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PREFÁCIO 

 

A adolescência é uma fase de transição da infância para a vida adulta, na qual 

o corpo e as emoções se transformam pela ação de muitos hormônios. Nesse 

momento da vida, surgem muitos questionamentos, incertezas e inseguranças, além 

do desejo de não desapontar, mas de ser aceito, ser belo, ser popular, ser amado e 

ter amigos. Assim, passar pela adolescência é uma experiência única e, mesmo com 

algumas mudanças semelhantes entre alguns adolescentes, cada um sente e vive 

esta fase de forma diferente. Isso é evidente, principalmente se considerarmos neste 

contexto as diferentes realidades sociais, econômicas e culturais. Outra questão 

reside no fato de que alguns assuntos - como o sexo e a sexualidade - são 

considerados tabus e ainda permeados por muito preconceito. Muitas vezes os pais 

e demais adultos se sentem constrangidos ao estabelecer um diálogo com os 

adolescentes sobre tais temas. Ao mesmo tempo, os adolescentes se calam, pois 

receiam ser julgados e repreendidos. Há, portanto, uma desconexão entre os adultos 

e os adolescentes e uma enorme dificuldade para lidar com essa área. 

Concomitantemente a essa situação, observamos índices crescentes de 

infecções sexualmente transmissíveis e gravidez precoce em adolescentes, o que 

indica a necessidade de uma maior atuação dos profissionais da saúde e educadores 

na tentativa de reverter este quadro. Entender o contexto, procurar deficiências e 

repensar a postura educadora, são caminhos para encontrar novas formas de abordar 

temas sobre sexualidade, saúde sexual e sexo seguro. Não se trata de uma tarefa 

simples, nem tampouco existe um protocolo a ser seguido, mas podemos nos guiar 

pelo que já foi realizado e traçar novas estratégias.   

Sabemos que as formas tradicionais de educação em saúde sexual, aquelas 

baseadas em currículos escolares que tratam especificamente das questões 

biológicas e fisiológicas dos órgãos reprodutivos, não conduzem à mudança de 

comportamento e melhores condições de saúde sexual. Por outro lado, a Educação 

Popular em Saúde, baseada nos pressupostos pedagógicos de Paulo Freire, tem 

demonstrado resultados positivos na construção do conhecimento, ressignificação e 

ação transformadora da realidade em saúde. Ações educativas que utilizam o diálogo 

e a problematização, conduzem o indivíduo a uma reflexão crítica e à maior autonomia 



4 
 

 

sobre seus cuidados em saúde. Assim, as intervenções de educação em saúde sexual 

para adolescentes devem considerar o contexto socioeconômico e cultural no qual 

esta população está inserida, bem como incluir meios que aproximem o conteúdo 

educativo dessa realidade.  

Novas tecnologias da informação são um recurso interessante em atividades 

educativas em saúde com adolescentes, pois possuem grande aceitação e 

acessibilidade. Os adolescentes são nativos digitais, passam várias horas de seu dia 

conectados ao mundo virtual, seja navegando na Web, jogando videogames ou 

interagindo em redes sociais. Os serious games, ou jogos digitais, voltados à 

educação em saúde sexual podem tornar a ação educativa mais atraente e 

motivadora. Além disso, a interatividade com o conteúdo educativo, pode promover 

maior aquisição de conhecimento durante o processo ensino-aprendizagem. 

Na minha prática profissional sei o quanto é difícil e desafiador planejar 

intervenções em educação em saúde sexual com adolescentes. Sempre estou em 

busca de novas abordagens que sejam atraentes e motivadoras para este público. 

Assim, em pesquisa realizada durante o mestrado modalidade profissional, estudei a 

questão do uso dos jogos digitais educativos ou serious games na Educação em 

Saúde na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis em adolescentes e 

concluí que eram ferramentas potenciais em educação em saúde. Dessa forma, como 

produto da dissertação de mestrado, estruturou-se esta proposta de intervenção que 

utiliza várias estratégias educativas, dentre elas um serious game. Espera-se, desse 

modo, que esta proposta seja útil para outros profissionais da saúde e educadores, 

durante o planejamento de suas ações educativas. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

Os adolescentes são particularmente vulneráveis no início de sua vida sexual. 

Esta vulnerabilidade advém de fatores de ordem biológica, comportamental e 

psicológica, dentre eles: alterações hormonais na puberdade, anatomia cervical, 

incapacidade de reconhecer sintomas de infecções sexualmente transmissíveis, 

experimentação sexual, falta de habilidade e percepção de risco e imaturidade 

comunicacional. Além desses, outros fatores de ordem social podem facilitar a 

disseminação de IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e do HIV (Vírus da 

Imunodeficiência Humana), dentre eles: a privação econômica, desigualdades 

relacionadas ao gênero, falta de acesso à informação, mobilidade e transtornos 

causados por abusos sexuais. Portanto, torna-se primordial desenvolver, implementar 

e avaliar intervenções que não só minimizem o risco de relações sexuais em jovens, 

mas que facilitem o desenvolvimento de padrões de comportamento sexual saudáveis 

e relacionamentos (PASCOE et al. 2015). 

A UNAIDS (Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids) defende 

uma abordagem holística e combinada nas intervenções voltadas à prevenção do HIV.  

Não se trata de uma intervenção única (distribuição de preservativos), mas o uso 

concomitante de estratégias complementares de prevenção comportamental, 

biomédica e estrutural. Logo, as intervenções devem considerar os fatores específicos 

de cada contexto tais como: níveis de infraestrutura, cultura, tradições locais e 

populações mais afetadas pelo HIV. A implementação das intervenções poderá 

ocorrer em diferentes níveis: individual, comunitário ou populacional (UNAIDS, 2010). 

As escolas são locais privilegiados para implantação de intervenções em 

educação em saúde sexual para adolescentes, mas há pouca evidência de que 

programas educacionais baseados em currículo, da maneira que estão configurados 

atualmente, e sem a provisão de contraceptivos e preservativos, sejam eficazes na 

redução de comportamentos de risco em adolescentes e melhorem seus resultados 

de saúde. Possivelmente, para obtenção de melhores resultados, seja necessário que 

as intervenções abordem e reconheçam questões de gênero, exploração sexual e 

violência por parceiro íntimo, pobreza e desigualdade. Além disso, devem ser 

configuradas de formas diferentes para meninos e meninas (MASON-JONES et al., 

2016). 
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Verifica-se na literatura uma grande diversidade de metodologias utilizadas nas 

intervenções voltadas à saúde sexual em adolescentes. Os resultados de alguns 

estudos relatam um aumento do conhecimento dos adolescentes sobre o tema e 

demonstraram uma melhoria nas suas atitudes e comportamentos com relação à 

exposição e condições de risco. Sugere-se que a adição de novas tecnologias como 

estratégia educativa e a criação de programas interativos possam incrementar os 

resultados (FLORA et al., 2013). 

As intervenções voltadas aos cuidados e prevenção de HIV que utilizam os 

seriuos game têm demonstrado resultados promissores, especialmente entre os 

adolescentes. Este grupo etário está constantemente conectado e online: eles jogam, 

envolvem-se com mídias sociais e interagem com os outros. Os serious games 

apresentados no ambiente virtual são acessíveis por diversas interfaces e dispositivos 

e permitem educar e promover uma interação mais dinâmica e envolvente na 

promoção de mudanças positivas de comportamento em saúde (HIGHTOW-

WEIDMAN et al., 2017).  

Os resultados e conclusões obtidos em nossa revisão sistemática, “Serious 

Games na Educação em Saúde para Prevenção de Infecções Sexualmente 

Transmissíveis em Adolescentes”, não determinaram a efetividade do uso dos serious 

games na prevenção de IST em adolescentes, devido à falta de qualidade das 

evidências e da grande heterogeneidade metodológica. Porém, observou-se que os 

estudos incluídos trouxeram uma constante em seus achados: a potencialidade dos 

serious games na educação em saúde sexual de adolescentes, principalmente 

relacionados ao aumento de conhecimento sobre sexo seguro e IST/AIDS e a 

melhorias na autoeficácia com relação à mudança de comportamento voltada para a 

redução de riscos. 

Algumas estratégias utilizadas nas intervenções dos estudos avaliados em 

nossa revisão sistemática resultaram em efeitos positivos sobre os participantes, 

principalmente aquelas que focaram nas questões culturais, étnicas e de gênero, no 

desenvolvimento de valores pessoais, na epidemiologia e fatores de transmissão das 

IST e HIV/AIDS. As estratégias utilizadas no desenvolvimento de habilidades de 

comunicação e na tomada de decisões sexuais promoveram a reflexão crítica sobre 

os padrões de comportamento não condizentes à saúde sexual.   
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Portanto, frente a essas considerações e aos resultados encontrados, 

decidimos por desenvolver como Produto de Pesquisa de Mestrado Profissional em 

Ensino em Ciências da Saúde, a partir da revisão sistemática “Serious Games na 

Educação em Saúde para Prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis em 

Adolescentes”, uma “Proposta de Intervenção com Serious Games na Educação 

Sexual de Adolescentes”. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1- Revisões Sistemáticas sobre Intervenções na Educação em Saúde 
Sexual em adolescentes 

 
Revisões sistemáticas são projetadas para localizar, avaliar e sintetizar a 

melhor evidência disponível relacionada a uma questão de pesquisa específica, de 

maneira a fornecer respostas informativas e baseadas em evidências. Estas 

informações podem ser utilizadas para orientar práticas e pesquisas futuras ou, a 

partir do julgamento de profissionais, podem auxiliar na tomada de decisões sobre 

formas de empregar intervenções (DICKSON et al., 2017). 

Bailey et al. (2010) realizaram uma revisão sistemática sobre Intervenções 

Interativas Baseadas em Computador (ICBI) para promoção da saúde sexual, 

envolvendo participantes de qualquer idade, sexo, orientação sexual, etnia ou 

nacionalidade. "Interativo" foi definido como pacotes que exigissem contribuições dos 

usuários para produzir material personalizado e feedback pessoalmente relevante. 

Dos 15 estudos incluídos na revisão, dois eram sobre intervenções associadas a 

serious games, quais sejam: Di Noia et al. (2004) e Roberto et al. (2007). Os autores 

consideraram em suas conclusões que o ICBI era uma ferramenta eficaz no processo 

ensino aprendizagem em educação em saúde sexual, capaz de produzir efeitos 

positivos na autoeficácia, intenção e comportamento sexual. Além disso, indicaram a 

necessidade de mais pesquisas para estabelecer se este tipo de intervenção pode 

afetar os resultados biológicos, além de compreender melhor sua forma de atuação e 

impacto econômico. 

Guse et al. (2012) realizaram uma revisão sistemática sobre as novas mídias 

digitais (internet, mensagens de texto e sites de redes sociais) na promoção da saúde 

sexual e na redução de riscos. Pesquisaram estudos publicados em bancos de dados, 

entre janeiro de 2000 e maio de 2011, e avaliaram empiricamente o impacto das 

intervenções baseadas em mídia digital no conhecimento, atitudes e/ou 

comportamentos de saúde sexual de adolescentes de 13 a 24 anos. Dos 10 estudos 

que preencheram os critérios de inclusão, quatro eram intervenções com serious 

games: Roberto et al. (2007), Markham et al. (2009), Tortorelo et al. (2010) e Marsch 

et al. (2011). Dentre os desfechos, foram observados o atraso no início da vida sexual 

ativa, autoeficácia no uso de preservativos, atitudes de abstinência, aumento do 
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conhecimento sobre IST/HIV e gravidez.  Em adição, os autores apontam o 

surgimento de várias pesquisas nesta área e a necessidade da realização de estudos 

controlados com um acompanhamento mais longo, para que seja possível mensurar 

os resultados na mudança do comportamento sexual do adolescente. 

Flora et al. (2013) realizaram uma revisão sistemática sobre intervenções de 

educação sexual em adolescentes, entre 10 e 19 anos, com o objetivo de avaliar a 

efetividade sobre conhecimento, atitudes e comportamentos. A busca nas bases de 

dados MEDLINE e EBSCO foi realizada entre janeiro de 2008 até novembro de 2010. 

Dentre as estratégias educativas, utilizadas nos 13 estudos incluídos, foram citadas 

formação de pequenos grupos, jogos interativos, dramatização, brainstorming, 

trabalhos de grupo, estudos de caso, métodos de conferência e métodos de execução 

prática. Dos 13 estudos selecionados, somente um estudo observacional (Tortorelo et 

al., 2010) utilizou um jogo digital. As intervenções apresentaram grande variabilidade 

metodológica e foram, em sua maioria, realizadas em escolas. Uma vez que os 

resultados demonstraram o aumento de conhecimento e não foi possível avaliar 

mudanças quanto às atitudes e comportamentos, os autores indicaram a necessidade 

de uma avaliação desse desfecho em longo prazo.   

DeSmet et al. (2015) realizaram revisão sistemática e metanálise sobre 

intervenções para promoção da saúde sexual envolvendo serious games aplicados 

em diferentes faixas etárias.  A busca nas bases de dados ocorreu até o fim do mês 

de julho de 2013 e incluíram estudos de serious games que mediram os efeitos sobre 

o comportamento ou seus determinantes. Foram incluídos estudos sobre prevenção 

de gravidez precoce, gestão de relacionamentos, prevenção de IST e HIV/AIDS, 

dentre outros. Os estudos incluídos que avaliaram prevenção de IST/AIDS em 

adolescentes foram: Marsch et al. (2011), voltado a adolescentes dependentes 

químicos, entre 12 e 18 anos; e Shegog et al. (2007), com o jogo digital “It’s your 

game”, estudo sobre usabilidade voltado aos adolescentes dos 7o e 8o anos escolares. 

Foram observados efeitos positivos significativos para os determinantes, ainda que 

pequenos. Os autores indicaram a realização de estudos em longo prazo para melhor 

avaliação dos efeitos sobre o comportamento. 
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2.2 Estudos Brasileiros sobre serious games na Educação em Saúde Se-
xual em adolescentes 

 

Os estudos brasileiros encontrados na literatura sobre intervenções com 

serious games na educação em saúde sexual em adolescentes não abordam 

desfechos clínicos e consistem de estudos qualitativos descritivos sobre percepções, 

reflexões e experiências, ou de estudos de desenvolvimento.  

Em 2004, o Museu da Vida (COC/Fiocruz) desenvolveu um multimídia para 

promoção da saúde sexual e debate sobre sexualidade, chamado “Amor e Sexo: 

mitos, verdades e fantasias”. A versão editada em 2008 era composta por cenários 

que consistiam de um cinema, um posto de saúde e um jogo e traziam, de forma 

lúdica, informações sobre relações amorosas e sexualidade, além de esclarecimentos 

sobre mitos e tabus. Alguns dos temas abordavam concepção, contracepção, 

gestação, parto, comportamento amoroso e doenças sexualmente transmissíveis. 

Mano et al. (2009) realizaram um estudo que avaliou o potencial desse multimídia 

educativo em saúde. Os autores concluíram que o multimídia “Amor e Sexo: mitos, 

verdades e fantasias” auxiliou a comunicação e a reflexão sobre temas pouco 

abordados. 

Já em 2010, o Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fio Cruz) lançou a versão digital do 

jogo “Zig-Zaids”, o qual tinha por objetivo estimular o debate sobre a transmissão e 

prevenção do HIV/AIDS por meio da ludicidade. Seu conteúdo educativo abordava 

aspectos sociais e psicológicos sobre o tema e ressaltava a importância do respeito, 

solidariedade e responsabilidade individual e coletiva. Este jogo foi apresentado 

originalmente em formato de tabuleiro impresso por Monteiro et al. (1991). No formato 

impresso o “Zig-Zaids” foi aplicado como intervenção em escolares entre 9 e 14 anos; 

os resultados revelaram mudanças positivas no conhecimento e atitudes sobre a 

transmissão, prevenção e tratamento da doença. Quanto a sua aplicabilidade, Schall 

et al. (1999) relataram uma grande diversidade de possibilidades, como por exemplo: 

atividades com menores em situação de rua, treinamento de profissionais de ensino 

e saúde, uso em órgãos ou instituições públicas e comunidades. 

Oliveira et al. (2016) avaliaram os limites e possibilidades do jogo on line “Papo 

Reto”, destinado a jovens de 15 a 18 anos. A proposta do jogo era debater o tema da 

sexualidade na adolescência e promover, por meio dos recursos lúdicos do jogo, o 
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protagonismo na construção do conhecimento. O participante criava um “avatar” e 

respondia a algumas situações-problema interagindo com seus pares e, assim, 

avançava progressivamente por fases que eram representadas por cenários 

presentes em uma cidade (Casa, Escola, Internet, Balada e Rua). Não existiam 

respostas pré-concebidas; a problematização, interação, pensamento crítico- reflexivo 

e o diálogo foram os guias do processo de aprendizagem. Os resultados 

demonstraram que os temas abordados foram motivadores, mas ainda existia a 

necessidade da incorporação de maior ludicidade e interação para o aperfeiçoamento 

do jogo. 

Atualmente, os aplicativos de mensagens eletrônicas são recursos digitais de 

comunicação muito utilizados entre os adolescentes. Neste sentido, o serious game 

“DECIDIX” (Figura 1) foi desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Vulnerabilidade e Saúde na Adolescência (NEPVIAS) (Gontijo et al., 2016), que é 

vinculado ao curso de Terapia Ocupacional e ao Programa de Pós Graduação em 

Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

A partir dos princípios pedagógicos de Paulo Freire, o “DECIDIX” foi estruturado para 

ser utilizado em escolas ou espaços coletivos e permitir que os educadores das áreas 

da saúde ou educação sejam mediadores na condução do jogo. O jogo consiste de 

uma simulação de uma conversa por aplicativo eletrônico com a personagem Lúcia”, 

que está vivenciando um relacionamento sexual e afetivo com “Maurício”, outro 

personagem.  “Lúcia” pede conselhos em suas mensagens, e os adolescentes podem 

escolher uma entre as duas opções de respostas apresentadas pelo jogo e, então, 

seguir com a conversa. A escolha da resposta é feita pelos adolescentes, após a 

problematização e discussão coletiva mediada pelo educador.  

Oliveira et al. (2017) avaliaram as experiências de profissionais da saúde e 

educação que realizaram atividades educativas em educação em saúde sexual com 

o serious game “DECIDIX”, com escolares de Pernambuco. Os autores, em seu 

estudo descritivo exploratório de abordagem qualitativa, relataram experiências 

positivas dos profissionais e verificaram potencialidades no uso do “DECIDIX” como 

recurso pedagógico na abordagem da educação em saúde sexual em adolescentes e 

fator de aproximação de setores ligados à educação, saúde e informática. A adoção 

do diálogo e da problematização nesta prática educativa permitiu aos educadores uma 

postura mais próxima da realidade dos adolescentes na construção do conhecimento. 
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Figura 1- Serious game “DECIDIX”  
Fonte: NEPVIAS- UFPE 

 
Figura 2-  Material de Apoio “DECIDIX”  
Fonte: NEPVIAS- UFPE 
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2. OBJETIVOS 
 

Os objetivos dessa proposta de intervenção em educação em saúde sexual de 

adolescentes são: 

- Promover o aumento de conhecimento sobre sexo seguro, IST/AIDS e gravidez 

na adolescência; 

- Discutir as relações afetivas, sexuais e gravidez na adolescência sob uma 

perspectiva de gênero; 

- Possibilitar o aumento da autoeficácia no uso de preservativos; 

- Demonstrar e ampliar o conhecimento dos adolescentes quanto às possibilidades 

oferecidas pelas mídias digitais na promoção de saúde sexual; 

- Proporcionar um processo coletivo de discussão e reflexão sobre melhores 

condições de saúde sexual e qualidade de vida. 

 

3. PÚBLICO ALVO 
 

Adolescentes de ambos os sexos, entre 12 e 18 anos, do Programa Esporte 

Jovem do Sesc Araraquara. 

 

4. LOCAL 
 

Sala de Tecnologias e Artes do Sesc Araraquara. 
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5. MÉTODO 
 

Os resultados e conclusões da revisão sistemática, “Serious Games na 

Educação em Saúde para Prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis em 

Adolescentes”, orientaram o desenvolvimento desse produto. Após análise dos 

estudos que apresentaram melhor evidência de efetividade nesta revisão sistemática, 

ou seja, os estudos de Marsch et al. (2011) e Klein e Card (2011), decidimos por 

formular uma proposta de Intervenção de Educação em Saúde Sexual para 

adolescentes, que associou diferentes tecnologias educativas, dentre elas um serious 

game.  

Para contornar a barreira do idioma, decidimos por utilizar um serious game em 

língua portuguesa. Assim, o serious game “DECIDIX” (Figura 1), desenvolvido pelo 

NEPVIAS- UFPE (Gontijo et al., 2016), foi escolhido para compor esta proposta de 

intervenção. Além do idioma, o “DECIDIX” apresentou outros atrativos relevantes para 

a escolha, que foram relacionados à sua abordagem, conteúdo educativo atual, e 

desenvolvimento do design do game pelos pressupostos teóricos de Paulo Freire. 

Este jogo pode ser obtido pelos educadores, profissionais da saúde e demais 

interessados pelo contato via e-mail (nepviasufpe@gmail.com). Ele é disponibilizado 

gratuitamente por um link e o download pode ser feito tanto para “Windows” ou 

“macOS”. Conjuntamente ao link, os desenvolvedores enviam anexo um arquivo com 

material de apoio para uso do “DECIDIX” (Figura 2). 

Descartamos a possibilidade de utilizar os demais jogos digitais desenvolvidos 

no Brasil, dentre eles: “Zig-Zaids” (Monteiro et al., 1991), pelo fato de este possuir 

pouca interatividade , além de conteúdo educativo desatualizado; o multimídia “Amor 

e Sexo: Mitos, Verdades e Fantasias” (MANO et al., 2009) e o serious game “Papo 

Reto” (OLIVEIRA et al., 2016) também foram descartados por não estarem mais 

disponíveis para acesso público.  

Na intervenção, serão incluídos alguns aplicativos de saúde sexual para 

celular, disponibilizados gratuitamente para a população, tanto para os sistemas 

“Android” ou “IOS”. Estes “apps“ trazem informações confiáveis sobre IST/AIDS, 

saúde sexual, preservativos, prevenção de IST/AIDS, centros de atendimento, 

serviços e mapas, vídeos, artigos, mural, dúvidas e quiz educativo. São eles: “Partiu 

Papo Reto”, idealizado pela ONG CEPIA (Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e 
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Ação); “Tá na mão”, desenvolvido pelo Programa Municipal de DST/Aids, da 

Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS); e “#app saúde adolescente”, que 

foi desenvolvido pelo Cieds (Centro Integrado de Estudos e programas de 

Desenvolvimento Sustentável) em parceria com a Fábrica de Aplicativos. 

Além dos recursos digitais, serão utilizadas outras abordagens como: rodas de 

conversa, dinâmicas e atividades práticas para desenvolvimento de habilidades. Em 

cada atividade buscaremos a valorização do educador em saúde no papel de 

facilitador das descobertas e reflexões dos adolescentes sobre os temas abordados.  

Duas atividades serão separadas por gênero. A que utilizará o “DECIDIX”, pois 

seguiremos as orientações e dicas presentes no manual de apoio; e a última atividade 

que tratará do tema sexo seguro e contracepção. A ideia é deixar os adolescentes 

mais confortáveis para praticar habilidades e realizar perguntas que estavam inibidas 

até aquele momento. 

Assim, a intervenção está composta por quatro atividades com diferentes 

estratégias e recursos educativos voltados a grupos de 20 participantes.  As atividades 

serão distribuídas em quatro semanas, sendo uma atividade por semana. A seguir, 

será apresentada em quadros, a descrição dos principais componentes de cada 

atividade que compõe a intervenção: 
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Quadro 1- Atividade 1(Questões Adolescentes: Mitos e verdades) 

 

Atividade 1 

 

Questões Adolescentes: Mitos e verdades 

 

Conteúdo 

 

- Menstruação e puberdade; 
- Preservativos e outros métodos contraceptivos; 

- Infecções sexualmente transmissíveis e gravidez. 
 

Objetivos 

 

Obter informações sobre o conhecimento prévio dos partici-
pantes acerca do conteúdo, assim como promover pensa-

mento reflexivo e motivador para as próximas atividades que 
compõem a intervenção. 

 

Duração 

 

40 minutos 

 

Participantes/gênero 

 

Turmas de 20 participantes, sem divisão por gênero 

 

Estratégias 

 

Roda de conversa mediada por educador em saúde. Os te-
mas serão levantados por frases que contêm mitos e verda-
des sobre o conteúdo proposto. Essas frases serão retiradas 

de dentro de um saco de pano pelos participantes, pelo 
mesmo princípio do jogo da “batata quente”.  

 

Recursos 

 

Sala, 26 cadeiras, saco de pano, frases impressas. 
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Quadro 2- Atividade 2 (“DECIDIX”:  serious game)  

 

Atividade 2 

 

“DECIDIX”: um serious game  

 

Conteúdo 

 

Relações afetivas e sexuais e gravidez na adolescência, sob  
uma perspectiva de gênero 

 

Objetivos 

 

Promover a reflexão sobre o estabelecimento e vivências de 
relações afetivas e sexuais na adolescência, mediadas pelo di-

álogo entre participantes e educador. Proporcionar um pro-
cesso coletivo de discussão e reflexão sobre melhores condi-

ções de saúde sexual e qualidade de vida. 

 

Duração 

 

1hora  

 

Participantes/gênero 

 

Turmas de 20 participantes, divididos por gênero 

 

Estratégias 

 

Um educador em saúde, com papel de mediador, utilizará de 
recurso lúdico (serious game) e respectivo material de apoio 

na construção do conhecimento, a partir dos pressupostos pe-
dagógicos de Paulo Freire (diálogo, problematização,  

amorosidade, ética e autonomia). 
 

 

Recursos 

 
Sala, 21 cadeiras, projeção, notebook, serious game  

“DECIDIX”, material de apoio “DECIDIX”.  
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Quadro 3- Atividade 3 (Aplicativos e Saúde Sexual) 

 

Atividade 3 

 

Aplicativos e Saúde Sexual 

 

Conteúdo 

 

Informações de sobre IST/AIDS, saúde sexual, preservativos, 
prevenção de IST/AIDS, centros de atendimento, serviços e 

mapas, vídeos, artigos, mural, dúvidas e quiz educativo. 

 

Objetivos 

 

Promover o aumento de conhecimento sobre saúde se-
xual, sexo seguro, IST/AIDS e gravidez na adolescência. De-
monstrar e ampliar o conhecimento dos adolescentes quanto 
às possibilidades oferecidas pelas mídias digitais na promo-
ção de saúde sexual. Proporcionar um processo coletivo de 

discussão e reflexão sobre melhores condições  
de saúde sexual e qualidade de vida. 

 
          

           Duração 

 

1 hora  

 

Participantes/gênero 

 

Turmas de 20 participantes, sem divisão por gênero 

 

Estratégias 

 

Um educador em saúde irá demonstrar aplicativos gratuitos 
de saúde sexual e navegar por eles junto com os adolescen-
tes; todos assistirão aos vídeos, e haverá a promoção de tra-
balho em grupo (os participantes terão que entrar no aplica-
tivo para encontrar a resposta de uma determinada questão) 

 para posterior discussão coletiva dos achados. 

 

Recursos 

 

Sala, 21 cadeiras, projeção, celulares dos próprios alunos, 
rede wi-fi, papel sulfite e caneta. 

 

 

 



19 
 

 

 

 

Quadro 4- Atividade 4 (Contracepção e Sexo Seguro) 

 

Atividade 4 

 

Contracepção e Sexo Seguro 

 

Conteúdo 

 

Métodos contraceptivos e uso de preservativos  
masculino e feminino. 

 

Objetivos 

 

Possibilitar o aumento da autoeficácia no uso de preservativos; 
promover o aumento de conhecimento sobre sexo seguro, 

IST/AIDS e gravidez na adolescência. 

 

Duração 

 

1 hora 

 

Participantes/gênero 

 

Turmas de 20 participantes, divididos por gênero 

 

Estratégias 

 

Um educador em saúde irá demonstrar técnicas e proporcionar 
aos participantes a simulação de práticas adequadas para a 
utilização dos preservativos masculino e feminino com a utili-
zação de modelos.  Além disso, ele irá conversar sobre dispo-

sitivo intrauterino (DIU), medicamentos anticoncepcionais e 
“pílula do dia seguinte”. Ao final, deverá incentivar a discussão 

sobre cada um dos métodos preventivos e contraceptivos, 
de forma a esclarecer a validade  

de cada método e potenciais riscos. 
 

 

Recursos 

 
Sala, 21 cadeiras, mesa de apoio, modelos dos órgãos geni-

tais masculino e feminino, preservativo masculino 
 e feminino, gel lubrificante. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Vale ressaltar que esta proposta de intervenção se destina ao público 

adolescente do Sesc Araraquara. Trata-se de um público específico, com suas 

particularidades, que realiza atividades processuais em nossa Unidade. O contato 

direto com estes jovens facilita o diagnóstico de suas necessidades em temas de 

educação em saúde sexual. Além disso, a área de Educação em Saúde no Sesc conta 

com recursos próprios e orçamento anual destinado à programação de suas 

atividades. Ressalta-se aqui que quanto ao orçamento necessário, é possível 

perceber que as atividades propostas nesta intervenção possuem baixo custo e 

podem ser facilmente adaptadas para outros espaços como escolas, por exemplo. 

Apesar de serem reprodutíveis, caberá aos profissionais da saúde e educadores 

decidirem se as atividades propostas nesta intervenção serão adequadas para uso 

em suas ações, espaços e grupos de adolescentes. 

Portanto, antes de se propor uma intervenção de educação em saúde sexual, 

deve-se realizar um diagnóstico das necessidades da população alvo. Além disso, 

durante o planejamento de uma ação educativa pelos profissionais da saúde, ou 

educadores em saúde, é essencial realizar e responder algumas perguntas: Qual o 

objeto da intervenção? Por que este objeto deve ser problematizado? Quais são os 

objetivos da intervenção?  Como alcançar os objetivos estabelecidos? Quais serão os 

métodos utilizados? Onde será realizada? Quando será realizada? Quem irá realizar 

tais ações? Qual será o público? Quais serão os recursos necessários? Qual o 

orçamento necessário?  

Principalmente, devem ser consideradas, dentro do conteúdo educacional das 

intervenções, as características socioeconômicas e culturais da população em 

questão. Nesse sentido, a utilização dos pressupostos pedagógicos da Educação 

Popular em Saúde torna-se um guia importante durante o planejamento e aplicação 

das atividades educativas, pois trabalha conceitos relacionados à diversidade social 

e à comunicação entre os diferentes atores sociais, focando na educação do indivíduo 

e valorizando seus conhecimentos. Dessa maneira, é possível promover o diálogo 

entre o saber popular e o científico, caminho que conduz ao respeito, à valorização do 

coletivo e à aquisição de autonomia sobre o cuidado em saúde.  
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