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As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) pertencem a grupo de infecções 

cuja semelhança consiste em ter relação sexual como via de transmissão. As 

DSTs e seus agravos representam grave problema de saúde pública e a 

educação em saúde é vista como um importante meio de prevenção. Objetivou-se 

relatar a experiência de uma abordagem educativa com escolares. Este trabalho 

se trata de um estudo descritivo do tipo relato de experiência vivenciado por 

acadêmicos de Medicina da Universidade Federal de Alagoas promovida pela 

disciplina de Saúde e Sociedade 4. A ação aconteceu em maio de 2015 em uma 

escola municipal no bairro Benedito Bentes, através de uma abordagem dinâmica, 

realizou-se palestra educativa e orientou-se escolares do 6º ano sobre as 

principais DSTs e a prevenção. Buscou-se usar tecnologia interativa, tais como 

vídeos, slides ilustrados, banners educativos, criação de paródia sobre o tema, 

confecção de folhetos, para que a abordagem fosse clara. Na execução da ação, 

organizamos os materiais em sala de aula e recepcionaram-se os adolescentes. 

Através de uma apresentação dinâmica, foi possível, fazê-los participar da ação, 

bem como esclarecer as dúvidas que eles já apresentavam. Ao final, foi feita 

reunião com os envolvidos para avaliar ação e o destacou-se o fato dos 

escolares, apesar da pouca idade, já apresentavam conhecimento prévio sobre o 

tema. Considerou-se a ação positiva, pois de forma lúdica e ativa, conseguiu-se 

orientar os alunos. Os acadêmicos atentaram ainda mais acerca da enorme 

importância da promoção da saúde, como instrumento pra esclarecer as dúvidas 

e trazer informações relevantes para o público alvo, favorecendo o conhecimento 

acerca dos agravos, bem como transmissão e prevenção das doenças 

transmitidas via sexual. Orientou-se a importância do uso de preservativos como 

principal e eficaz meio de prevenção.  
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