-humana/metodos-contraceptivos.html


 

Disponível em: http://www.brasilescola.com/biologia/anticoncepcionais.htm,Acesso 05 
out.2014. 

 

Métodos anticoncepcionais cirúrgicos 

Fonte do texto: Projeto Araribá 3.ed.,2010 (adaptado). 

 

 Ligadura das tubas uterinas. Também conhecida por laqueadura 

tubária, é um procedimento em  que , por meio de um cirurgia, o médio 

amarra e corta e corta as tubas uterinas, impedindo que o ovócito 

chegue ao útero. 

 

 

Esterilização feminina - ligação tubária (Foto: Reprodução/Colégio Qi) Disponível em: 
http://educacao.globo.com/biologia/assunto/fisiologia-humana/metodos-contraceptivos.html. 
Acesso 13 jun.2014  

 

 Vasectomia. É um procedimento em que os ducto deferentes(tubos que 

conectam os testículos ao pênis) são cortados. Assim, a passagem dos 

espermatozóides produzidos pelos testículos é bloqueada. Esses 

métodos  

http://www.brasilescola.com/biologia/anticoncepcionais.htm
http://educacao.globo.com/biologia/assunto/fisiologia-humana/metodos-contraceptivos.html


 

Esterilização masculina – Vasectomia (Foto: Reprodução/Colégio Qi) Disponível em: 

http://educacao.globo.com/biologia/assunto/fisiologia-humana/metodos-contraceptivos.html. 

Acesso 13 set.2014 

 

 DIU: É um dispositivo de plástico recoberto de cobre, é necessário 

acompanhamento do médico para colocar o Dispositivo intrauterino 

(DIU) no útero e consultas periódicas. O cobre destrói a maioria dos 

espermatozóides e não permite que os espermatozóides restantes 

cheguem ao ovócito e o fecundem, mas caso tenha fecundação, o DIU 

impedirá que o embrião se fixe no útero. 

O DIU é um método seguro, contudo podem ocorrer cólicas, dores e 

sangramento e até mesmo a expulsão do DIU pelo organismo. Além disso, o 

uso do DIU pode aumentar as chances de infecções e também pode provocar 

esterilidade, sendo por isso não indicado para mulheres muito jovens que não 

possuem filhos. Os DIUs mais modernos podem permanecer de 5 a 10 anos no 

organismo da mulher. 

 

 

Disponível em: http://educacao.globo.com/biologia/assunto/fisiologia-humana/metodos-

contraceptivos.html, Acesso 13 jun.2014 

 

http://educacao.globo.com/biologia/assunto/fisiologia-humana/metodos-contraceptivos.html
http://educacao.globo.com/biologia/assunto/fisiologia-humana/metodos-contraceptivos.html
http://educacao.globo.com/biologia/assunto/fisiologia-humana/metodos-contraceptivos.html


Tão importante quanto conhecer os métodos contraceptivos é saber usá-

los de forma correta e no tempo certo, pois de nada adianta informações da 

mídia, da escola e outros se não colocar a prática de forma correta, evitando 

prejuízos para você e seu companheiro (PINOTTI, 2004). 

Os métodos anticoncepcionais se diferenciam quanto a sua forma de 

uso, eficácia, preço, durabilidade e efeitos colaterais. A pessoa deve estar 

sempre bem informada quanto às vantagens e desvantagens, para escolher o 

que mais se adapte (COSTA, 1986). 

 

DINÂMICA 7- Filme: JUNO 

 Sinopse do filme 

 Juno MacGuff (Ellen Page) é uma adolescente que engravida de 

maneira inesperada de seu colega de classe Bleeker (Michael Cera). Com a 

ajuda de sua melhor amiga, Leah (Olivi Thirby), e o apoio e seus pais, Juno 

conhece um casal, Vanessa (Jennifer Garner) e Mark (Jason Bateman), que 

está disposto a adotar seu filho, que ainda nem nasceu. 

 Informações Técnicas do Filme 

 Título no Brasil: Juno 

 Título Original: Juno 

 País de Origem: EUA 

Gênero: Comédia/ Drama 

 Classificação etária: 10 anos 

 Tempo de Duração: 92 minutos 

 Ano de Lançamento: 2007 

 Estreia no Brasil: 22/02/2008 

 Em um primeiro momento duas questões importantes poderão ser 

abordadas em relação ao filme: 

 Gravidez na Adolescência: mudança do corpo e da mente. 

 Relacionamento Familiar: a importância do apoio da família. 

Em um segundo momento discutir: 

 O que significa sexualidade segura e responsável? 

 A gravidez precoce é considerada um problema? 



 A gravidez na adolescência é uma das maiores preocupação dos 

pais, pois a maioria das vezes traz conseqüências muito 

profundas aos envolvidos. Quais são essas conseqüências? 

 Você considerada poucas as informações sobre a orientação 

sexual nas escolas e nas famílias? 

 Quando acontece a gravidez na adolescência a responsabilidade 

é só da mulher? 

 O que você achou do filme comente a sua resposta. 

 Qual foi a reação de Bleeker ao saber que a sua colega de sala 

estava grávida dele? 

 Você acha que Juno e Bleeker tinham maturidade para criar um 

bebe? Comente a sua resposta. 

 Qual ou quais os motivos que você acredita que fez com que 

Juno entregasse seu filho à adoção? 

 Por estar grávida, Juno sofreu algum tipo de preconceito? 

 Qual foi o papel da família na decisão de Juno? 

Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=18876, 
Acesso 10 mar.2014 

 

DINÂMICA 8- “CUIDANDO DO BEBE” (Adaptado de Manual do 

multiplicador, 1997) 

 

1. Será distribuído um pintainho para cada aluno, explicando que eles 

simbolizam um recém-nascido que será cuidado pelo garoto (pai) e pela garota 

(mãe); 

2. Marcar os pintainhos previamente: uma cor para o sexo feminino, outra para 

o sexo masculino, duas marcas para gêmeos e outra marca para alguma 

necessidade especial. 

3. Estabelecer o compromisso de levarem seu “bebê-pintainho” a todos os 

lugares que forem, pelo prazo de tempo estipulado ( 7 DIAS ). 

6. Trazer o “bebê-pintainho”, no prazo estipulado pelo professor. 

7. Anotar os depoimentos e as histórias ocorridas com o “bebê” e com o 

participante. 

REGRAS ESTABELECIDAS PELA PROFESSORA:” Cada um de vocês acaba 

de receber seu próprio “bebe”. Durante os próximos dias vocês serão 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=18876


responsáveis por seus “pedacinhos de alegria”. Isso significa que terão que 

mantê-los abrigados, secos e protegidos de acidentes, e que terão sempre que 

saber onde estão. Deverão tratar o “bebe” pintainho como se fosse realmente 

um bebe. Isso será muito mais fácil que um bebe de verdade. Porém deverão 

levá-lo aonde forem, a menos que estejam dispostos a contratar uma babá. Se 

a contratarem assegurem-se de que trate o bebe pintainho como se fosse um 

bebe. 

 

 

Disponível em: http://imagensefotosde.blogspot.com.br/2012/08/fotos-e-imagens-de-
galinhas-e-pintinhos.html, Acesso 13 jun.2014 

 

Pontos para discussão:  

a) Como o “bebê-pintainho interferiu em sua rotina diária? Você estaria 

disposto (a) a privar sua vida social e passar mais tempo em casa, se tivesse 

um bebe real? 

b) Seus sentimentos foram positivos ou negativos em relação à experiência? 

c) Você consegue se imaginar como pai/mãe nesse momento? 

d) Houve alguma reação quanto a chegada do “bebe” por parte dos seus 

amigos e familiares? Foi difícil lidar com toda esta situação? 

e) Foi fácil encontrar alguém para cuidar do “bebe”? Quanto custou?  

e) Por que há pessoas sem filhos? 

f) Que aprendizado resultou dessa atividade? 

Fonte: Manual do multiplicador: adolescente, Coordenação Nacional de Doenças 

Sexualmente transmissíveis e Aids - Ministério da Saúde, 1997. P.47-48. 

 

 

http://imagensefotosde.blogspot.com.br/2012/08/fotos-e-imagens-de-galinhas-e-pintinhos.html
http://imagensefotosde.blogspot.com.br/2012/08/fotos-e-imagens-de-galinhas-e-pintinhos.html


UNIDADE VI 

 

DSTs- DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 

Com o aumento da liberdade sexual e com os jovens começando a vida 

sexual mais cedo, a quantidade de pessoas com DSTs aumentou. Também 

aumentou o recurso de tratamentos com medicamentos. No entanto, a 

vergonha e a falta de informação ainda existem em grande escala 

(CARVALHO, 2008). 

No que diz respeito a AIDS, a maioria dos adolescentes possui 

conhecimento que a atividade sexual e o uso comum de seringas se 

constituem no principal veículo para contrair a doença. No entanto de modo 

geral os adolescentes tem pouca consciência de que ouso de preservativos 

reduz o risco de transmissão dessa doença (DiClemente e col. 1986). 

As DSTs são doenças que podem ser transmitidas de uma pessoa para 

outra por meio do contato sexual. Elas são causadas, principalmente, por 

microrganismos presentes nos órgãos sexuais de pessoas contaminadas. 

Geralmente as DSTs são transmitidas de uma pessoa pra outra durante 

as relações sexuais realizadas sem o uso correto de preservativos. 

As DSTs são consideradas um grave problema de saúde publica, pois 

além de afetar muitas pessoas, elas são de difícil identificação, muita vezes 

dificultando o tratamento adequado. Além disso , as DSTs facilitam a 

transmissão da Aids e, quando ocorrem em gestantes, podem causar sérias 

lesões. 

Existem muitos fatores que contribuem para a disseminação das DSTs. 

Muitos deles estão relacionados à falta de informação sobre a prevenção 

dessas doenças e à falta de diálogo entre os parceiros sexuais.  

A principal medida para evitar as DSTs é a utilização correta de 

preservativos durante a relações sexuais. Dessa forma, para evitar a 

disseminação dessas doenças é essencial a conscientização das pessoas 

sobre a utilização dos preservativos. O Ministério da Saúde tem um papel 

fundamental na luta contra as DSTs, com a realização de campanhas, 

distribuição de preservativos, entre outras ações. No entanto, toda a sociedade 

deve ter uma participação ativa nessa luta, tanto preservando a própria saúde 

quanto cobrando dos governantes ações de conscientização da população. 



INFORMAÇÕES SOBRE ALGUMAS DSTs  

(Fonte do texto: Ciências 8° ano RADIX) 

 

 Sífilis. É uma doença infecciosa causada pela bactéria Treponema 

pallidum. 

A sífilis manifesta-se inicialmente como uma pequena ferida nos órgãos 

sexuais e com ínguas nas virilhas. Após certo tempo, as feridas 

desaparecem dando a falsa impressão que a pessoa está curada. Se a 

doença não for tratada, ela continua a avançar espalhando-se para 

várias partes do corpo, causando manchas, feridas, queda de cabelos, 

cegueira, problemas no coração, entre outros. Se não for tratada, a sífilis 

pode causar a morte. 

 

Sífilis Secundária (erupção cutânea nas palmas das mãos e plantas dos pés). Disponível em: 
http://www.especialista24.com/sifilis-fotos-imagens/, 30 set.2014. 

 

 Gonorreia: É uma das DSTs mais comuns. Inicialmente, a pessoa com 

gonorréia sente ardência e dificuldade para urinar. Além disso, pode 

ocorrer um corrimento amarelado ou esverdeado, até mesmo com 

sangue, pela uretra nos homens, e pela vagina nas mulheres. 

A principal forma de contágio dessa doença é por meio das relações 

sexuais sem o uso de preservativos. No entanto, a mãe contaminada 

pode transmitir a bactéria causadora da gonorréia ao bebê durante a 

gestação. Nesse caso, o bebê corre o risco de ter os olhos gravemente 

afetados. 

Caso a gonorréia não seja tratada adequadamente, pode provocar a 

esterilidade da pessoa infectada e afetar o sistema nervoso, os ossos e 

o coração. 

http://www.especialista24.com/sifilis-fotos-imagens/


Em casos de suspeita, deve-se procurar um médico para que seja 

realizado o correto diagnóstico e tratamento da doença. 

 

Disponível em: http://www.mdsaude.com/2008/08/gonorreia-fotos.html. Acesso 30 set.2014. 

 

 Herpes. Éuma doença que se manifesta por meio de pequenas bolhas 

localizadas principalmente na parte externa da vagina e na ponta do 

pênis. Essas bolhas podem causar ardência e coceira intensa. O 

rompimento dessas bolhas pode causar feridas. 

Os sintomas do herpes podem desaparecer e reaparecer 

espontaneamente, de tempos em tempos, dependendo de certos fatores 

como estresse, cansaço, febre, entre outros. Uma vez infectadas pelo 

vírus do herpes, a pessoa permanecerá com o vírus pelo resto da vida. 

O controle dessa DST é realizado por meio de medicamentos que tem 

por objetivo encurtar a duração dos sintomas, diminuir o risco de 

complicações e de transmissão. 

O herpes é altamente transmissível. Dessa forma, a pessoa 

contaminada deve aumentar os cuidados com a higiene, evitar o contato 

direto com outras pessoas e não furar as bolhas. 

 

Lesões típicas do herpes genital. 
Disponível em: http://www.brasilescola.com/doencas/herpes-genital1.htm, Acesso 30 

set.2014. 

http://www.mdsaude.com/2008/08/gonorreia-fotos.html
http://www.brasilescola.com/doencas/herpes-genital1.htm


 

 AIDS: Aids é uma doença que ataca o sistema imunológico devido à 

destruição dos glóbulos brancos (linfócitos T CD4+). A Aids é 

considerada um dos maiores problemas da atualidade pelo seu caráter 

pandêmico (ataca ao mesmo tempo muitas pessoas numa mesma 

região) e sua gravidade. 

A infecção da Aids se dá pelo HIV, vírus que ataca as células do sistema 

imunológico, destruindo os glóbulos brancos (linfócitos T CD4+). A falta 

desses linfócitos diminui a capacidade do organismo de se defender de 

doenças oportunistas, causadas por microorganismos que normalmente 

não são capazes de desencadear males em pessoas com sistema 

imune normal. 

O HIV pode ser transmitido pelo sangue, esperma e secreção vaginal, 

pelo leite materno, ou transfusão de sangue contaminado. O portador do 

HIV, mesmo sem apresentar os sintomas da Aids, pode transmitir o 

vírus, por isso, a importância do uso de preservativo em todas as 

relações sexuais 

 

 

Esquema do Vírus HIV. Disponível em: 
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Seresvivos/Ciencias/biovirus.php. Acesso 20 out.2014 

 

DINÂMICA 9: BUSCA DE ASSINATURAS 

Objetivo: Demonstrar a rapidez com que a AIDS e as Doenças Sexualmente 

Transmissíveis podem ser propagadas, e como detê-las. Este exercício ilustra, 

também, os efeitos da pressão dos amigos. 

Material: Fichas preparadas em número suficiente para todos os participantes 

do grupo. 

Tempo: 30 minutos 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/aids
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/aids
http://www.minhavida.com.br/temas/sistema-imunol%C3%B3gico
http://www.minhavida.com.br/temas/sistema-imunol%C3%B3gico
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Seresvivos/Ciencias/biovirus.php


Observação:Prepare as fichas marcando três delas com um “C”, outras três 

com a mensagem “não participe da atividade e não siga minhas instruções até 

que voltemos a nos sentar” e uma ficha com o “X”. Escrever a mensagem 

“sigam todas as minhas instruções” nas fichas restantes, inclusive nas fichas 

marcadas com “C” e “X”. 

Procedimentos: 

1- Entregar uma ficha a cada aluno. Solicitar que, durante alguns minutos, 

mantenham em segredo as instruções da ficha e que obedeçam às 

instruções. Em seguida, pedir para ficarem de pé e escolherem três 

pessoa para assinarem sua ficha. 

2- Quando todos tiverem colhido três assinaturas, pedir que voltem a se 

sentar. 

3- Dizer a pessoa que possui a ficha marcada com “X” que fique em pé. 

4- Pedir a todos que tem suas fichas assinadas por essa pessoa, ou que 

assinaram a ficha dela, que fiquem de pé. 

5- Pedir a todos que tem a assinatura dessas pessoas que fiquem de pé. E 

assim sucessivamente, até que todos estejam de pé, exceto o que foram 

solicitados a não participar. 

6- Agora, diga aos adolescentes que imaginem que a pessoa marcada com 

um “X” está infectada pelo HIV ou uma DST e que eles mantiveram 

relações sexuais sem nenhuma proteção com as três pessoas que 

assinaram as suas fichas. Lembre que estão fingindo, que as infecções 

não se transmitem dessa maneira e que os participantes não estão 

contaminados. 

7- Pedir ao grupo que imaginem que as pessoas com as fichas que dizem 

“não participe” não mantém relações sexuais. 

8- Finalmente, solicite ao grupo que continue fingindo e explique que os 

participantes com as fichas marcadas pelo “C” usaram camisinha e, por 

isso, corriam menos riscos. Esses alunos também podem se sentar. 

9- Comentar os pontos de discussão. 

 

 

 

 



Pontos de discussão 

1- Como se sentiu a pessoa “X”? Como se sentiram em relação à pessoa 

“X”? Quais eram o sentimentos iniciais dos adolescentes instruídos a 

não participar da atividade? O que o grupo sentia em relação e eles no 

início? E depois? 

2- Por que é difícil não participar de uma atividade da qual todos os outro 

participam? 

3- Como se sentiram os que descobriram que tinham usado camisinha? 

4- O que sentiram ao descobrir que podiam ter sido contaminados? 

Ficaram aborrecidos por assinar a ficha de alguém infectado por DST ou 

pelo HIV? 

5- A pessoa “X” não sabia que estava infectada, logo, como podíamos 

saber? 

Fonte: Adolescência: Administrando o Futuro- SEBRAE, pg.195 

 

DINÂMICA 10: A CADEIA DE TRANSMISSÃO 

Objetivo:Refletir sobre o risco da contaminação e reforçar medidas 

preventivas. 

Material:Sala ampla e confortável, Aparelho de som, Folha de papel com 

desenho de um triângulo, Círculo ou estrela. 

Desenvolvimento: 

- Ao som de música calma, o professor distribuirá uma folha de papel 

desenhadas com figuras de um círculo,triângulo ou estrela. Cada grupo de 10 

participantes deverá receber desenhadas uma em cada folha as figuras 

geométricas;  

- Os participantes deverão dançar pela sala e conversar som seus colegas, 

com a finalidade de integração; 

- Em um determinado momento, o professor deverá solicitar aos participantes a 

pararem e a copiarem o desenho do colega que estiver mais próximo; 

- Este processo se repetirá por 4 (quatro) vezes; 

- Após o término da atividade, o professor deverá perguntar se os participantes 

tem idéia do significado das figuras; 

- Discutir com o grupo o significado das figuras e o que aconteceu com cada 

participante. 



Círculo: Pessoa Sadia 

Triângulo: portador de DST 

Estrela: portador de HIV 

Pontos de Discussão 

a) Quantos participantes começaram o jogo com círculos?  

b) Quantos participantes começaram o jogo com triângulos?  

c) Quantos participantes começaram o jogo com estrelas? 

d) Quantos participantes chegaram ao final do jogo sem triângulos na folha? 

e) O que significa ter mais de um triângulo na folha? 

f) É possível prever que é portador de DST/AIDS, levando-se em conta apenas 

a aparência física? 

g) Você se preocupa com a idéia de contrair  DST/AIDS? h) Que relação existe 

entre as DST e o HIV? 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde – Manual do multiplicador adolescente 

 

DINÂMICA 11: PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO 

Objetivo:Difundir as informações sobre DSTs e AIDS 

Material: Sala ampla e confortável, folhas de sulfite, Cartolinas, canetas 

coloridas, cola, tesoura e revistas, livros e jornais. 

Desenvolvimento: 

- O professor dividirá a classe em grupos, ficando cada um encarregado de 

produzir um cartaz sobre uma DST. O cartaz deve atrair a atenção e, ao 

mesmo tempo, informar. 

- Em uma folha, faça um esquema com as informações que vocês tem sobre 

formas de transmissão, sintomas, formas de tratamento e prevenção; 

- Antes de finalizar o cartaz, discutam as informações com os alunos; 

- Por fim, utilizando papel-cartão, folhas de sulfite, canetas coloridas, fotos (de 

revistas, por exemplo) e cola, criem um cartaz que seja atraente para pessoas 

da faixa etária dos alunos, não se esquecendo de dar destaque ao título e 

tomar cuidado também para que as informações fiquem legíveis. 

- Após a elaboração dos cartazes, os alunos em equipe debaterão as seguintes 

questões: 

 



1-  De que modo podemos reduzir o risco de contrair as doenças 

sexualmente transmissíveis e a AIDS? 

2-  Quais são os fatores que provocam um aumento na freqüência das 

DSTs e AIDS e o que pode ser feito para combater esse problema? 

Quais são os exames e os cuidados que os jovens devem ter para a 

prevenção das DSTs e AIDS? 

3- De todas as DSTs a AIDS é que atualmente vem matando com 

freqüência. Quais são as principais formas de transmissão da AIDS e 

como podemos nos prevenir contra ela? 

4-  Uma garota namora há bastante tempo um garoto e mantém com ele 

relações sexuais. Mas ambos garantem que são fiéis. Nesse caso, a 

camisinha é desnecessária. Qual sua opinião em relação a este 

assunto? 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde – Manual do multiplicador adolescente 
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