Intervenção
Doenças sexualmente transmissíveis
Kevin Garcia
Plano de intervenção
As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são doenças causadas por vírus,
bactérias ou outros micróbios que se transmitem, principalmente, através das relações sexuais
desprotegidas com uma pessoa que esteja infectada.
Geralmente, essas infecções causam sintomas que afetam os órgãos genitais, como
dor, vermelhidão, pequenas feridas, corrimento, inchaço, dificuldade para urinar ou dor
durante o contato íntimo e, para identificar a doença correta, é necessário ir no ginecologista
ou no urologista, para fazer exames específicos.(Drª. Sheila Sedicias).
Aproximadamente 112 mil brasileiros vivem com o vírus do HIV, mas ainda não
sabem e 260 mil que vivem com os vírus e não se tratam. A falta de prevenção vem
preocupando, afirma Adele Schwartz Benzaken, diretora do Departamento de Infecções
Sexualmente Transmissíveis (IST), Aids e Hepatites Virais.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
-

Compreender melhor as doenças sexualmente transmissíveis, e as formas de
prevenção.
Esclarecer suas dúvidas.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS
● Entender o que são as DST
● Aprender sobre as formas de prevenção
● Aprender também a importância do uso da camisinha em toda e qualquer relação
sexual.
● Aprender sobre as formas de contágio.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização dessa aula será utilizado o data show, com o será feita uma
apresentação de slides, com as principais informações. Também serão distribuídos alguns

preservativos para os alunos, além de passar uma caixa, para eles deixarem algumas dúvidas,
que serão lidas e esclarecidas na próxima atividade.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO
No Dia 20 de Abril de 2017, realizou-se na E.E.E.M João Pedro Nunes (Poli), com
uma turma de 8º ano de ensino fundamental (8ºB), uma palestra sobre as doenças
sexualmente transmissíveis (DSTs).
A metodologia da atividade foi dividida em duas etapas: a primeira parte, foi uma
apresentação das principais doenças, suas formas de contágio e suas formas de prevenção. A
segunda etapa, foi para que os alunos fizessem uma roda de conversa, para que fizessem
perguntas. Nessa roda foi ressaltada a importância do uso do preservativo (masculino e
feminino) em toda e qualquer relação sexual. Foi feita uma demonstração prática de como se
usa o preservativo masculino, com o uso de um modelo didático.
A atividade contou ainda, com os bolsistas Denise Rodrigues, Ana Caroline
Gonçalves, Joseane Ferraz e Cassiano Rodrigues.

Figura 1: Bolsista-ID, explicando as principais doenças sexualmente transmissíveis, suas formas de contágio e
suas formas de prevenção.

Avaliação
Os alunos foram avaliados pela análise de interação dos alunos com a atividade proposta,
estimulando a participação durante a abordagem do que foi explicado na palestra.
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