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RESUMO 

 
Na adolescência, a vivência da sexualidade é cercada de interdições, tabus e situações de 

vulnerabilidade devido às práticas sexuais inseguras, podendo ser consequente da escassez 

de informação. A escola pode se configurar em um ambiente favorável para discutir educação 

sexual, incluindo a potencial transmissão sexual do Zika vírus, porém os professores 

podemnão estarpreparados para desenvolver esta abordagem. Em vista do exposto, o estudo 

tem o objetivo deavaliar o efeito das estratégias de educação em saúde sobre o conhecimento 

dos adolescentes sobre Zika vírus e sexualidade, assim como a prática pedagógica dos 

professores referente à temática abordada. A pesquisa foi realizada em duas escolas públicas 

situada em Nossa Senhora do Socorro e Carmópolis, Estado de Sergipe, com a utilização de 

dois tipos de desenhos de estudo: a) Estudo de intervenção e ensaio clínico randomizado 

para os adolescentes; b) Estudo descritivo e com abordagem quali-quantitativa, direcionado 

aos professores. No estudo de intervenção participaram 500 adolescentes que foram 

randomizados aleatoriamentee alocadospara dois grupos experimentais: Grupo Oficina 

Educativa (GOE) e Grupo Controle (GC), e estes responderam dois questionários semi- 

estruturados, cujos dados foram analisados pelo teste do Qui-quadrado de Pearson e Ancova, 

no programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS 21.0). Participaram 50 

professores que respondem a um questionário semi-estruturado sobre aprática pedagógica 

na educação sexual, cujos dados quantitativos foram analisados pelo teste exato de Fisher 

(p0,05) e os qualitativos pela técnica de Bardin. Os resultados dos adolescentes 

evidenciaram no período pré-intervenção, em ambos os grupos, escasso conhecimento 

relacionado ao Zika vírus sobre as formas de transmissão e prevenção/controle, inclusive 

desconheciam sua relação como IST’s, além de destacar a expressão “Desconheço” sobre o 

uso de métodos contraceptivos. Após as oficinas educativas, as respostas diferiram 

significantemente entre grupos (p<0,05), devido o GOE referirem outras IST’s, inclusive o Zika 

vírus, e demostraram conhecimento sobre transmissão e prevenção/controle deste vírus. 

Ressalta-se, no momento pós-intervenção, o uso da expressão “Conhecer e saber usar” os 

métodos contraceptivos pelos alunos. O grupo de professores avaliados apontaram que ou 

não abordam o tema sexualidade em sala de aula (38%) ou não o fazem de forma habitual e 

planejada (46%). Em ambas as escolas, as dificuldades apontadas foram: tipo de disciplina 

ministrada, falta de material de apoio e o pouco conhecimento dos alunos sobre a temática. 

Os discursos dos professores permitiram a criação de duas categorias de análise: Concepção 

dos professores sobre os fatores de dificuldades e Emergência Zika vírus na educação sexual; 

sendo expresso o desconhecimento ou a não consciência da importância do Zika vírus na 

temática transversal Educação sexual. Conclui-se que as metodologias lúdico-didáticas 

utilizadas foram eficientes e adequadas na abordagem da Educação em Saúde/Educação 

Sexual, o que demanda o fomento de programas de treinamento e capacitação sobre 

sexualidade aos professores, no contexto dinâmico da (re)emergência de questões de saúde, 

tais como o Zika vírus. 

 
DESCRITORES: Sexualidade. Adolescência. Educação Sexual. Zikavírus. 
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ABSTRACT 

 
In adolescence, the experience of sexuality is surrounded by prohibitions, taboos and 

situations of vulnerability due to unsafe sexual practices, and may be due to the scarcity of 

information.The school may set itself up in a favorable environment to discuss sex education, 

including the potential sexual transmission of the Zika virus, but teachers may not be prepared 

to develop this approach.This study aims to evaluate the effect of health education strategies 

on the knowledge of adolescents about Zika virus and sexuality, as well as the pedagogical 

practice of teachers regarding the subject matter.The research was carried out in two public 

schools located in Nossa Senhora do Socorro and Carmópolis, State of Sergipe, with the use 

of two types of study designs: a) Intervention study and randomized clinical trial for 

adolescents; b) Descriptive study with a qualitative and quantitative approach, addressed to 

teachers.In the intervention study, 500 adolescents were randomly assigned to two 

experimental groups: the Educational Workshop Group (EWG) and the Control Group (GC), 

who answered two semi-structured questionnaires, whose data were analyzed by the Chi- 

square test of Pearson and Ancova, in the program Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS 21.0).Fifty teachers participated in a semi-structured questionnaire on pedagogical 

practice in sex education, whose quantitative data were analyzed by Fisher's exact test 

(p<0.05) and qualitative ones by the Bardin technique.The results of the adolescents 

evidenced in the pre-intervention period, in both groups, little knowledge related to the Zika 

virus on the forms of transmission and prevention / control, even they did not know their relation 

as IST's, besides emphasizing the expression "I do not know" about the use contraceptive 

methods.After the educational workshops, the responses differed significantly between groups 

(p <0.05) due to the EWG refer to other STIs, including the Zika virus, and demonstrated 

knowledge about transmission and prevention / control of this virus.In the post-intervention 

moment, the use of the expression "Knowing and knowing how to use" the contraceptive 

methods by the students is emphasized. The group of teachers evaluated indicated that they 

either did not approach the topic sexuality in the classroom (38%) or did not do it in a habitual 

and planned way (46%). In both schools, the difficulties identified were: type of discipline given, 

lack of support material and lack of knowledge about the subject. The teachers' discourses 

allowed the creation of two categories of analysis: Conception of teachers on the factors of 

difficulties and Emergence Zika virus in sex education; being expressed ignorance or not 

aware of the importance of Zika virus in the cross-cutting sexual education.It was concluded 

that the methodologies used were efficient and adequate in the approach to Health Education 

/ Sexual Education, which requires the promotion of training programs and training on sexuality 

to teachers, in the dynamic context of (re) emergence of questions health, such as the Zika 

virus. 

 
DESCRIPTORS: Sexuality. Adolescence. Sexual Education. Zika virus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A adolescência é definida por diversas e marcantes transformações nos diferentes 

aspectos e contextos da vida do indivíduo, que irá vivenciar descobertas e desafios refletindo 

em sua maneira de se comportar e pensar neste momento de construção para a vida adulta 

com novos encargos (RODRIGUES et al., 2010). 

As diversas transformações físicas e comportamentais, somadas ao desejo de novas 

descobertas e experimentações, tornam o adolescente propícioa determinadasexposições de 

riscos, dentre estas as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e a gravidez não 

planejada ou precoce, refletindo de maneira negativa à saúde dos jovens. Vários são os 

fatores que favorecem a infecção dos adolescentes pelas ISTs, tais como: precocidade da 

iniciação sexual (MEENBURG et al., 2014), multiplicidade de parceiros (SON et al., 2016), o 

baixo nível de instrução sobre estas doenças (SAMPAIO et al., 2011), a influência das bebidas 

alcoólicas e drogas ilícitas (SILVA et al., 2015), e principalmente devido ao não uso do 

preservativo (MADUREIRA; TRENTINI, 2008). 

Estima-se que 14 milhões de meninas adolescentes concebem todos os anos, em sua 

maioria, nos países de baixa e média renda financeira (WHO, 2006), como é o caso do Brasil. 

De acordo com os dados do Sinasc (Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos), entre 

2004 a 2015, a ocorrência da gravidez na adolescência no Brasil apresentou uma queda de 

661.290 nascidos vivos para 546.529, equivalente a 17%, sendo a região de maior número 

casos o Nordeste (32%) (BRASIL, 2017a). 

Esta ocorrência é reflexo de diversos fatores, tais como, o sonho de ser mãe ou para 

atender ao desejo do parceiro de ser pai, escassos recursos financeiros para o acesso aos 

métodos contraceptivos e desconhecimento sobre a escolha e utilização do método, poucas 

reflexões ao processo maternal e suas implicações, bem como ao uso inadequado do 

preservativo (HOGA, 2008; NERY et al., 2015; COSTA et al., 2016) e baixas políticas públicas 

de incentivo ao planejamento familiar no Brasil (PANTOJA et al., 2007). 

Atualmente, o Brasil e outros países da América se tornaram vulneráveis às 

consequências da alta dispersão do Zika vírus, pois além da principal transmissão ao homem 

pelo mosquito (MANSUY et al., 2016a), estudos evidenciaram a potencialidade de 

transmissão sexual (FOY et al., 2011; DECKARD et al., 2016; D’ORTENZIO et al., 2016), 

tornando-o um desafio real às mulheres em idade reprodutiva, devido ao risco de 

contaminação transplacentária ou perinatal,que, consequentemente, traz impactos negativos 

a saúde do recém-nascido, como a microcefalia e outros defeitos congênitos (DYER, 2015; 

EICKMANN et al., 2016;ALVARADO, SCHAWARTZ , 2017; CDC, 2017a). 

As mulheres residentes em áreas e territórios de desigualdade e vulnerabilidade social 

são as que mais apresentam riscos relacionados à infecção pelo vírus, durante a 

gestação, 
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devido ao pequeno acesso à saúde reprodutiva, a falta de controle sobre sua vida sexual e 

vida reprodutiva, falta de acesso a informações, somados as condições inadequadas das 

habitações fazendo com que estas se configurem em criadouros de reprodução de mosquitos. 

O surto de infecções do Zika vírus tem então exposto os insucessos das políticas públicas de 

saúde e direitos reprodutivos na América Latina (ROA, 2016). 

O Ministério da Saúde do Brasil, em 2016, divulgou a ocorrência de 91.387 casos 

suspeitos de febre pelo Zika vírus acumulados desde o início das investigações no País, 

dentre os quais 34,6% (31.616 casos) foram confirmados. O mesmo ressaltou que dentre as 

regiões, o Centro-Oeste possui uma maior proporção de incidência por habitantes seguida do 

Nordeste. Dentre os estados nordestinos, a Bahia encontra-se com o maior número de 

notificações (25.061) e de incidência (164,8/100 mil hab.), enquanto Sergipe possui 348 casos 

e taxa de incidência de 15,5/100 mil hab. (BRASIL, 2016a). 

Mediante as vulnerabilidades à saúde reprodutiva e sexual do adolescente, a 

orientação se torna imprescindível, no entanto, os meios informativos e o contexto familiar 

podem não possuir as reflexões necessárias para a construção da sexualidade. Nesta 

interface, a educação sexual no ambiente escolar se torna um grande influenciador neste 

saber, visto ser um local propício para discussão, formação intelectual e mudanças de 

comportamento (CAMARGO; FERRARI, 2009). Porém a sua inserção nos conteúdos 

curriculares ocorre de forma legitimada devido as divergências dos próprios educadores 

(ALMEIDA et al., 2011). 

Neste sentido, o presente estudo traz a importância das intervenções na educação 

sexual, de forma lúdica, como influenciadora no conhecimento dos adolescentes para 

mitigação das vulnerabilidades, como a gravidez indesejada e as IST’s, bem como para 

elucidação dos questionamentos sobre o Zika vírus, pelo fato da alta incidência de 

microcefalia congênita e potencialidade de transmissão sexual. Propõe-se, então, a 

desenvolver e avaliar estratégias de Educação Sexual e da Sexualidade, na ambiência da 

emergência do Zika vírus, direcionadas ao corpo discente e docente escolar, com o intuito de 

fomentar subsídios para o diálogo e a formação continuada na ótica professor-aluno na 

Educação em Saúde. 
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2 OBJETIVOS 

 

 
Geral 

 
Avaliar o efeito de estratégias de educação em saúde no conhecimento dos adolescentes 

sobre Zika vírus e sexualidade, assim como a percepção dos professores sobre a temática 

abordada. 

 
Específicos 

 
• Analisar o conhecimento dos alunos, pré e pós intervenção, relacionado às Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST), incluso Zika vírus, e métodos de contracepção; 

• Identificar a percepção dos professores com relação a difiuldades e potencialidades da 

inserção da educação sexual sob a ambiência do Zika vírus em escolas. 
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3 ESTADO DA ARTE 

 
 

3.1 Conceito e Evolução da sexualidade 

 
 

A adolescência é uma fase de transição entre a infância e a idade adulta, que 

corresponde dos 10 aos 19 anos (WHO, 1995). A chegada desta fase traz diversas mudanças 

nos aspectos social e biológico, devido a construção de sua identidade perante suas atitudes, 

costumes e conceitos da nova realidade, e surgindo questionamentos, dentre os quais se 

destaca a sexualidade (RODRIGUES et al., 2010). De acordo com o Ministério da Saúde, a 

sexualidade é um aspecto importante na vida de mulheres e de homens, que envolve, além 

do corpo e do ato sexual, expressões de sentimentos e os aspectos sociais, históricos e 

culturais, que são transformados por meio das relações sociais (BRASIL, 2013). 

O entendimento dos adolescentes sobre sexualidade ainda tem se mostrado, ao longo 

dos anos, limitado, já que o seu conceito é alvo das normas sociais, religiosas ou da própria 

ciência. No estudo de Freitas e Dias (2010) sobre as percepções dos adolescentes no 

desenvolvimento de sua sexualidade foi evidenciado que os sujeitos não tinham conceitos 

estruturados sobre o assunto, e ao tentar definir, se referiam como ação reprodutora, pautada 

na biologia do corpo e na idealização e busca de um parceiro sexual. 

As modificações que ocorrem durante o período da puberdade, tais como crescimento 

físico, eclosões hormonais, alteração corporal e evolução da maturação das gônadas sexuais, 

bem como a intensificação dos desejos sexuais têm um efeito significativo na forma que o 

adolescente irá se visualizar e se avaliar, além de como ele será visto pela sociedade, o que 

pode comprometer a liberdade de sua sexualidade. Isso ocorre devido aos padrões 

estabelecidos no meio social, onde as condutas diferenciadas, muitas vezes, são entendidas 

como “desvios” de comportamento (ALTMAN, 2007). 

Ainda de acordo com Altman (2007), as normas culturais, estabelecidas para o início 

da vida sexual, são distintas de acordo com o gênero, sendo que nestas o homem tem o papel 

de agir por meio do seu impulso sexual, enquanto à mulher cabe controlá-lo ou não somente 

quando estabelecer contato afetivo-amoroso. Normas distintas no padrão de vida sexual 

podem se configurar em fatores discriminatórios e de rejeição social, especialmente no caso 

de homossexuais ou outros padrões não heterossexuais, resultando que mesmo em casos 

de definição/descoberta destas orientações sexuais na adolescência, geralmente esta só é 

assumida na fase adulta quando já se consideram independentes e seguros sobre sua 

identidade sexual (LIMA et al., 2013). 
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 Vulnerabilidade dos Adolescentes às Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs) 

 
A adolescência é vista pela sociedade como uma etapa complexa, devido a 

comportamentos e atitudes suscetíveis a alguns riscos e, consequentemente, pode repercutir 

de maneira negativa na saúde do indivíduo. A imunodeficiência humana (HIV) e a gravidez 

não planejada fizeram com que a sexualidade passasse a ser vista como um problema de 

urgência social e epidemiológico (FERREIRA; TORGAL, 2011). Apesar do incentivo 

constantedo uso do preservativo, especialmente o masculino, percebe-se que, em muitas 

ocasiões, ele não é utilizado devido a associação aos elementos do nível físico-atrativo ou/e 

aos sentimentos afetivos (BEZERRA et al., 2015). 

As ISTs são consideradas um sério problema de saúde pública em todo o mundo, 

sendo que os grupos populacionais mais suscetíveis são os adolescentes e jovens adultos 

em razão da prática de relações sexuais desprotegidas (COELHO et al., 2011). Estudo 

epidemiológico brasileiro referente a Aids mostrou que, em 2015, entre os jovens de 13 a 19 

anos observava-se uma tendência crescente da ordem de 62% no número de casos 

notificados para o sexo masculino, em comparação com as mulheres. Além disso, destacou 

que, entre 2006 e 2015, a taxa de infecção com HIV em jovens de 15 a 19 anos triplicou (2,2 

para 6,9 casos por 100 mil habitantes) (BRASIL, 2016b). 

Essas infecções são causadas por bactérias, vírus e parasitas, que invadem o 

organismo no momento do ato sexual desprotegido (anal, oral ou vaginal), podendo ocasionar 

ou não sintomas, tais como: coceiras, verrugas, bolhas, feridas, ínguas, corrimento, dentre 

outros. As principais ISTs são: Sífilis, Herpes Genital, Gonorréia, Cancro Mole, Tricomoníase, 

Hepatite B e Papilomavirose Humana (Condiloma ou HPV). Quando não diagnosticadas e 

tratadas a tempo, algumas IST’s podem evoluir para complicações graves, como infertilidade 

e até mesmo o óbito (BRASIL, 2011a). 

Uma das inquietações aos setores de saúde é a precocidade da iniciação sexual, pois 

se tornou frequente nos dias atuais, bem como ao aumento da exposição ISTs/Aids 

(MEENBURG et al., 2014). Estudo de Lima et al. (2013) sobre a experiência e as atitudes de 

adolescentes frente à sexualidade evidenciou a precocidade da prática sexual associada a 

outros fatores de risco, como múltiplo parceiro sexual e a frequência do uso do preservativo. 

A faixa etária predominante da primeira relação sexual, neste caso, foi entre os 12 e 16 anos, 

com parceiro sexual fixo (namorados), entre as meninas, e “paqueras”, entre os meninos. 

Ressalta-se ainda que aproximadamente 70% (69,3%) dos 69,3% dos adolescentes utilizou 

algum método preventivo para IST e gravidez nesta ocasião. 

Moreira et al. (2008) afirmam que os adolescentes compreendem a importância do uso 

do preservativo para evitar doenças e a gestação, no entanto, os mesmos não o utilizam de 
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maneira sistemática. Esses fatos ocorrem por diversos determinantes sociais, afetivos e 

culturais, tais como a existência das crenças na redução do prazer sexual ou por sentir-se 

muito novo ou por atrapalhar a interação homem e mulher, a confiança no parceiro, a 

indisponibilidade no momento, e o uso de outro método contraceptivo, especificamente a 

pílula anticoncepcional (DIAS et al., 2010; FERREIRA; TORGAL, 2011). 

A lacuna entre o entendimento sobre a utilização do preservativo e o seu uso 

sistemático, também é evidente naqueles com vida sexual ativa, já que ainda ocorre de forma 

incorreta e inconsistente. Uma avaliação sobre o conhecimento dos métodos contraceptivos 

revelou a vulnerabilidade dos adolescentes para IST/Aids e para gravidez não planejada, pois, 

74% dos entrevistados utilizaram o preservativo em todas as relações sexuais, independente 

se o parceiro é fixo ou não,16% somente usaram quando não eram parceiros fixos e 10% 

informaram não necessitar do uso caso estiver utilizando outro método contraceptivo 

(DUARTE et al., 2012). 

Em relação à associação entre o comportamento sexual e a escolaridade, Miranda et 

al. (2012) afirmaram que, tanto na primeira relação sexual, quanto nas seguintes, o uso efetivo 

do preservativo está correlacionado ao nível de escolaridade do adolescente. Quanto mais 

elevado o nível de escolaridade, mais elevada é a quantidade de informação adquirida e, 

consequentemente, maiores chances de uso deste método durante sua vida sexual. A 

precocidade da iniciação sexual é ainda um fator de risco para o não uso frequente de 

preservativos, somado ao maior número de parceiros sexuais ao longo da vida, o que favorece 

em conjunto a aquisição de infecções e doenças sexuais (HUGO et al., 2011). 

A prática sexual com múltiplos parceiros pode ser resultado da mudança de perfil dos 

relacionamentos direcionados a satisfação individual (PANTOJA et al., 2007) e ao início 

precoce da atividade sexual. A multiplicidade de parceiros sexuais é um fator conhecido por 

propiciar maiores chances de contágio ao HIV e possui associação coma iniciação sexual 

precoce (SONet al., 2016), e tal ação tem se tornado frequente nos dias atuais.Mavhandu- 

Mavhandu-Mudzusi e Asgedom (2016) descreveram que com relação aos comportamentos 

sexuais de riscos que, nos últimos 12 meses, 30,1% dos entrevistados tiveram relações 

sexuais com uma pessoa que não era o seu parceiro sexual, 13,7% teve relações com dois 

parceiros diferentes, e 2,1% informaram que praticaram sexo com mais de três parceiros. 

O Ministério da Saúde estabeleceu que, para o controle estratégico da transmissão 

das ISTs/Aids, é necessário intensificar o acesso a informação para toda população e a 

utilização de medidas educativas que priorizem mudanças comportamentais relacionadas ao 

ato sexual, percepção dos riscos associados e a promoção ao uso adequado de preservativos 

(BRASIL, 2006). Apesar das diversas ações e estratégias informativas, ainda é baixo o nível 

de conhecimento sobre IST’s/Aids entre os adolescentes, especialmente nos aspectos 

relacionados as formas de infecção e prevenção (MIRANDA et al., 2012). 
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Estudo de Sampaio e colaboradores (2011) sobre a exposição e vulnerabilidade de 

360 adolescentes às IST’s/Aids no Nordeste Brasileiro constatou que os fatores intervenientes 

estão relacionados ao baixo nível de informação, a baixa escolaridade, a relações desiguais 

de gênero, a escassa políticas de prevenção direcionada ao público adolescente e a 

inexistência de vínculo entre profissionais da saúde e população. O entendimento e a iniciativa 

da utilização do preservativo, na maioria dos casos, são atribuídos ao homem, impedindo a 

mulher de ter controle sobre a segurança sexual do casal, tornando-a vulnerável aos riscos e 

passiva na decisão sobre a sua sexualidade. Quando a mulher solicita ao parceiro o uso do 

preservativo, passa a ser vista com estranheza e sem valor, já que culturalmente a sua 

responsabilidade se relaciona apenas aos cuidados na contracepção (SAMPAIO et al., 2011). 

A interação do homem com a mulher é essencial nas táticas de negociação para utilização 

do preservativo, no entanto, o ato de negociar, em um relacionamento conjugal ou estável, 

torna-se incoerente, em razão da ideia de que a prevenção da doença e o sexo seguro não 

estão firmados no uso dos preservativos, mas sim na cumplicidade, confiança, qualidade da 

vida sexual e, principalmente, na fidelidade, o que pode gerar resistência do uso para 

ambos os gêneros. Nessa perspectiva, as práticas sexuais desprotegidas são frequentes no 

cotidiano do casal devido ao envolvimento afetivo e à intimidade conjugal (MADUREIRA; 

TRENTINI, 2008). 

Além deste problema social, existe a influência das bebidas alcoólicas e drogas ilícitas 

que corrobora para o risco aumentado de ter relação sexual de forma não planejada e sem 

proteção (JACKSON et al., 2012). Em Diamantina, no Estado de Minas Gerais, 

aproximadamente 40% dos adolescentes entrevistados vivenciaram essa situação devido ao 

mito que essas substâncias podem ajudar no bom desempenho sexual e aumentar o prazer 

(SILVA et al., 2015). 

Ainda existe como fator de risco a informação errônea sobre as formas de se adquirir 

as ISTs, o que leva a comportamentos e conceitos propensos a risco. Avaliação sobre o 

comportamento e prevenção de IST’s/Aids, realizada com estudantes universitários, 

evidenciaram que tanto a compreensão quanto a prática de prevenção eram incorretas, uma 

vez que os participantes escolhiam como parceiro sexual indivíduos de boa aparência e de 

boa imagem corporal devido a sensação de estarem protegidos, bem como evitavam se 

alimentar e tocar indivíduos diagnosticados com Aids, em função da crença de que seriam 

infectados desta forma (OUNJIT, 2014). 

 
Reflexos da emergência do Zika vírus sobre a gestação na adolescência 

 
 

A gestação na adolescência é um problema de saúde pública, que causa mudanças 

na vida afetiva, social, familiar e econômica da adolescente (DIAS et al., 2010). Quando este 
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acontecimento na vida da mulher ocorre durante a adolescência, implica em uma rápida e 

brusca mudança do papel de “ser filha” para o “ser mãe”, associada a despreparo físico, social, 

psicológico e econômico, e geralmente associa-se a repressão parental e/ou abandono ou 

falta de apoio do parceiro. O quadro descrito acima contribui para desistência dos estudos ou 

a fuga do lar, o quetorna a gestação uma experiência conflituosa ou penosa, eventualmente 

até de risco à saúde do bebê e/ou da adolescente (MOREIRA et al., 2008). 

Estima-se que 14 milhões de meninas adolescentes concebam filhos anualmente no 

mundo, especificamente na faixa etária entre 15 e 19 anos (WHO, 2006). Estudos sobre 

gravidez na adolescência evidenciaram que esse evento se dá pelo sonho de ser mãe ou 

anseio de corresponder ao desejo do parceiro de tornar-se pai, ausência de reflexões 

necessárias à maternidade e suas implicações, baixo nível de escolaridade, dificuldades no 

acesso aos métodos contraceptivos, uso inadequado do preservativo e automedicação 

(HOGA, 2008; NERY et al., 2015; COSTA et al., 2016). 

Nesta perspectiva, pesquisa realizada em Sergipe evidenciou as vulnerabilidades das 

adolescentes à gestação precoce e não planejada devido a fatores socioculturais, econômicos 

e políticos: precocidade na relação sexual, uso de bebidas alcoólicas no período gestacional, 

baixa renda familiar e nível de escolaridade, e difícil interiorização das normas contraceptivas 

em Unidades Básicas de Saúde. Apesar das adolescentes relatarem conhecer os métodos 

contraceptivos e seu uso adequado, as mesmas não os utilizavam pelo desejo de conceber 

uma criança (MENEZES; DELMONDES; VIEIRA, 2016). 

No Brasil, políticas públicas específicas aos adolescentes que promovam o incentivo 

ao planejamento familiar, bem como sua devida efetivação, são escassas. De acordo com 

Pantoja et al. (2007), um dos fatores intermitentes para a ocorrência elevada da gravidez na 

adolescência é a falta de preparo dos órgãos públicos de saúde na intensificação do 

planejamento familiar, que permita a maior facilidade de acesso ao atendimento, de maneira 

diferenciada, oferecendo respostas claras às dúvidas existentes sobre os métodos 

contraceptivos. 

Em virtude deste cenário, somado ao fato da dispersão do Zika vírus em zonas 

tropicais, o Brasil e outros países observaram a necessidade da aplicação de políticas 

públicas que versem sobre medidas contraceptivas e planejamento familiar e redução de 

contato do mosquito e pessoas (OSTER, 2016; WHO, 2016a). Essas medidas tornaram-se 

necessárias em função do pânico mundial gerado pelo número crescente de recém-nascidos 

com microcefalia, o que levou a OMS a declarar o “Zika como uma emergência de saúde 

pública e de interesse nacional”, no intuito de evitar o impacto sobre a saúde e economia da 

comunidade global (GULLAND, 2016). 

Em razão da epidemia do Zika vírus, várias disparidades sociais, gênero e ética têm 

ocorrido no Brasil, no qual, em algumas situações extremas, mulheres ricas migraram do país 
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durante a gestação devido ao risco de contaminação e suas consequências, já que o aborto 

somente se torna legal se a gravidez colocar em perigo a vida da genitora ou for consequência 

de estupro. Da mesma forma que o discurso relacionado a infecção era primordialmente 

dirigido às mulheres, visto que, autoridades de saúde ignoram o papel do homem na 

transmissão, ao aconselhar que as mulheres situadas em áreas de risco evitem engravidar e 

manter relações sexuais (LESSER; KITRON, 2016). 

Neste contexto, torna-se necessário e urgente a discussão dos direitos reprodutivos 

das mulheres como resposta à epidemia do Zika vírus, em razão do surgimento de 

especulações sobre o aborto pelo temor de estarem gestando um feto com síndrome 

secundária ao Zika vírus (PITANGUY; 2016). Apesar da facilidade de acesso aos métodos 

contraceptivos, em diversos países, incluindo o Brasil, a incidência de gravidez não planejada 

é alta, e o aborto surge como uma alternativa, diante da ausência de suporte adequado e de 

políticas públicas voltadas aos adolescentes, refletindo em inexistência de vínculo com a 

criança e diminuição dos cuidados pré-natais (FERREIRA; TORGAL, 2011). 

De acordo com Roa (2016), 

“A crise vírus Zika oferece uma oportunidade tardia para que os governos 

comecem a fechar as lacunas na educação sexual, garantir o acesso a 

contraceptivos, maternidade segura, o aborto seguro e programas para 

prevenir a discriminação e a exclusão de pessoas que vivem com a 

deficiência. Se os governos não aproveitarem esta oportunidade, o vírus Zika 

não será apenas uma questão de saúde pública, mas também de exacerbar 

as desigualdades e injustiça social” (ROA, 2016, p. 843). 

 
 Aspectos Epidemiológicos do Zika vírus 

 
 

O Zika é um arbovírus, integrante da família Flaviviridae, do Gênero Flavivirus, 

transmitido ao homem por mosquitos fêmeas do gênero Aedes, tais como: A. albopictus, 

A.africanus e A.aegypti (FARIA et al., 2016). Esta última espécie, Aedes aegypti, é 

responsável pela transmissão da dengue, febre amarela e vírus Chikungunya (LADHANI et 

al., 2016). 

O período de incubação do Zika vírus no mosquito é de cerca de 10 dias e no homem, 

entre 3 e 6 dias (HAYES, 2009; DUFFY et al., 2009), apresentando-se como um quadro 

sintomatológico geralmente leve, com exantema, dor articular, prurido, conjuntivite, febre e 

dor de cabeça, durante uma semana, (SCHRAM, 2016). Todavia, 80% das pessoas 

infectadas não apresentarão manifestações clínicas (REIS, 2015), o que torna difícil estimar 

o número conciso de casos infectados, acarretando a estimativa por critérios de definição de 

caso suspeito e por suposições de infecções subclínicas (BASARAB et al., 2016). 
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O primeiro isolamento do Zika vírus ocorreu na áfrica, em 1947, a partir da fêmea do 

macaco Rhesus, na Floresta Zika de Uganda, sendo batizado com este nome devido à 

localização, e, após, em 1948, foi encontrado em mosquito da espécie Aedes (Stegomyia) 

africanus (DICK et al., 1952). Em 1954 foram identificados 3 casos de infecção humana 

durante epidemia na Nigéria (HAYES, 2009). A primeira evidência da circulação do vírus fora 

do continente africano surgiu no final dos anos 70, quando anticorpos contra o Zika vírus foram 

encontrados no soro de 30 pacientes com quadro febril agudo em hospital da Idonésia 

(OLSON et al., 1981). 

O Zika vírus, até o ano 2007, era considerado um arbovírus limitado, causando 

enfermidades apenas no território da África Tropical e no Sudeste Asiático caracterizado por 

um quadro febril auto-limitado e leve (IOOS et al., 2014). A doença só passou a ser emergente 

pela ocorrência de epidemias de febre na Ilha de Yap, Micronesia, infectando 70% dos 

habitantes (DUFFY et al., 2009) e, em 2013-2014, na Polinésia Francesa, onde ocasionou um 

grande surto (CAO-LORMEAU et al., 2014). Na sequência, o vírus se dispensou para as 

demais ilhas do Pacífico (DUPONT-ROUZEYROL et al., 2015). 

No início de 2014, surgiu pela primeira vez casos de doenças provocadaspor este vírus 

na Ilha de Páscoa, território Chileno no Oceano Pacífico, possivelmente relacionado ao surto 

na Micronésia e na Polinésia Francesa (MUSSO et al., 2014), e após identificação, o vírus se 

espalhou rapidamente na América Latina em cerca de 18 meses (DYER, 2015). 

Posteriormente, em 2015, foi confirmada a circulação do vírus Nordeste brasileiro (ZANLUCA 

et al., 2015). Apesar de toda evolução em diagnósticos moleculares do Zika, o mesmo ainda 

permanece mal compreendido como agente emergente (FAYE et al., 2014). 

A epidemia do Zika vírus tem sido documentada em diversos países, especialmente 

nas regiões subtropicais e tropicais (MLAKAR et al., 2016). A disseminação crescente do vírus 

pode estar relacionada ao aumento do fluxo migratório e da malha aérea, em nível global, 

sendo a hipótese mais provável relacionada ao aumento de viajantes para áreas 

contaminadas, o que proporcionou tanto a introdução do vírus em países suscetíveis ao 

mosquito Aedes (BOGOCH et al., 2016), quanto a crescente urbanização e variações 

climáticas (TAMBO et al., 2017). 

De acordo com o relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), desde 2007, 

setenta e seis países e territórios vêm reportando evidências de transmissão do Zika vírus 

pelo mosquito, trinta países evidências de transmissão via pessoa para pessoa, enquanto 

vinte e nove países reportaram a ocorrência de microcefalia e outras malformações 

associadas a este vírus (WHO, 2017). No Brasil ocorreu um grande surto da doença, de rápida 

expansão, e associado a malformações congênitas (BRASIL, 2016a). 

Os primeiros casos autóctones de Zika na América Continental foram descritos no 

nordeste do Brasil em maio de 2015, onde pacientes da cidade de Natal (Rio Grande do Norte) 
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e Camaçari (Bahia) apresentaram quadro sintomatológico semelhante a dengue, no entanto, 

as amostras de soro evidenciaram a presença do Zika vírus. A partir destes episódios, mais 

de vinte países no continente americano confirmaram a transmissão do Zika vírus (LADHANI, 

et al., 2016). 

O genótipo do vírus é classificado em dois gêneros: o africano e o asiático (FAYE et 

al., 2014), porém o responsável pelas crises endêmicas no Brasil relaciona-se ao último 

gênero. Faria et al. (2016), em seu estudo sobre o Zika vírus nas Américas, constataram por 

meio da análise genômica que o vírus encontrado no território brasileiro é oriundo da Polinésia 

Francesa (asiático), com provável entrada no país em 2013, durante a Copa das 

Confederações, o que contrariou a hipótese de introdução pela Copa do Mundo de Futebol 

em 2014. 

O Brasil enfrenta um enorme desafio na saúde pública com a epidemia do Zika vírus, 

somado ainda a co-circulação de outros arbovírus como Dengue (quatro sorotipos) e 

Chikungunya, os quais apresentam similaridade clínica que dificulta o diagnóstico específico 

(BASARAB et al., 2016). O Boletim Epidemiológico número 18 do Ministério da Saúde 

brasileiro evidenciou laboratorialmente a ocorrência da infecção viral com Zika vírus (doença) 

em vinte e sete unidades territoriais, bem como também confirmou três óbitos em São 

Luís/MA, Benevides/PA e Serrinha/RN (BRASIL, 2016a). 

Em abril de 2016, foram descritos no Boletim Epidemiológicodo número 22 do 

Ministério da Saúde brasileiro casos de microcefalia e outras alterações do sistema nervoso, 

dentre 7.150 casos suspeitos notificados em 428 municípios. Destes, 1.168 casos de infecção 

congênita foram confirmados. Este mesmo Boletim evidencia ainda que o Nordeste possui o 

maior percentual nacional de notificações (77,2%; 5.520 registros), com destaque para os 

Estados de Pernambuco, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Ceará 

(BRASIL, 2016c). 

Zorzetto (2016), em estudo sobre as incertezas com relação a microcefalia, evidenciou 

que o número de ocorrências dessa condição era subestimado no Sistema de Informações 

sobre Nascidos Vivos (Sinasc) do Brasil, já que não era de notificação obrigatória. As 

notificações anuais de microcefalia, entre 2000 e 2014, representavam 0,006%, o que 

equivale a 60 casos/100 mil recém-nascidos, índice ínfimo em comparação com dados de 

outros países, tais como Estados Unidos. Nesse mesmo estudo, o pesquisador traz também 

as hipóteses do biólogo Fernando Reinanch para o aumento de número de casos de 

microcefalia no Brasil: 1. Aumento de casos real e súbito provocado pelo Zika vírus; ou 2. 

Aumento de registros de casos e/ou anomalia em função de subnotificações. 

O Brasil foi o primeiro país a pesquisar uma possível relação entre a crescente 

ocorrência da microcefalia e a infecção do Zika vírus, a partir de uma força tarefa nacional de 

investigação de 35 casos de recém-nascidos com microcefalia notificada em oito estados do 
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país, entre agosto e outubro de 2015 (SCHULER-FACCINI et al., 2016). O Ministério da Saúde 

confirmou, em dezembro de 2015, a relação Zika-microcefalia com o isolamento viral em 

amostras sanguíneas e teciduais de um bebê nascido no Ceará (BRASIL, 2015). 

Estudo referente a associação Zika-microcefalia observou, por meio da técnica de 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), a presença do genoma do vírus asiático no líquido 

amniótico de duas mulheres no Estado da Paraíba, bem evidenciou outros prováveis fatores 

causais para o quadro clínico de deformação cerebral, tais como o vírus da Dengue, 

Chikungunya, rúbeola, HIV, herpes simples, citomegalovírus, parvovírus B19, Treponema 

pallidum e Toxoplasma gondii (CALVET et al., 2016). Outro estudo utilizando PCR e 

microscopia eletrônica também confirmou o elo Zika-microcefalia (MLAKAR et al., 2016), 

desta feita na autópsia do cérebro de um bebê abortado na Eslovência, cuja genitora havia 

apresentado a sintomatologia específica da infecção viral no primeiro trimestre gestacional 

durante sua permanência no Rio Grande do Norte, Brasil. Nesta segunda pesquisa 

comprobatória da associação Zika-microcefalia, observou-se na autópsia, além da redução 

do tamanho cerebral, vários pontos de calcificação, acúmulo de líquido no órgão e ausência 

de dobras, quadro semelhante ao causado pelo vírus da Polinésia Asiática. 

Em Sergipe, foi noticiado um estudo conduzido pelo Laboratório Central de Saúde 

Pública (Lacen) do estado, que também conseguiu constatar a associação da microcefalia ao 

Zika vírus e o estabelecimento do vínculo epidemiológico. A análise foi realizada pelas 

amostras coletadas da saliva e sangue de 123 mães e bebês de 16 municípios notificados no 

critério de microcefalia, cujo resultado evidenciou que 52 amostras foram reagentes para Zika 

IgG, 7 obtiveram resultados indeterminados para Zika IgG e 3 reagentes para Zika IgM 

(SERGIPE, 2016a). 

A infecção pelo Zika vírus tem vislumbrando dimensões mais agravantes a saúde do 

concepto, sendo denominado como Síndrome Congênita do Zika vírus. Essa síndrome é 

caracterizada por cinco características: aprofundamento parcial do crânio (microcefalia grave), 

tecido cerebral reduzido, lesões à parte posterior do olho, articulações com movimento de 

alcance reduzido e excesso de tônus muscular. No entanto, alguns bebês com infecção 

congênita pelo vírus, que não apresentaram microcefalia ao nascer, podem deparar com um 

retardo de crescimento da cabeça no período pós-natal (CDC, 2017b). Além deste quadro 

clínico, o Zika pode causar a síndrome de Guillain-Barré, mielites e meningo-encefalites 

(SCHRAM, 2016). 

Outras características diferenciais que definem a Síndrome Congênita do Zika vírus 

podem ser detectadas por exames de imagem do Sistema Nervoso Central em recém- 

nascidos (ultrassonografia transfotanela, tomografia e ressonância magnética).Entre estas 

características diferenciais, lista-se as marcantes calcificações difusas e puntiformes com 

predomínio na junção córtico-subcortical, comprometimento do padrão de migração neuronal, 
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dilatação ventricular, atrofia cortical, atrofia de tronco ou cerebelo e disgenesias do corpo 

caloso (ARAGÃO et al., 2016). 

Além da via transplacentária como forma de contaminação ao concepto, existe a 

possibilidade da transmissão perinatal durante o parto. Esta via de transmissão foi constatada 

por meio da detecção viral no soro de dois recém-nascidos, utilizando-se a técnica de reação 

em cadeia da polimerase via transcriptase reversa (BESNARD et al., 2013). Do mesmo modo, 

evidências têm mostrado a alta potencialidade por contato sexual. Foy et al. (2011) foram os 

primeiros pesquisadores a divulgar, via publicações científicas, a transmissão sexual do vírus, 

com a descrição de um caso masculino infectado em 2008 no sudeste do Senegal, que ao 

retornar à sua residência, nos Estados Unidos, infectou a mulher em relações sexuais sem o 

uso de preservativos. 

A outra forma de contaminação sexual documentada é por via anal, no qual um homem 

que foi infectado durante visita a Venezuela em 2016, e após retorno a sua residência, teve 

relações sexuais um dia antes e após os sintomas de maneira desprotegida pela tal via com 

seu parceiro (DECKARD et al.,2016). Após esse relato, outro estudo sugeriu a transmissão 

do vírus através do sexo oral, o caso relatado foi de uma mulher que teve relação sexual 

envolvendo via vaginal sem ejaculação e via oral com ejaculação, ambas desprotegidas, com 

parceiro apresentando sintomatologia da doença (D’ORTENZIO et al., 2016). 

O Zika vírus foi isolado, pela primeira vez, em líquido seminal, em um homem no Tahiti, 

em 2013, após 14 dias do início do quadro clínico, no qual procurou assistência médica devido 

ao quadro de hematospermia durante um surto da doença na Polinésia Francesa (MUSSO et 

al., 2015a). Acreditava-se que a persistência do vírus no fluído seminal era de 62 dias após o 

início dos sintomas (MANSUY et al., 2016a). Todavia, detectou-se um aumento na 

persistência do vírus no sêmen, com duração de 93 dias após iniciar os sintomas de infecção, 

tornando o líquido seminal um reservatório de replicação altamente desconhecido (MANSUY 

et al., 2016b). 

Além do líquido seminal, outros meios tornam-se responsáveis também pela 

transmissão via sexual, como o trato vaginal, cuja excreção viral apresentou-se presente nas 

secreções vaginais até o 14º dia (MURRAY et al., 2017) e no muco cervical até o 11º dia após 

o início dos sintomas (PRISANT et al., 2016). Outros fluídos corporais têm se tornado alvo de 

estudos como formas de contaminação ao homem, a urina (FONSECA et al., 2014; MUSSO 

et al., 2015a, BARZON et al., 2016; KORHONEN et al., 2016; MANSUY et al. 2016b) e saliva 

(MUSSO et al., 2015b; BARZON et al., 2016). No entanto, não existem evidências suficientes 

para comprovar a transmissão por essas vias (BASARAB et al., 2016). 

Perante o exposto, a vulnerabilidade à infecção durante a gestação torna-se 

particularmente preocupante, surgindo a necessidade de medidas preventivas e 

contraceptivas (OSTER et al., 2016). O quadro se agrava por não existir tratamentos ou 
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vacinas para reverter a situação, além da inexistência ainda de imunidade na população 

exposta ao vírus circulante (BASARAB et al., 2016). Por esse motivo, o Ministério da Saúde 

tem incentivado a adoção de medidas preventivas que evitem a exposição ao Aedes aegypti 

e a eliminação dos criadouros do vetor. Além destas recomendações, a gestante também 

necessita realizar o acompanhamento e exames pertinentes, durante as consultas de pré- 

natal (REIS, 2015). 

Diante a possibilidade de transmissão sexual, recomendações têm sido feitas a 

homens e mulheres, principalmente as que se encontra em idade reprodutiva, para se evitar 

a contaminação pelo vírus e consequência a saúde. Neste sentido, aconselha-se o uso de 

métodos contraceptivos, a prática do sexo seguro ou sua abstinência, bem como a utilização 

de meios que evitem a infecção pelo mosquito, principalmente se for gestante. Os casais 

assintomáticos, que regressem de locais de transmissão do vírus, deverão aguardar 6 meses 

antes de tentar conceber para exclusão de possibilidade de infecção (WHO, 2016a). 

Com o intuito de controlar esta infecção viral, pesquisas têm sido desenvolvidas na 

busca por vacina ou meio de prevenção das lesões neurais, dentre as quais cita-se o 

Sofosbuvir da Fundação FIOCRUZ, medicamento clinicamente aprovado contra Hepatite C 

que também apresenta ação contra o Zika vírus. Os testes laboratoriais foram realizados em 

diferentes tipos de células, incluído as células neurais humanas e minicérebros, 

comprovando-se que o medicamento inibe a replicação viral, protegendo as células da morte 

proveniente pela infeção viral, considerando-se medida profilática (SACRAMENTO et al., 

2017). No entanto, este medicamento ainda não está sendo usado para este fim. 

O diagnóstico para o vírus no corpo humano baseia-se na detecção do RNA do vírus 

em fluídos corporais, como a saliva, urina, sangue e sêmen, por meio da reação em cadeia 

da polimerase em razão da sua precisão e especificidade (BASARAB et al., 2016). No entanto, 

a detecção laboratorial em amostras, principalmente em países de recursos limitados e 

vulneráveis a infecção, está sendo realizada em pouca proporção e prejudicada devido a 

reatividade cruzada considerável com outros arbovírus, aumentando a necessidade de Kits 

de monitoramento e de vigilância molecular rápidos e específicos, e de baixo custo para 

intervenções clínicas imediatas (TAMBO et al., 2017). 

Essa situação tem levantado a necessidade urgente do fortalecimento de sistemas 

locais e nacionais para o aumento de investimento financeiro em desenvolvimento de 

pesquisas para vigilância e mapeamento clínico, e identificação de fatores de risco para 

prevenção e controle (TAMBO et al., 2017). Em 2016, o Ministério da Saúde promoveu, com 

a participação do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI), uma reunião para debater as 

prioridades de estudo relacionados a atual emergência de Saúde Pública, Zika vírus. O efeito 

desta reunião passou a conduzir as estratégias do Ministério da Saúde a contratar e apoiar 

projetos de pesquisa sobre o assunto (DUARTE; GARCIA, 2016). 
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Em virtude da mobilização pública de vigilância e controle ao Zika vírus, em 2017, o 

Boletim da Semana Epidemiológica de Monitoramento ao Zika e demais arboviroses do 

Ministério da Saúde (número 35) divulgou a notificação de 15.586 prováveis casos de febre 

pelo Zika vírus até o mês de setembro em todo o país, uma redução de 92,8% em relação ao 

mesmo período de 2016, cujo número de casos prováveis foi de 216.207 (BRASIL, 2017b). 

Apesar da redução expressiva no número de notificação, ressalta-se a permanência e o 

reforço da vigilância em monitorar a infecção, a identificar as complicações graves, investigar 

as possíveis vias de transmissão e manter as medidas de contenção e de controle dos 

vetores, em razão de ser um país com transmissão epidêmica do Zika vírus de acordo com o 

risco de ocorrência de complicações graves ou sequelas associadas à infecção (WHO, 

2016b). 

 
Fontes de informação e orientação sobre práticas sexuais e reprodutivas 

 
 

Diante da iniciação sexual precoce, bem como dos riscos de prática sexual 

desprotegida, a transmissão de informações e orientações se tornam essenciais para uma 

vida sexual saudável. Os adolescentes, apesar de iniciarem precocemente sua vida sexual, 

não possuem informações adequadas sobre saúde sexual e reprodutiva, devido à escassez 

de orientações dos pais, profissionais da saúde e educadores, consequentemente, muitas 

vezes, acabam recorrendo aos amigos e colegas como fonte de obtenção desta informação. 

Estes, entretanto, em sua maioria, também não tiveram educação sexual, o que pode 

repercutir na transmissão de conceitos equivocados (CAMILO et al., 2009). 

Neste contexto, vale ressaltar os meios de comunicação como influenciadores nos 

saberes dos adolescentes, uma vez que ampliam a divulgação de informações sobre as 

consequências negativas da sexualidade, como os riscos de contágio de doenças e a gravidez 

não planejada, bem como na utilização constante dos preservativos. No entanto, o acesso a 

estes meios é limitado para alguns adolescentes (RODRIGUES et al., 2010). Schmidt e 

Schmidt (2012) afirmam que a influência da mídia pode ser perigosa, por transmitir as 

informações de forma parcial, oportunista ou errônea, nos modos de vínculos, a estética e no 

erotismo para esta faixa etária. 

A participação dos serviços de saúde é um fator considerável para abordar os riscos 

sexuais sem contracepção, no detalhar da iniciação sexual de maneira segura e sobre o 

conhecimento corporal diante das mudanças nesta fase etária. No entanto, podem existir 

empecilhos que prejudicam sua orientação, tais como: a desigualdade de gênero nos 

atendimentos, poucas ações programáticas voltadas aos adolescentes, escassez de insumos 

preventivos, especificamente o preservativo, pouco tempo para o diálogo devido a deficiência 

na organização dos serviços entre os profissionais, contribuindopara o aumento da incidência 
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dos casos de Aids entre os jovens e para uma experiência sexual não prazerosa (SAMPAIO 

et al., 2011). 

Nesta perspectiva, é necessário que a educação em saúde seja realizada de maneira 

realista e conjunta, conhecendo as influências nos âmbitos culturais e socioeconômicos, bem 

como por meio da união das contribuições vindas dos setores familiar, dos profissionais da 

saúde e dos professores (MOIZES; BUENO, 2010). Vale frisar que a educação sexual efetiva 

acaba por esbarrar em dois contextos principais: a formação dos profissionais que orientam 

esses adolescentes e a dos responsáveis que iniciam e dão continuidade a esta orientação 

sobre sexualidade em seus lares (MAROLA et al., 2011). 

No entanto, o diálogo em âmbito familiar sobre a sexualidade e a prática sexual ainda 

contém tabus, conforme relatado em um estudo realizado em duas escolas no Rio Grande do 

Sul sobre diálogos de sexualidade em família, no qual as adolescentes afirmaram que esse 

assunto é pouco tratado no âmbito familiar. Quando o diálogo existe, apesar das limitações, 

este é estabelecido exclusivamente pela mãe. As participantes do estudo entendem ainda que 

a troca de informações nem sempre ocorre de maneira satisfatória, no entanto, quando o 

diálogo é estabelecido, comprovadamente auxilia a redução da incidência da gravidez nesta 

faixa etária (SAVEGNAGO; ARPINI, 2014). 

Quando esse tema se torna difícil e delicado para ser abordado nos diálogos 

empreendidos de pais para filhos, percebe-se que esta responsabilidade em transmitir o saber 

sobre sexualidade é transferida para os educadores. Nesta circunstância, os educadores são 

instigados/provocados a discutir o tema sem a prévia capacitação, já que o tema sexualidade 

e suas práticas ainda é pouco abordado no âmbito escolar e cercados de mitos e tabus. O 

modus operandi em espaço escolar é resultante então de como os educadores compreendem 

a sexualidade, e, a depender, pode dificultar as discussões amplas e construtivas entre os 

envolvidos (NOTHAFT et al., 2014). 

 
Educação em Saúde no ambiente escolar no contexto da sexualidade 

 
 

A educação em saúde nas escolas é essencial na construção da sexualidade do 

adolescente. Entretanto, esse tema é pouco explorado no contexto educacional, devido à 

escassez de conhecimento científico eficaz, e, consequentemente, leva ao déficit na adoção 

das práticas sexuais seguras e preventivas (SILVEIRA et al., 2012). Educar é construir redes 

de significado entre o educador e o educando no processo de aprendizagem, por meio da 

discussão crítica-reflexiva da realidade, levando-se em consideração que o educando é um 

ser livre de opiniões e participante deste processo, bem como a necessidade de trabalhar em 

conjunto com a família e a rede de saúde (FONTANA; SANTOS; BRUM, 2013). 
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Em ação conjunta voltada à saúde sexual dos adolescentes, principalmente para 

prevenção à HIV, os Ministérios da Saúde e Educação implementaram alguns programas para 

prevenção da Aids nas escolas. Em 1994, surge o “Projeto Escolas” como uma política de 

educação na sexualidade para formação de professores e orientadores pedagógicos 

relacionado à prevenção da Aids. Em 2003, em parceria com a UNESCO, o “Projeto Escolas” 

foi substituído pelo “Programa Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE)”, no qual a prevenção 

passou a ser contextualizada como promoção da saúde sexual e reprodutiva, com a 

qualificação dos professores, disponibilização de materiais educativos e de preservativos nas 

escolas. Quatro anos mais tarde, houve a incorporação do SPE ao “Programa Saúde nas 

Escolas (PSE)” cujas ações passaram a integrar os aspectos preventivo-educativo e 

assistenciais (NEVES; ROMERO, 2017). 

O Ministério da Educação e Cultura (MEC), conforme lei n° 9.394 de 1996, começou 

a estimular que a orientação sexual fosse tema transversal nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’S) do Ensino Fundamental ao Ensino Médio no Brasil, contextualizando desta 

forma a inserção da sexualidade e dos riscos associados as práticas sexuais no ambiente 

educacional. A intervenção pedagógica tem como proposta em articular essa orientação nas 

diversas disciplinas, sendo conduzida diante as manifestações comportamentais e discurso 

dos alunos, para favorecer uma abordagem pluralista e interdisciplinar (BRASIL, 1996). Nos 

PCN’s foi instituído que a sexualidade precisa ser trabalhada em três temáticas: relação entre 

gêneros, corpo humano e prevenção as IST’s/Aids (BRASIL, 1997). 

Os PCN’s foram instituídos para ser um referencial formentador de reflexão sobre os 

currículos escolares, como uma proposta a ser decidida pela escola no momento da 

elaboração dos seus projetos/conteúdos curriculares. Apesar deste progresso, a inclusão da 

orientação sexual como tema transversal ainda se encontra como discurso oficial, devido as 

convergências de como interligar a educação e a sexualidade, pelas concepções pré- 

estabelecidas e os temores existente nos educadores, além da falta de incentivo e subsídios 

para que de fato permitam que o assunto seja abordado em sala de aula (SFAIR; BITTAR; 

LOPES, 2015). 

Nothaft et al. (2014) evidenciaram que, apesar dos professores manifestarem a 

importância da abordagem da educação sexual no espaço escolar, os mesmos apresentam 

dificuldades relacionadas à escassez de materiais didático-pedagógicos e tecnológicos para 

o desenvolvimento das aulas, divergências sobre o processo de sexualidade e o sentimento 

de inabilidade para discutir o tema, transferindo-o somente aos docentes de Biologia. Porém, 

estes mesmos professores reconhecem o diálogo como uma estratégia que auxilia na 

interação, criação de vínculo e relações de confiança com os adolescentes. 

Entre as dificuldades da aplicação das propostas dos PCN’s estão as disciplinas 

escolares que não permitem que os temas transversais tenham uma centralidade no currículo 
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escolar, sendo discutidos na escola como conhecimentos menores, de “segunda linha”, de 

forma periférica e marginal, pois o maior destaque são os conteúdos consolidados ao longo 

dos anos nas disciplinas específicas (MARINHO; SILVA; FERREIRA, 2015). De acordo com 

Barros e Ribeiro (2012), a educação para sexualidade deve ultrapassar as barreiras impostas 

pelas disciplinas, seguindo um caminho menos rígido e hierárquico, que rompa com a 

disciplinaridade do currículo escolar, possibilitando que a discussão inclua saberes e 

conhecimentos de todas as disciplinas, para não haver o fragmento do assunto e não lhe dar 

apenas um olhar. 

Neste sentido, a ação da transversalidade proposta pelos PCN’s implica na 

capacitação e sensibilização dos professores/educadores para o desenvolvimento de um 

trabalho eficaz e esclarecedor sobre sexualidade no ambiente escolar, uma vez que além de 

dominar o conteúdo programático de sua disciplina de formação, ele necessita criar 

estratégias para informar e fazer refletir sobre a temática sexualidade, inserindo-as 

adequadamente no cotidiano dos alunos e familiares (MOIZÉS; BUENO, 2010). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Tipo de pesquisa 

 
 

a) Estudo de intervenção, ensaio clínico randomizado, para avaliar o efeito das intervenções 

educativas sobre o conhecimento dos alunos. 

b) Estudo descritivo, com abordagem quali-quantitativa, referente a percepção dos 

professores. 

 
 Local e período da pesquisa 

 
 

A pesquisa foi realizada em duas escolas da rede pública de Sergipe, localizadas nos 

municípios de Carmópolis e Nossa Senhora do Socorro. A Escola Estadual Poeta José 

Sampaio, localizada em Carmópolis, foi o primeiro espaço escolar a ser trabalhado na 

pesquisa, entre os meses de janeiro a fevereiro/2017. As intervenções no Colégio Estadual 

João Batista Nascimento, localizado em Nossa Senhora do Socorro, ocorreram entre os 

meses de maio a julho/2017. Ambas as instituições de ensino oferecem ensino fundamental 

e ensino médio, além de Educação para Jovens e Adultos. 

A seleção dos espaços escolares foi feita a partir de dois parâmetros: 1. Necessidade 

da escola de abordagem sobre Educação Sexual e Reprodutiva; 2. Dados/Informações da 

Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe sobre Zika vírus e/ou microcefalia. As informações 

referentes a Nossa Senhora do Socorro revelaram a ocorrência de 20 casos de recém- 

nascidos com microcefalia por infecção congênita e 2 casos confirmados para infecção pelo 

Zika vírus. O município de Carmópolis foi classificado como de médio risco (2,7), segundo o 

Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa), além de ser área com 3 casos suspeitos de 

infecção por Zika vírus (SERGIPE, 2016 b,c). 

 
 População e amostra 

 
 

 Alunos adolescentes 

 
 

No estudo, foi adotada uma proporção de 1:1 entre grupos caso e grupos controle. 

Visando um tamanho de efeito de pequeno a médio (W=0,129) num teste Qui-Quadrado com 

1 grau de liberdade (duas variáveis de dois níveis), com um nível de significância de 5% e um 

poder de 80%, estimou-se um tamanho amostral de 466 adolescentes (233 cada grupo). 

Com base nos critérios de elegibilidade, a população-alvo da escola pública em 

Carmópolis foi constituída por 458 alunos adolescentes, enquanto a da escola pública de 
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Nossa Senhora do Socorro foi constituída de 475. Porém, 256 alunos adolescentes da escola 

situada em Carmópolis e 264 da escola em Nossa Senhora do Socorro atenderam a 

convocação. 

Devido à chance de perdas de seguimento e exclusão pós-randomização, elaborou- 

se uma tabela de randomização com os adolescentes que atenderam a convocação de acordo 

com a escola. A distribuição foi realizada por meio do Soft R Core Team 2017, em designação 

aleatória sem reposição, em dois grupos experimentais (Grupo Oficina Educativa - GOE e 

Grupo Controle - GC), em proporção igualitária por turma. Após a randomização, não foi 

permitido que os participantes trocassem de grupo. 

Na figura 1 apresenta o fluxograma do processo de randomização dos participantes 

para o ensaio clínico randomizado, desde o recrutamento dos alunos adolescentes até a etapa 

pós-intervenção de cada escola. 

Figura 1: Fluxograma ilustrando o processo de seleção de participantes desde o recrutamento até a 
amostra analisada para verificar o efeito das intervenções educativas. Sergipe/2017. 

 
 Critérios de elegibilidade e exclusão 

 
 

Os critérios de elegibilidade dos adolescentes foram: estar matriculado no Colégio 

Estadual João Batista Nascimento ou na Escola Estadual Poeta José Sampaio, cursarem 

entre o 8º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio. 

Não participaram do estudo aqueles alunos que não se encontravam na faixa etária 

pré-estabelecida (10-19 anos), que apresentassem deficiência cognitiva relatada por 

professor e que se ausentasse em alguma etapa metodológica (pré-intervenção, intervenção 

educacional e pós-intervenção). 
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 Professores 

 
 

A população de professores foi composta por todo o corpo docente das duas escolas 

estudadas: 27 professores em Carmópolis e 26 professores em Nossa Senhora do Socorro. 

 
 Critérios de inclusão/exclusão 

 
 

Os critérios de inclusão para os professores foram estes serem efetivos na instituição 

ou especialista na área da educação, com tempo mínimo de 1 ano, e ministrarem aulas 

regulares no 8° ano do nível fundamental até o 3° ano do ensino médio, nos turnos matutino 

e/ou vespertino. 

No estudo não foram inclusos os professores substitutos ou que se encontravam em 

licença laboral. 

 
 Sistemática pré coleta de dados 

 
 

Antes de iniciar a coleta de dados, foi realizado o reconhecimento do local de estudo 

por meio de visita técnica, aproveitando o ensejo para explicitar aos responsáveis técnicos da 

instituição de ensino a abordagem e relevância da pesquisa, para submeter o cronograma de 

atividades para análise/concordância e para obter a permissão de uso do espaço-físico da 

escola (via ofício). 

Do mesmo modo, realizou-se reuniões, em dias distintos, com os professores e os 

responsáveis legais para o esclarecimento das dúvidas e objetivo da pesquisa, e reforçar a 

importância do projeto na escola. O momento tornou-se propício para observar a aceitação 

da abordagem intervencionista no ambiente escolar e solicitar a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexos A; B e C). Para aqueles responsáveis 

legais que não puderam estar presentes na data sugerida da reunião, foi encaminhado um 

ofício com os objetivos da pesquisa e a explicação das etapas metodológicas, além do TCLE 

em anexo. 

Uma vez que os questionários foram elaborados pela autora do estudo, estes 

instrumentos de coleta de dados foram avaliados, antes da utilização, por seis expertises 

independentes na área de saúde e educação e em temáticas correlatas. Os especialistas 

foram convidados para a participação no processo via carta-convite, com informações sobre 

os objetivos e descrição deste estudo. Após o aceite, os questionários foram enviados via e- 

mail ou outro mecanismo de rede, conforme a disponibilidade do participante da avaliação. 

Os especialistas avaliaram o instrumento de acordo com os critérios de relevância, 

pertinência, suficiência e adequação (clareza, sequência e compreensão para responder). Os 
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graus variados de concordância, neste estudo, foram: 0 – discordância; 1 – indecisão; 2 – 

concordância. 

 
 Coleta de dados 

 
 

Após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), foi realizada a coleta de 

dados tanto dos professores, quanto dos alunos adolescentes (Figura 2). 

 

Figura 2: Fluxograma das etapas metodológicas do estudo. 

 
a) Alunos adolescentes 

 
 

Inicialmente, foram tomadas as seguintes medidas para evitar ou minimizar efeitos de 

variáveis externas na coleta de dados referentes aos adolescentes, conforme Esere (2008): 

• Os sujeitos para participar da pesquisa foram selecionados aleatoriamente e 

designados ao seu grupo, controle ou oficina educativa; 

• Para evitar qualquer forma de interação e contaminação nas informações, um local 

específico foi utilizado para reuniões com o Grupo Oficina Educativa e tendo a garantia 

que cada grupo participasse em dias e espaços físicos distintos; 
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• Instrumento: o mesmo questionário que aborda dados sobre conhecimento em 

apêndice foi aplicado tanto no período de pré-teste como no pós-teste; 

• Para garantir a seriedade, a participação plena e evitar a mortalidade experimental 

(situação essa em que os participantes deixem de participar durante o processo), os 

adolescentes foram altamente motivados e apenas participaram do programa aqueles 

que assinaram o termo de assentimento. 

 
Coleta de dados pré-intervenção 

 
 

Os questionários designados aos alunos, previamente acondicionados em envelope 

lacrado após sua elaboração, foram aplicados sob supervisão da pesquisadora na própria 

escola, em dias letivos normais, e com tempo para respostas em aberto, de acordo com a 

necessidade de cada sujeito. O ambiente de aplicação dos instrumentos era uma sala de aula 

ventilada, com boa iluminação e quantidade de cadeiras individuais e confortáveis condizente 

com o tamanho da amostra; caracterizando-se ainda por ser livre de interferências externas. 

Além disso, com intuito de garantir o sigilo e a não identificação, os questionários respondidos 

foram depositados pelo próprio aluno em urna disponibilizada na referida sala. 

Os instrumentos de coleta de dados designados aos alunos configuraram-se em dois 

questionários epidemiológicos (Apêndice B), de formato semi-estruturado, pré-codificados e 

anônimos, baseando-se sua elaboração em estudos anteriores pertinentes e no alcance dos 

objetivos. O primeiro instrumento aplicado, composto por 13 questões, abordava informações 

sociodemográficas e comportamento sexual, enquanto o segundo instrumento, composto por 

12 questões, foi direcionado ao conhecimento das ISTs, incluindo o Zika vírus, gravidez, 

métodos de prevenção e contracepção. 

 
 Intervenção educativa 

 
 

Os alunos do Grupo Oficina Educativa (GOE) foram agrupados de acordo com o nível 

educacional, em função da heterogeneidade de idades/série. A categorização do nível 

educacional foi feita com distribuição equitativa, e da seguinte forma: categoria 1: 8º ano - 9º 

ano do ensino fundamental; categoria 2: 1º ano - 3º ano do ensino médio. 

As Oficinas Educativas e Pedagógicas estão descritas no Quadro 1. A Educação em 

Saúde nas Escolas foi desenvolvida por meio oficinas temáticas com abordagem/estratégia 

lúdica, sem perder de vista a base teórica, tais como: dinâmicas de grupo, jogos e confecção 

de materiais didáticos, sempre sucedido de espaço temporal para discussão (Apêndice E). 

Os programas educativos ocorreram em espaço amplo, ventilado, com boa iluminação e 
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quantidade de cadeiras suficiente para todos os participantes, sendo este escolhido em 

comum acordo com as Coordenações das escolas selecionadas (Figura 3). 

As sessões do Grupo Controle, tipo placebo, foram operacionalizadas na forma de 

uma atividade de sustentabilidade ecológica “Construção de Horta e Espaço Recreativo no 

Ambiente Escolar”, realizada em área abandonada e com potencial risco para 

estabelecimento de criadouros de Aedes aegypti (Apêndice F). O objetivo desta atividade foi 

demonstrar formas de reciclagem de pneus, garrafas pets e outros materiais descartáveis, 

enfocando os benefícios com vista ao controle vetrorial do Zika vírus e outras arboviroses, 

saneamento ambiental e humanização de espaços coletivos. Alunos de diferentes séries e 

níveis educacionais participaram de forma conjunta desta atividade. 
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Quadro 1: Oficinas Educativas e Pedagógicas segundo as temáticas propostas 
 

População alvo: Adolescentes das escolas situadas no município de Carmópolis e de Nossa Senhora do Socorro, do Estado de Sergipe. 

Equipe de pesquisadores: Pesquisadora Dra Cláudia Moura de Melo, Dra Geza Thais Rangel e Souza e Herifrania Tourinho Aragão. 

Número máximo de participantes por grupo: 20 

Duração: 1:30h a 3:00h a depender da temática 

• Objetivo Geral: Os adolescentes serão capazes de compreender as temáticas refletindo em melhorias no conhecimento sobre os riscos das práticas 

sexuais (IST’s/Aids e gravidez não planejada, e na minimização dos questionamentos sobre o Zika vírus em torno da atividade sexual e de reprodução. 

Temáticas Objetivos Específicos Estratégias 

1- O que é Sexualidade para 

mim?* 

- Identificar as dimensões Psicológica e 

Sociocultural da sexualidade, além da 

Biológica. 

-Construir coletivamente um conceito de 

sexualidade que abranja as dimensões 

trabalhadas. 

- Colagem de palavras no painel “Afinal, O que é sexualidade” de acordo com 

as três dimensões: Biológica, Sociocultural e Psicológica, tendo como base a 

opinião dos alunos (pág.114); 

- Formulação de frases na “árvore do entendimento/WhatsApp” (pág.116), 

usando as palavras encaixadas no painel anterior mais os símbolos 

matemáticos (+, -, x, ÷, ≠, ≤, ≥, = e %) 

- Criação de fluxograma, com sequência temporal, das atividades cotidianas 

prepostas, para posterior associação com as dimensões da sexualidade 

(pág. 116); 

- Aula expositiva dialogada para discutir a distinção de sexo e sexualidade, e 

o que foi exposto durante a atividade; 

2- Conhecimento do corpo 

nos aspectos fisiológicos e 

anatômicos 

- Diferenciar a anatomia dos órgãos 

reprodutores; 

- Identificar a influência da ação hormonal no 

corpo humano na adolescência. 

- Confecção de maquetes móveis do corpo humano do homem/mulher que 

representassem as modificações na adolescência (pág.117); 

- Colagem de figuras do aparelho reprodutor feminino e masculino, e em 

seguida a colocação dos nomes nas suas respectivas estruturas; 

- Aula expositiva dialogada sobre anatomia dos órgãos genitais, mudanças 

corporais e fisiológicas (ciclo menstrual, ovulação, ejaculação e 

masturbação). 

3- Riscos no 

desenvolvimento da 

sexualidade –Gravidez não 

planejada e IST/Aids. 

- Identificar a ação hormonal no ciclo 

menstrual e na ovulação, bem como a 

relação da gravidez. 

- Explicar o que é DSTs e a nova sigla, IST; 

- Confecção de maquete do ciclo menstrual (pág.121), com auxílio da música 

“malandramente” no formato de paródia (pág.130); 

- Confecção de um álbum seriado com definições, tipos de transmissão, 

agente etiológico, sintomatologia e figuras ilustrativas, e os modos de 

prevenção (pág.118); 

- Busca dos nomes das ISTs em caça palavras (pág.120); 
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 - Reconhecer as ISTs existentes e as 

vulnerabilidades do homem e mulher para o 

acometimento. 

- Aula expositiva dialogada para discutir o que foi exposto durante a atividade. 

 
 

Quadro 1 (cont.): Oficina Educativas e Pedagógicas segundo as temáticas propostas. 
 

4- Quais são os métodos 

contraceptivos e como devo 

usar? 

- Diferenciar métodos preventivos e 

contraceptivos e como utilizá-los; 

- Conhecer os métodos contraceptivos e os 

classificar segundo seus tipos (hormonal, 

barreira, natural, químico e definitivo); 

- Explicitar a forma correta de uso dos 16 

métodos contraceptivos expostos na 

pesquisa, com ênfase no preservativo 

masculino e feminino; 

- Explicar as principais características 

necessárias de se observar no preservativo 

antes de fazer o uso na prática sexual. 

- Jogo educativo para reconhecer os métodos contraceptivos e identificar o 

tipo de método (pág.122); 

- Atividade em grupo demonstrativa de como usar o preservativo feminino e 

masculino e as características necessárias antes do uso; 

- Confecção de quadro sobre as vulnerabilidades em adquirir as ISTs 

(pág.119);** 

- Aula expositiva dialogada sobre o que é método contraceptivo e preventivo, 

e como se utiliza os métodos contraceptivos; 

5- A influência do Zika vírus 

na saúde sexual e 

reprodutiva. 

- Difundir aspectos relacionados da infecção 

humana pelo Zika vírus, seu vetor e sinais e 

sintomas; 

- Explicar a potencial relação da infecção Zika 

vírus nas práticas sexuais e reprodutivas; 

- Entender as causas e as implicações da 

microcefalia no período gestacional. 

- Exposição de filme educativo sobre o Zika vírus; 

- Jogo educativo sobre o Aedes aegypti e as doenças transmitidas, focando 

no Zika vírus (pág.128);*** 

- Aula expositiva dialogada sobre o aspecto histórico do Zika vírus, vetor, 

sintomatologia, modos de transmissão, com ênfase na prática sexual e 

mosquito, e acometimento da microcefalia; 

- Confecção de memes sobre o Aedes aegypti, com ênfase no Zika vírus e 

criadouros. 

A aplicabilidade das atividades pedagógicas está em apêndice D 
* Estratégias adaptadas, Magalhães (2011); 
**Dinâmica adaptada, Brasil (2011b); 
***As imagens utilizadas no quebra-cabeça e quadro das sintomatologias, peças do jogo Aedes play, foram extraídas da página do CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention) e FIOCRUZ, respectivamente. 
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Figura 3 - Atividades realizadas com os alunos do 8º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino 

médio, em escolas situadas em Sergipe. 2017. 1- Afinal, o que é sexualidade? / 2- Sexualidade no 
dia-a-dia / 3- Espelho meu, o que mudou no meu corpo? / 4- Álbum das ISTs / 5- Ciclo menstrual / 6- 
Jogo da memória dos métodos contraceptivos. / 7-Dramatização sobre o uso do preservativo / 8 - 
Quadro “Vulnerável, eu sou?” / 9- Tabuleiro gigante “Aedes Play”. 

 
 
 

Coleta de dados pós-intervenção educativa 

 
 

Oito dias após a intervenção educativa, foi procedida a reaplicação do instrumento de 

coleta de dados para verificar o efeito da intervenção educativa e a potencialidade desta 

estratégia como método pedagógico a ser utilizado por educadores e coordenadores. 

 
b) Professores 

 
 

Os dados referentes aos professores foram coletados por meio de um instrumento semi- 

estruturado (Apêndice C), composto por 10 questões relacionadas ao perfil sociodemográfico 

e profissional, as dificuldades em abordar assuntos ligados a sexualidade no ensino, a opinião 

sobre a inserção da educação sexual nas práticas pedagógicas e a relevância da temática 

Zika vírus ser inserida no tópico Educação Sexual. 

 
 Análise de dados 

 
 

a) Alunos adolescentes 



37  

Os dados referentes aos adolescentes foram analisados no programa 

StatisticalPackage for Social Sciences (SPSS), versão 21.0. O programa foi utilizado para 

confecção do banco de dados, análise estatística e confecção das tabelas. 

Para verificar a normalidade dos dados foi utilizado o teste de Shapiro-Wilks. As 

associações entre as variáveis foram feitas por meio de tabelas de contingência (teste do Qui- 

quadrado de Pearson) e comparação entre médias (testeT de Student e análise de variância 

simples); na medida de associação calculou-se a razão de chance (RC) com intervalo de 

confiança de 95%, utilizando um valor de significância de p<0,05. 

Os testes foram aplicados para avaliar a frequência dos dados e comparar as 

respostas entre os dois grupos no período do pré e pós-intervenção, com o objetivo de verificar 

se ocorreram diferenças de opiniões entre os grupos. No intuito de determinar os efeitos da 

variável independente (Intervenção de Educação Sexual e Reprodutiva) sobre a variável 

dependente (melhoria no conhecimento reprodutivo e sexual entre os grupos) foi realizado a 

análise de covariância (ANCOVA) respeitando o desenho com medidas repetidas e múltiplos 

grupos. 

 
b) Professores 

 
 

Os dados quantitativos foram categorizados, armazenados e analisados no programa 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 21.0, sendo apresentados na forma 

de freqüência absoluta e percentual. 

As variáveis foram agrupadas em tabelas de contingência (teste Exato de Fisher) e 

submetidos à comparação entre médias (teste de Shapiro-Wilks para normalidade e teste T 

de Student), com um valor de significância de p<0,05, para avaliar a freqüência destes dados 

e comparar as respostas entre as duas escolas sobre os fatores de dificuldade em ministrar 

educação sexual. 

Os dados qualitativos do questionário dos professores foram analisados seguindo a 

técnica de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2010), para possibilitar a criação de categorias 

temáticas e precisão de análise. O método de análise seguiu a ordem da seguinte proposta: 

1- Pré-análise: após a transcrição dos dados foi realizado a leitura flutuante para tornar 

mais claro as respostas, e, na etapa seguinte, o estabelecimento das unidades de registro. 

2- Exploração do material: foi realizado os recortes das falas dos entrevistados para 

a identificação das unidades de registro, e, após, foram codificadas em unidades de contexto. 

3-Inferência: correspondeu a última etapa, consistindo no processo de inferência por 

meio das unidades de contexto, permitindo a criação das categorias temáticas por meio da 

categorização das ideias encontradas. 
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Os dados agrupados em categorias foram discutidos segundo grupos de respostas 

semelhantes, dando ênfase às respostas consideradas relevantes para o direcionamento das 

discussões. Desta forma, foi possível agrupá-las nas seguintes categorias: “Concepção dos 

professores em relação aos fatores de dificuldades em abordar educação sexual” e 

“Relevância da emergência Zika vírus na educação sexual”. 

Para garantir o anonimato, os professores foram identificados com 2 codinomes de 

corujas existentes no Nordeste brasileiro, Coruja-Buraqueira e Murucututu, designados 

respectivamente aos municípios de Carmópolis e Nossa Senhora do Socorro, seguido de 

numeração de acordo com a ordem de análise dos questionários de cada escola. A escolha 

das corujas relaciona-se ao fato destes animais simbolizarem, na mitologia grega, a sabedoria 

e o conhecimento racional e intuitivo. 

 
 Princípios éticos da pesquisa 

 
 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade 

Tiradentes-UNIT, com o parecer nº 1.858.861 e CAAE 58434416.7.0000.5371. Durante as 

atividades foram contemplados e resguardados os aspectos éticos e legais, de acordo com a 

Resolução nº 466/2012, no qual os participantes foram orientados e esclarecidos sobre a 

participação voluntária, o objetivo do estudo e etapas metodológicas, entre outros. Aqueles 

que concordaram em participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

contidos nos Anexos. Todos os dados foram guardados de forma confidencial com o 

pesquisador principal, sendo mantida a identidade dos sujeitos em sigilo. Os mesmos serão 

incinerados após dois anos da publicação dos trabalhos. 
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5. MANUSCRITO I 

 
Intervenção educativa acerca do conhecimento sobre Zika vírus e métodos 
contraceptivos: ensaio randomizado com adolescentes 

 
O objetivo do estudo é avaliar o efeito das intervenções no conhecimento dos adolescentes 
relacionado a Zika vírus e contracepção. Participaram adolescentes de escolas públicas em 
Sergipe, alocados em designação aleatória e igualitária para os grupos controle (GC) e oficina 
educativa (GOE). Foi utilizado questionário para avaliar a diferença de respostas dos grupos 
antese após a intervenção, que consistiu de oficinas de jogos e álbum ilustrativo. Para análise 
dos dados, aplicou-se o teste Qui-quadrado e ANCOVA. Ambos os grupos no período pré- 
intervenção, apresentaram escasso conhecimento sobre as vias de transmissão e prevenção 
ao Zika, e, aproximadamente 42% desconhecia o uso dos métodos contraceptivos. Após a 
intervenção, o GOE apresentou um maior conhecimento pelo quantitativo de respostas 
corretas comparado ao GC (p<0,05). Conclui-se que as estratégias educativas são 
adequadas para conhecimento relacionado à contracepção e prevenção ao Zika vírus. 

 

Palavras-Chave: Contracepção. Oficinas de prevenção. Zika vírus. Adolescência. 
 
Educational intervention about knowledge about Zika virus and contraceptive 
methods: a randomized trial with adolescentes 

 
The aim of the study was to evaluate the effect of interventions on the knowledge of 
adolescents related to Zika virus and contraception. The participants were adolescents from 
public schools in Sergipe, allocated in a random and equitable designation for the control (CG) 
and educational workshop (EWG) groups. A questionnaire was used to evaluate the difference 
of responses of the groups before and after the intervention, which consisted of games 
workshops and illustrative album. For the analysis of the data, the Chi-square test and 
ANCOVA were applied. Both groups in the pre-intervention period, had limited knowledge 
about the routes of transmission and prevention Zika, and about 42% did not know the use of 
contraceptive methods. After the intervention, the EWG presented a greater knowledge of the 
quantitative correct answers compared to the CG (p <0.05). It is concluded that educational 
strategies are adequate for knowledge related to contraception and Zika virus prevention. 

 

Keywords: Contraception. Prevention workshops. Zika virus. Adolescence. 
 
Intervención educativa sobre el conocimiento sobre Zika virus y métodos 
anticonceptivos: ensayo aleatorizado con adolescentes 

 
El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de las intervenciones en el conocimiento de los 
adolescentes relacionado con Zika virus y contracepción. Los participantes fueron 
adolescentes de escuelas públicas en Sergipe, asignados en designación aleatoria y 
equitativa para los grupos control (GC) y taller educativo (GTE). Se utilizó un cuestionario para 
evaluar la diferencia de respuestas de los grupos antes y después de la intervención, que 
consistió de talleres de juegos y álbum ilustrativo. Para el análisis de los datos, se aplicó la 
prueba Chi-cuadrado y ANCOVA. Ambos grupos en el período pre-intervención, presentaron 
escaso conocimiento sobre las vías de transmisión y prevención a Zika, y aproximadamente 
el 42% desconocía el uso de los métodos anticonceptivos. Después de la intervención, el GTE 
presentó un mayor conocimiento por el cuantitativo de respuestas correctas comparado al GC 
(p <0,05). Se concluye que las estrategias educativas son adecuadas para el conocimiento 
relacionado con la anticoncepción y la prevención del Zika virus. 

 

Palabras clave: Anticoncepción. Talleres de prevención. Zika virus. Adolescencia. 
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Introdução 

A adolescência é compreendida como a etapa da vida entre a infância e a fase 

adulta, permeada pelo complexo processo de desenvolvimento biopsicossocial e de 

crescimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde1, a adolescência é 

considerada como a segunda década da vida, dos dez aos dezenove anos. 

Esta fase de desenvolvimento envolve, no mínimo, três situações de extrema 

importância para os adolescentes: a ocorrência de gravidez, das Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST) e a adoção de práticas preventivas, como o uso do 

preservativo. As vulnerabilidades podem ser inerentes a liberação sexual, a 

precocidade ao iniciar as práticas sexuais, estímulos oriundos dos meios de 

comunicação e ao mínimo acesso ao conhecimento e discussão sobre temáticas em 

torno da sexualidade e contracepção2. 

Atualmente, o Brasil e outros países do continente americano têm vivenciado a 

dispersão do Zika vírus em seus territórios3. O Boletim Epidemiológico do Brasil nº 

18/2016, evidenciou a confirmação de 91.387 casos suspeitos de febre pelo Zika vírus 

acumulados desde o início das investigações no território brasileiro, dos quais 31.616 

foram confirmados. Dentre os estados nordestinos, Sergipe possui 348 casos e uma 

incidência de 15,5/100 mil hab.4. 

Estudos evidenciam uma heterogeneidade nas formas de transmissão desta 

arbovirose, além do mosquito como a principal via de infecção ao homem5, existe a 

possibilidade de transmissão sexual6, tornando-o um desafio real às mulheres em 

idade reprodutiva, pelo risco de conceber um bebê com a Síndrome Congênita do Zika 

(SCZ)7. 

Diante a dispersão do Zika vírus e consequências ao homem, nota-se a 

necessidade de investir em melhorias na educação sexual como método de 

prevenção8. Para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, o jogo educativo tem 

sido apontado como mais eficaz do que métodos didáticos tradicionais de educação 

em saúde9, por estimular a compreensão de forma prazerosa e a reflexão do 

conhecimento adquirido com a realidade vivenciada10. 

O estudo de Barbosa et al.11 evidenciou que o uso do lúdico em intervenção de 

educação em saúde relacionadas às IST’s/AIDS proporcionou um aumento 

significativo no conhecimento dos adolescentes sobre a temática, pela maneira 

criativa de propiciar o aprendizado. Além disso, existem evidências que este método 
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de abordagem é eficaz em estratégias educativas relacionadas às arboviroses, 

especificamente a dengue12;13. 

Com base no exposto, entende-se que o lúdico é um recurso importante e 

valioso no processo ensino-aprendizagem, pois aguça a curiosidade, propicia a 

compreensão dos conhecimentos e favorece a apreensão do aprendizado. Assim, o 

objetivo do estudo foi verificar o efeito das intervenções lúdicas no conhecimento 

sobre Zika vírus e métodos contraceptivos, direcionadas à adolescentes. 

 
Metodologia 

Foi planejado um ensaio clínico randomizado, envolvendo adolescentes para 

avaliar a efetividade das intervenções no conhecimento, realizado durante o primeiro 

semestre do ano letivo de 2017, em duas escolas públicas, de área urbana, situadas 

no município Nossa Senhora do Socorro e Carmópolis, Estado de Sergipe. 

A seleção dos espaços foi estabelecida partindo de dois pontos essenciais: 1) 

a necessidade da escola em se abordar educação sexual; 2) resultados divulgados 

pela Secretaria Estadual da Saúde dos municípios que apresentaram recém-nascidos 

confirmados de microcefalia por infecção congênita, casos de indivíduos 

confirmados/suspeitos para o Zika vírus e classificação para Infestação do Aedes 

aegypti de médio risco14;15. 

 
Considerações éticas 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Tiradentes, com o registro CAAE 58434416.7.0000.5371.Durante as atividades com 

os adolescentes foram contemplados e resguardados os aspectos éticos e legais, de 

acordo com a Resolução nº 466/2012. 

 
População e Amostra 

Os critérios de elegibilidade adotados foram: adolescentes regularmente 

matriculados, cursando entre o 8º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino 

médio e em faixa etária estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Não foram 

incluídos no estudo aqueles que tivessem alguma deficiência cognitiva grave 

informada pelo professor. 

Visando um tamanho de efeito de pequeno a médio (W=0,129) num teste Qui- 

Quadrado com um grau de liberdade (duas variáveis de dois níveis), com um nível de 
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significância de 5% e um poder de 80%, estimou-se um tamanho amostral mínimo de 

466 adolescentes (233 cada grupo, obedecendo a proporção de 1:1 entre casos e 

controles). 

Com base nos critérios de elegibilidade, a população-alvo da escola pública em 

Carmópolis foi constituída por 458 adolescentes e a da escola pública do município 

de Nossa Senhora do Socorro foi de 475. No entanto, 256 adolescentes da escola em 

Carmópolis e 264 da escola em Nossa Senhora do Socorro atenderam à convocação 

no tempo estimado. 

Devido à chance de perdas de seguimento e exclusão pós-randomização, 

preparou-se uma tabela de randomização com os adolescentes que atenderam ao 

chamado. A alocação foi realizada por meio do Soft R Core Team 2017, em 

designação aleatória sem reposição, em dois grupos experimentais (Grupo Oficina 

Educativa e Grupo Controle), em proporção igualitária por turma. Após a 

randomização, não foi permitido que os participantes trocassem de grupo. 

Após o processo da primeira intervenção, ocorreram algumas poucas perdas 

entre as amostras populacionais, finalizando o estudo com 500 estudantes 

distribuídos equitativamente entre as escolas (Figura 1). 

 
 

Figura 1: Processo de amostragem dos participantes para o ensaio clínico randomizado, desde o 
recrutamento dos adolescentes até a etapa pós-intervenção em cada escola, para verificar o efeito das 
intervenções no conhecimento sobre Zika vírus e contracepção. Sergipe/2017 

 

Coleta de dados 
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Foram utilizados dois questionários de formato semi-estruturados e pré- 

codificados, confeccionados a partir estudos pertinentes a temática. Para a aplicação 

dos questionários foi realizada previamente a validação de análise de conteúdo por 

expertise com seis profissionais nas áreas da saúde e da educação. 

O primeiro questionário era composto por cinco questões relacionadas ao 

aspecto sociodemográfico e de comportamento sexual, enquanto que o segundo, 

aplicado nos períodos pré e pós-intervenção, apresentava 4 perguntas relacionada a 

Zika vírus e métodos de contracepção. A aplicação do instrumento na etapa pós- 

intervenção ocorreu isoladamente nos respectivos grupos, 7 dias após o início das 

oficinas. 

 
Atividades com o Grupo de Oficinas Educativas (GOE) 

Foram desenvolvidas três oficinas educativas e temáticas (uma por dia), 

utilizando-se jogos confeccionados pelos próprios autores. Cada oficina era composta 

por grupos de dez a vinte participantes, com duração mínima de 1 hora e 30 minutos 

e máxima de 3 horas, contando com as seguintes temáticas: “Risco no 

desenvolvimento da sexualidade –IST’s” (confecção de álbum ilustrativo); “Como devo 

usar os métodos contraceptivos?” (jogo da memória e dramatização do uso do 

preservativo masculino/feminino) e “Emergência do Zika vírus na saúde sexual e 

reprodutiva” (tabuleiro gigante – “Aedes Play”). 

No início das oficinas foram empregadas técnicas para apresentação dos 

facilitadores e dos membros do grupo e a pactuação do contrato de trabalho para 

evitar qualquer forma de interação ou contaminação de informações com o outro 

grupo, além da “mortalidade experimental” (situação em que os participantes deixam 

de participar durante o processo). 

 
Atividades com o Grupo Controle (GC) 

Na sessão do GC foi desenvolvida ação ambiental em espaço escolar 

desprovido de cuidados, para eliminação dos possíveis focos do Aedes sp. por meio 

de prática sustentável, utilizando-se de pneus, garrafas plásticas e outros materiais 

descartados como ornamentos para o espaço. A atividade foi desenvolvida em dias 

distintos ao do GOE e os participantes do GC não foram orientados sobre a relevância 

da ação para prevenção. Ressalta-se que após a reaplicação do questionário, o Grupo 
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Controle recebeu informações dialogadas e detalhadas sobre educação sexual por 

uso de jornais/panfletos. 

 
Análise dos dados 

Os resultados foram analisados com auxílio do programa Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS), versão 21.0. As associações entre as variáveis foram 

feitas através de tabelas de contingência (testes do qui-quadrado de Pearson) e 

comparação entre médias (teste T de Student e análise de variância simples); na 

medida de associação calculou-se a razão de chance (RC) com intervalo de confiança 

de 95%, utilizando um valor de significância de p<0,05. 

Os testes foram aplicados para avaliar a frequência dos dados e comparar as 

respostas entre os dois grupos no período do pré e pós-intervenção, com o objetivo 

de verificar se ocorreram diferenças de opiniões entre os grupos. 

Para avaliar se houve melhoria no conhecimento reprodutivo e sexual, foi 

atribuído ao número de acertos das questões peso um (63 no total). A soma dos 

acertos foi então padronizada para uma escala de zero a cem utilizando a equação: 

S= 
  
 
A*100  
63 

 
Onde 

A é o número de acertos, 

S é a nota padronizada. 

 
No intuito de determinar os efeitos da variável independente (Intervenção de 

Educação Sexual e Reprodutiva) sobre a variável dependente (melhoria no 

conhecimento reprodutivo e sexual entre os grupos) foi realizado a análise de 

covariância (ANCOVA) respeitando o desenho com medidas repetidas e múltiplos 

grupos. 

 
Resultados e Discussão 

 
 

Perfil sociodemográfico e comportamento sexual dos adolescentes 

As características dos participantes dos grupos controle e oficina educativa, de 

cada escola e associação enquanto idade, sexo, religião, nível escolar, ocorrência da 
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menarca/semenarca, acesso em ambiente escolar a educação sexual e utilização de 

método contraceptivo não houve diferença estatisticamente significativa (p>0,05), 

porém a primeira relação sexual houve diferença na associação dos grupos. 

Avaliou-se se a existência de associação entre grupos e primeira relação 

poderia alterar a média final de conhecimento no Grupo Controle. Para tanto aplicou- 

se a ANOVA bivariada com dois fatores, ou seja, conhecimento total pré e pós- 

intervenção em função das variáveis “Grupo” e “primeira relação”, não apresentando 

resultados significativos para a interação (F=0,084; p=0,772). 

Os adolescentes apresentaram em média 15,9 anos (±1,6) de idade em ambos 

os grupos, a maioria do sexo feminino (GOE 148; 59,2% / GC 139; 55,6%), adeptos a 

religião católica (GOE 111; 44,4% / GC 99; 39,8%) e afirmavam já ter ocorrido a 

menarca/semenarca (GOE 225; 90,4%/ GC 223; 89,9%). No que diz respeito à 

escolaridade, a maioria dos adolescentes cursavam o ensino médio (GOE 152; 60,8% 

/ GC 147; 58,8%), e já tiveram o acesso em ambiente escolar sobre educação sexual 

(GOE 187; 74,8% / GC 183; 73,5%). Quanto aos aspectos do comportamento sexual, 

a maioria afirma não possuir experiência sexual (GOE 160; 64,0% / GC 135; 54,0%). 

 
Conhecimento dos adolescentes sobre riscos nas relações sexuais 

No período pré-intervenção os adolescentes em ambos os grupos foram 

interrogados sobre os tipos de DST’s/IST’s que conheciam, citando de uma a duas 

infecções, destacando-se a AIDS/HIV. Percebe-se neste período um 

desconhecimento em ambos os grupos sobre a possível transmissão sexual do Zika 

vírus e uma minoria afirma desconhecer qualquer tipo de infecção de contágio sexual. 

Os resultados expostos mostraram-se não diferir significativamente (Tabela 1). 

No período pós-intervenção (Tabela 2), observou-se que os adolescentes do 

GOE conseguiram citar mais tipos de DST’s/IST’s (de três a cinco citações contra uma 

ou duas citadas pelo GC), destacando-se de forma significativa as categorias “Outras 

IST’s” e “Zika vírus” (p<0,05). Além disso, o GOE apresentou maior possibilidade de 

citar o Zika vírus ao comparar com o GC, que pode ser justificado pela participação 

nas oficinas lúdicas, pela curiosidade pelo fato de ser uma infecção nova e a surpresa 

pela possibilidade de transmissão sexual. Vale ressaltar que a minoria do GC ainda 

mostrou desconhecimento sobre os tipos de IST’s de forma significativa. 

Os resultados sobre os tipos de IST’s são semelhantes ao estudo de Camargo 

e Ferrari16, que envolveu 117 adolescentes em oficinas de prevenção, em escola 



55  

pública de Londrina/PR, que no período pré-intervenção a DST mais conhecida foi a 

AIDS (43,6%), e logo após as oficinas os adolescentes conseguiram citar diferentes 

doenças (41,1%), devido à oportunidade de entrar em contato com informações das 

diversidades de doenças transmitidas na prática sexual. 

Em consideração à tabela 1, foi questionado aos adolescentes as formas de 

transmissão do Zika vírus ao homem, sendo as mais assinaladas corretamente, em 

ambos os grupos, o mosquito, a via transplacentária, a sanguínea, e, por último, as 

vias sexuais, totalizando 50,8% de acertos no GOE e 48,9% no GC. Entre as 

alternativas incorretas, a mais citada foi o aleitamento materno. Vale ressaltar que 

alguns adolescentes, em ambos os grupos, referiram não saber as formas de 

transmissão da infecção (GOE 9,6%; GC 10,0%) ou que todas alternativas expostas 

seriam incorretas (0,4% em ambos os grupos). Os valores obtidos durante o período 

pré-intervenção não apresentaram significância (p>0,05). 

Após a aplicação do jogo “Aedes Play”, foi observada uma tendência de 

mudança nas respostas dos alunos do GOE (Tabela 2), apresentando quase o dobro 

de acertos (88,7%) ao comparar com o GC (47,3%), destacando-se pela razão de 

chance as vias sexuais, seguidas pelo contato via sanguíneo, transplacentária e 

vetorial, se diferindo significativamente (p<0,001). Já as alternativas incorretas, a urina 

foi a única variável que não houve diferença significativa (p>0,05). Vale ressaltar que 

somente o GC, com 17,6% dos adolescentes, permaneceu na afirmação de 

desconhecer qualquer forma de transmissão (p<0,001). 

Os adolescentes também foram questionados em relação às formas de 

prevenção/controle ao vírus na etapa pré-intervenção (Tabela 1), sendo as mais 

conhecidas entre os adolescentes o combate a água parada, seguida de repelente e 

do preservativo. Além do mais, cerca de 30% dos indivíduos de ambos os grupos não 

sabiam, pelo menos, uma forma de controle/prevenção do Zika (GOE 32,4% vs GC 

34,0%; p=0,704), assim como expressaram formas preventivas incorretas (GOE 

13,2% vs GC 7,6%), como consulta com especialista, evitar feridas abertas, vacina do 

posto, protetor solar, medicamentos caseiros e outros. Os valores obtidos nesta etapa 

mostraram que não há diferenças significantes entre o conhecimento dos grupos, 

exceto em telas de proteção. Após a intervenção com o tabuleiro, houve uma 

significativa alteração do conhecimento por parte do GOE (Tabela 2), destacando-se 

pela razão de chance, o preservativo, em seguida de tela, mosquiteiro, roupa 

comprida, repelente, não deixar água parada e inseticida. Observa-se que 11,6% 
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indivíduos do GOE citaram uma nova solução, o ar condicionado e 2,8% o evitar 

sangue infectado como formas de prevenção, de forma significativa. 

Ademais, todos os indivíduos do GOE (100%) apresentaram, pelo menos, uma 

forma de controle/prevenção, porém, 34,8%, integrantes do GC, não sabiam nenhuma 

forma de controle/prevenção (p<0,001). Vale ressaltar, que ambos os grupos 

expressaram medidas profiláticas incorretas, em proporção diferenciada e significativa 

(GOE 1,2% vs GC 14,4%; p<0,001), como por exemplo beber água filtrada, mudar de 

vizinhança, tomar antibiótico, vacina do posto, protetor solar e outros. 

Tabela 1: Distribuição das respostas dos adolescentes, da etapa pré-intervenção, sobre o seu 
conhecimento acerca da prevenção e transmissão do Zika vírus e relação com IST’s/DST’s, de acordo 
com o grupo, Sergipe, 2017.  

Tipos de DST’s/IST’s 
GOE 
n / % 

GC 
n / % 

P 

AIDS/HIV 223 / 89,2% 224 / 89,6% 0,884 

Zika vírus 20 / 8,0% 16 / 6,4% 0,489 

Outras DST’s* 91 / 36,4% 82 /32,8% 0,397 

Não sabe 15 / 6,0% 21 / 8,4% 0,328 

Formas de transmissão do Zika vírus 

Corretas    

Mosquito 214 / 85,6% 210 / 84% 0,618 

Transplacentária 101 / 40,4% 94 / 37,6% 0,521 

Sangue 54 /21,6% 50 / 20,0% 0,659 

Sexo Vaginal 49 /19,6% 39 / 15,6% 0,240 

Sexo Anal 27/ 10,8% 18 / 7,2% 0,160 

Sexo Oral 24/ 9,6% 17 / 6,8% 0,259 

Incorretas    

Amamentação 38 / 15,2% 38 / 15,2% 1,000 

Saliva (beijo) 24 / 9,6% 27 / 10,8% 0,658 
Urina 12 / 4,8% 13 / 5,2% 0,837 

Formas de controle/prevenção para o 
Zika vírus 

Não deixar água parada 90 / 36,0% 97 / 38,8% 0,518 

Repelente 56 / 22,4% 48 / 19,2% 0,378 

Preservativo 29 / 11,6% 25 / 10,0% 0,564 
Telas em portas e janelas 0 / 0,0% 7 / 2,8% 0,008 

Mosquiteiro 1 / 0,4% 6 / 2,4% 0,057 

Roupas compridas/longas 1 / 0,4% 6 / 2,4% 0,057 

Ar condicionado - - - 

Inseticida/larvicida 4 / 1,6% 4 /1,6% 1,000 

Evitar sangue infectado - - - 
*Outras DST’s: Gonorréia ou Tricomoníase ou HPV ou Clamídia ou Linfogranuloma venéreo ou Herpes Genital 

ou Hepatite B ou Donovanose ou Cancro Mole 
p= valor de Qui-quadrado de Pearson 
GOE= Grupo Oficina Educativa 
GC= Grupo Controle 

 

Tabela 2: Distribuição das respostas dos adolescentes, da etapa pós-intervenção, sobre o seu 
conhecimento acerca da prevenção e transmissão do Zika vírus e relação como IST’s/DST’s , de acordo 
com o grupo, Sergipe, 2017. 
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Tipos de DST’s/IST’s 
GOE 
n /% 

GC 
n /% 

p RC (IC) 

AIDS/HIV 231 / 92,4% 224 / 90,0% 0,274 1,3 (0,7 – 2,5) 
Zika vírus 219 / 87,6% 25 / 10,1% <0,001 63,0 (36,0 – 110,1) 
Outras DST’s* 226 / 90,4% 82 / 32,9% <0,001 19,1 (11,6 – 31,5) 

Não sabe 0 / 0,0% 21 / 8,8% <0,001 - 

Formas de transmissão do 
Zika vírus 

    

Corretas     

Mosquito 234 / 93,6% 185 / 74,0% <0,001 5,1(2,8 – 9,1) 

Transplacentária 205 / 82,0% 71 / 28,4% <0,001 11,4(7,5 – 17,5) 
Sangue 119 / 79,6% 52 / 20,8% <0,001 14,8(8,4 – 26,2) 
Sexo Vaginal 234 / 93,6% 43 / 17,2% <0,001 70,4(38,4 – 128,7) 

Sexo Anal 203 / 81,2% 15 / 6,0% <0,001 67,6(36,7 – 124,6) 

Sexo Oral 199 / 79,6% 15 / 6,0% <0,001 61,1(33,3 – 112,0) 
Incorretas     

Amamentação 14 / 5,6% 29 / 11,6% 0,017 0,4(0,2 – 0,8) 
Saliva (beijo) 4 / 1,6% 23 / 9,2% <0,001 0,1(0,0 – 0,4) 

Urina 10 / 4,0% 15 / 6,0% 0,305 0,6(0,2 – 1,4) 

Formas de controle/prevenção 
para o Zika vírus 

Não deixar água parada 189 / 75,6% 94 / 37,6% <0,001 5,1 (3,4 – 7,5) 

Repelente 140 / 56,0% 44 / 17,6% <0,001 5,9 (3,9 – 8,9) 
Preservativo 201 / 80,4% 24 / 9,6% <0,001 38,6 (22,8 – 65,2) 
Telas em portas e janelas 80 / 32,0% 4 / 1,6% <0,001 28,9 (9,1 – 70,6) 

Mosquiteiro 73 / 29,2% 4 / 1,6% <0,001 25,3 (6,5 – 97,5) 

Roupas compridas/longas 104 / 41,6% 7 / 2,8% <0,001 24,7 (11,1 – 54,6) 

Ar condicionado 29 / 11,6% 0 / 0,0% <0,001 - 

Inseticida/larvicida 16 / 6,4% 4 / 1,6% 0,006 4,2 (1,3 – 12,7) 

Evitar sangue infectado 2.8% 0% 0.015 - 

*Outras DST*s: Gonorréia ou Tricomoníase ou HPV ou Clamídia ou Linfogranuloma venéreo ou Herpes Genital 

ou Hepatite B ou Donovanose ou Cancro Mole 
RC= Razão de Chance 
IC= Índice de confiança 
p= valor de Qui-quadrado de Pearson 
GOE= Grupo Oficina Educativa / GC= Grupo Controle 

 

De acordo com o Center for Disease Control and Prevention (CDC), cuja 

maioria das peças do jogo foi baseada, há uma heterogeneidade na transmissão do 

vírus, podendo ser veiculado pelo mosquito Aedes aegypti durante o repasto 

sanguíneo, pelo ato sexual desprotegido, pela via transplacentária e perinatal, 

inclusive encorajando as genitoras a amamentar, mesmo em áreas consideradas 

críticas, por não possuir evidências suficientes da transmissão por essa via. Além 

disso, traz a possibilidade ainda da transmissão pela transfusão de sangue infectado 

e de ser adquirida em ambiente laboratorial17. 

Aedes aegypti é apontado como o principal vetor do vírus nas Américas, porém 

existe evidência do Aedes albopictus como um possível vetor transmissor do Zika 
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vírus18. Em relação ao Culex quinquefasciatus, pesquisa realizada em 

Recife19evidenciou que este vetor presente em território era suscetível a infecção do 

vírus e pode, posteriormente, exportar o Zika vírus em sua saliva para transmissão. 

Contudo, em outro estudo20 verificou que este vetor coletado na área do Rio de 

Janeiro não possuía esta competência para transmissão local do vírus, 

independentemente do período de incubação e do isolado do arbovírus. 

Existem evidências de casos da transmissão sexual humana do vírus, seja por 

via vaginal6, oral21 e anal22. Outros fluídos corporais, como a urina23 e a saliva24, têm 

se tornado alvo de estudos como formas de contaminação ao homem. No entanto, 

não existem evidências suficientes para comprovar a transmissão por essas vias3. 

O jogo de tabuleiro tem sido bastante usado para o ensino-aprendizagem às 

arboviroses, principalmente a dengue. Em estudo com público infanto-juvenil em 

escolas venezuelanas foi aplicado ao grupo experimental um jogo de tabuleiro e 

palestra sobre dengue e medidas de controle, enquanto ao grupo controle foram 

passadas informações padrões sobre o tema. Os resultados demonstraram que os 

participantes do jogo/discussão registraram aumentos significativos de conhecimento 

sobre a prevenção da dengue comparado ao outro grupo13. 

Em outro estudo experimental para mesma arbovirose em escolas públicas em 

Belo Horizonte/MG, evidenciou que a utilização apenas do tabuleiro também 

favoreceu a habilidade de enfrentamento e mudanças de atitudes, pelo fato da maioria 

dos participantes no pré-teste afirmarem que seus pais eram os responsáveis em 

garantir a não reprodução do vetor, e após a participação no jogo, estes responderam 

que todos deveriam fazer ações para controle12. 

Atualmente, não existe tratamento específico ou vacina disponível para 

prevenção à infecção pelo Zika vírus. Entretanto, medidas gerais se concentram na 

prevenção à picada do vetor, as quais incluem medidas de proteção individual e nível 

comunitário com diferentes mecanismos de ação25. Diante a sua capacidade de 

transmissão sexual, o uso do preservativo e outras recomendações provisórias na 

prática sexual vêm sendo intensificadas à população devido ao risco de mulheres em 

idade reprodutiva conceber recém-nascido com microcefalia ou SCZ26. 

Neste sentido, o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) lançou uma 

campanha com o slogan “Mais direitos, menos Zika”, destinada à toda população, em 

especial, às mulheres em idade reprodutiva, grávidas ou não, e com ênfase nas 

populações afrodescedentes. A ação foca tanto nas informações para o controle do 
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vetor, como estimula a adesão aos insumos em saúde sexual e reprodutiva, como a 

promoção de uso do preservativo masculino e feminino. 

Na perspectiva sobre métodos contraceptivos, a Tabela 3 apresenta a 

distribuição de respostas referente ao conhecimento dos diversos métodos de 

contracepção de ambos os grupos. Percebe-se na etapa pré-intervenção que a 

expressão de destaque foi a “Desconheço” (GOE 46,9%; GC 47,1%), principalmente 

em relação ao implante subcutâneo, adesivo, diafragma e DIU (p>0,05). A expressão 

“Conheço e sei usar” (GOE 29,3%; GC 30,2%) foi a segunda mais afirmada, 

destacando-se o preservativo masculino e feminino, seguida da pílula 

anticoncepcional de emergência e pílula oral. As repostas entre grupos não 

apresentaram diferença significativa (p>0,05). 

Após a intervenção com jogo da memória dos métodos contraceptivos e 

discussão, notou-se que o GOE teve significativa melhoria no conhecimento, cuja 

expressão “Conheço e sei usar”foi aproximadamente quatro vezes mais mencionada 

ao comparar com o grupo controle (GOE 85,6%; GC 28,9%), destacando-se o adesivo 

com aumento para 80,4%, diafragma (72,0%), tabelinha (70,4%), implante subcutâneo 

(68,0%) e DIU (67,6%). Em relação às alegações do GC prevaleceu o “Desconheço” 

(42,8%), sobre os métodos contraceptivos do período pré-intervenção. 

Estudos corroboram com os resultados desta pesquisa no período pré- 

intervenção, ao evidenciar que os adolescentes possuem um maior conhecimento 

sobre o preservativo masculino, em relação ao preservativo feminino, pílula 

convencional e a do dia seguinte, porém é insuficiente aos demais métodos 27;28. 

Apesar do esclarecimento sobre os diferentes métodos ao GOE, o preservativo ainda 

permaneceu sendo o mais citado, corroborando com os resultados de outro estudo 

intervencionista com adolescentes29. 

A Organização Pan-Americana de Saúde junto à Organização Mundial de 

Saúde lançou durante a epidemia do Zika vírus um fascículo sobre o uso racional de 

medicamento que aborda opções de anticoncepção na adolescência, perante a 

inconstância no uso dos métodos contraceptivos e seu emprego de forma correta 

pelos adolescentes, no qual recomenda a utilização de métodos contraceptíveis 

irreversíveis de longa duração, como o implante subcutâneo e o DIU30. 



 

 
 

 
Tabela 3. Distribuição das respostas dos adolescentes sobre o conhecimento dos tipos de métodos contraceptivos, de acordo 
com o grupo e etapa. Sergipe/2017. 
   GOE     GC   

Métodos Contraceptivos Conheço e 
sei usar 

Conheço, 
mas não 

  sei usar  

 
Desconheço 

 
Conheço e 

sei usar 

Conheço, 
mas não 

  sei usar  

 
Desconheço 

 

 p 

Etapa pré-Intervenção  n (%)  n (%)  n (%)     n (%)  n (%)  n (%)  
Anticoncepcional injetável 78 (31,2%) 84 (33,6%) 88 (35,2%)  80 (32,0%) 79 (31,6%) 91 (36,4%) 0,892 
Anticoncepcional oral 95 (38,0%) 56 (22,4%) 99 (39,6%)  97 (38,8%) 49 (19,6%) 104 (41,6%) 0,737 

Anticoncepcional oral de 
emergência 

118 (47,2%) 80 (32,0%) 52 (20,8%)  124 (49,6%) 70 (28,0%) 56 (22,4%) 0,618 

Diafragma 24 (9,6%) 65 (26,0%) 161 (64,4%)  27 (10,8%) 67 (26,8%) 156 (62,4%) 0,867 
DIU 30 (12,0%) 52 (20,8%) 168 (67,2%)  29 (11,6%) 55 (22,0%) 166 (66,4%) 0,945 
Preservativo feminino 124 (49,6%) 90 (36,0%) 36 (14,4%)  120 (48,0%) 86 (34,4%) 44 (17,6%) 0,620 
Preservativo masculino 194 (77,6%) 44 (17,6%) 12 (4,8%)  195 (78,0%) 37 (14,8%) 18 (7,2%) 0,405 
Implante subcutâneo 1 (0,4%) 20 (8,0%) 229 (91,6%)  2 (0,8%) 23 (9,2%) 225 (90,0%) 0,749 
Adesivo 21 (8,4%) 38 (15,2%) 191 (76,4%)  25 (10,0%) 42 (16,8%) 183 (73,2%) 0,698 

    Tabelinha  49 (19,6%)  64 (25,6%)  137 (54,8%)    56 (22,4%)  58 (23,2%)  136 (54,4%)  0,682  

Etapa Pós-Intervenção        

Anticoncepcional injetável 225 (90,0%) 22 (8,8%) 3 (1,2%)  87 (34,8%) 79 (31,6%) 84 (33,6%) <0,001 
Anticoncepcional oral 199 (79,6%) 36 (14,4%) 15 (6,0%)  97 (38,8%) 50 (20,0%) 103 (41,2%) <0,001 

Anticoncepcional oral de 
emergência 

225 (90,0%) 23 (9,2%) 2 (0,8%)  121 (48,4%) 66 (26,9%) 63 (25,2%) <0,001 

Diafragma 200 (80,0%) 41 (16,4%) 9 (3,6%)  20 (8,0%) 66 (26,4%) 164 (65.6%) <0,001 
DIU 194 (77,6%) 52 (20,8%) 4 (1,6%)  25 (10,0%) 49 (19,6%) 176 (70,4%) <0,001 
Preservativo feminino 233 (93,2%) 17 (6,8%) 0 (0,0%)  109 (43,6%) 107 (42,8%) 34 (13,6%) <0,001 
Preservativo masculino 240 (96,0%) 10 (4,0%) 0 (0,0%)  186 (74,4%) 44 (17,6%) 20 (8,0%) <0,001 
Implante subcutâneo 174 (69,6%) 59 (23,6%) 17 (6,8%)  4 (1,6%) 19 (7,6%) 227 (90,8%) <0,001 
Adesivo 228 (91,2%) 22 (8,8%) 0 (0,0%)  27 (10,8%) 50 (20,0%) 173 (69,2%) <0,001 
Tabelinha 223 (89,2%) 27 (10,8%) 0 (0,0%)  47 (18,8%) 69 (27,6%) 134 (53,6%) <0,001 

p= valor de Qui-quadrado de Pearson 
GOE= Grupo Oficina Educativa 
GC= Grupo Controle 
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Observou-se neste estudo que a maioria dos adolescentes desconheciam o 

uso destes métodos. O fato de os adolescentes não possuírem conhecimentos 

adequados e corretos sobre as diversas possibilidades contraceptivas, pode atuar 

como um fator de resistência ao uso, direcionando-se basicamente para a camisinha 

e para a pílula27. 

Apesar dos adolescentes do GOE terem entrado em contato com variados 

métodos e demostrando uma correta aplicação no conhecimento sobre o uso e 

importância destes, não traduz diretamente em práticas seguras, pelo fato de outros 

fatores intrínsecos que podem influenciar o comportamento sexual, relacionado às 

percepções, valores, crenças e sentimentos, os quais dependem do modo de 

utilização correta e constante31;32. 

Os adolescentes do GOE após as intervenções foram indagados sobre sua 

satisfação com as oficinas educativas, destacando-se as expressões “muito satisfeito” 

(86,4%), “satisfeito” (13,6%), e a ausência das respostas “pouco satisfeito” ou 

“insatisfeito”. Estes dados corroboram com outros estudos intervencionistas utilizando 

tecnologias educativas12;11 ao evidenciar a satisfação dos participantes no processo 

de ensino-aprendizagem e demostrar que o lúdico pode superar o modelo tradicional 

de ensino, já que permite a participação de modo interativo, divertido e 

conscientizador. 

Em relação aos pontos de acertos gerais, foram obtidas diferenças entre os 

dois momentos para os dois grupos com aumento médio de 40 pontos na nota no 

GOE (pré-teste: 34,2 ± 9,8; pós-teste 74,6 ± 9,9; p<0,001) e diminuição de 7 pontos 

no GC (pré-teste: 34,1 ± 10,7; pós-teste 27,3 ± 11,5; p<0,001). Não foram observadas 

diferenças entre os grupos no pré-teste (p=0,098), contudo, há diferenças nos pós- 

teste (p<0,001). A diminuição dos pontos do GC no período pós-intervenção pode ser 

justificada pelos alunos haverem participado de outras atividades educacionais nas 

instituições. 

 
Considerações finais 

Foi verificado que as estratégias de educação em saúde (jogos e discussão) 

contribuíram de forma significativa para ampliação do conhecimento sobre o Zika vírus 

e contracepção. A metodologia aplicada não assegura que haverá mudanças de 

comportamentos de risco e seu efeito no conhecimento a longo-prazo. Entretanto, o 

estudo suscita a importância do ousar e do criar no ambiente escolar partindo de dois 
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pressupostos: a atividade lúdica da pesquisa favoreceu a abordagem da educação 

sexual e ser uma tecnologia simples, de manufatura barata, acessível e artesanal. 

Ao que concernem as respostas “não sei” ou erradas verificadas no estudo, 

apontam a necessidade de intensificar nas orientações e reavaliar as formas das 

ações educativas implementadas junto à escola e comunidade, já que o conhecimento 

é um elemento necessário para controlar a arbovirose e mitigar as suas 

consequências. 

Ressalta-se a necessidade da continuidade das ações de prevenção 

desenvolvidas no estudo em outros espaços, como nas instituições de saúde e 

ambientes frequentados pelos adolescentes, para formá-los agentes multiplicadores 

do conhecimento na luta contra o Zika vírus e de seus direitos na saúde sexual e 

reprodutiva. 
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6 MANUSCRITO II 

EDUCAÇÃO SEXUAL E SEXUALIDADE DE ADOLESCENTES: DISCURSO DE 

PROFESSORES EM TEMPOS DE ZIKA VÍRUS 

 
Resumo 

O objetivo do estudo foi identificar e analisar as dificuldades dos professores na abordagem da 

educação sexual, assim como a relevância em discutir o Zika vírus neste contexto. Trata-se de 

uma pesquisa quanti-qualitativa na qual participaram 50 professores de duas escolas públicas 

estaduais de Sergipe, que responderam a um questionário semiestruturado. Foi utilizada a 

análise de conteúdo para criar as categorias e o teste exato de Fisher para verificar as relações 

entre as variáveis que compunham os fatores de dificuldades de abordar a educação sexual em 

sala de aula entre as duas escolas. Os resultados apontaram que 38% dos professores não 

abordam o tema sexualidade em sala ou não é feito de modo habitual (46%). Em ambas as 

escolas, as principais dificuldades relacionam-se a disciplina ministrada, material de apoio e 

alunos. As categorias criadas foram “Concepção dos professores sobre os fatores de 

dificuldades” e “Emergência Zika vírus na educação sexual”. Destacou-se o pouco 

conhecimento dos alunos sobre a Zika, contudo os professores também demonstraram 

desconhecer ou não estar conscientes da importância desta discussão. A abordagem da 

educação sexual ainda é escassa, centrada em áreas de conhecimento e cercada de dificuldades, 

havendo a necessidade da capacitação sobre a temática e seus agravantes. 

 

Palavras-chave: Educação Sexual; Professores Escolares; Zika vírus 

 

 
 

SEX EDUCATION AND SEXUALITY OF ADOLESCENTS: TEACHERS SPEAK IN 

TIMES OF ZIKA VIRUS 

 
Abstract 

The objective of the study was to identify and analyze teachers' difficulties in approaching sex 

education, as well as the relevance in discussing the Zika virus in this context. It is a 

quantitative-qualitative research in which 50 teachers from two state public schools of Sergipe 

participated, who answered a semi-structured questionnaire. Content analysis was used to create 

the categories and Fisher's exact test to verify the relationships between the variables that 

comprised the difficulties factors of approaching sex education in the classroom between the 

two schools. The results showed that 38% of teachers do not approach the topic of sexuality in 

the classroom or it is not done routinely (46%). In both schools, the main difficulties relate to 

the discipline taught, material support and students. The categories created were "Conception 

of teachers on the factors of difficulties" and "Emergency Zika virus in sex education". The 

students' lack of knowledge about Zika was emphasized, but the teachers also demonstrated 

that they were unaware or not aware of the importance of this discussion. The sexual education 

approach is still scarce, focused on areas of knowledge and surrounded by difficulties, and there 

is a need for training on the subject and its aggravating factors. 

 
Key Words: Sexual Education; School Teachers; Zika virus 
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Introdução 

 
 

O espaço escolar é visto como um local propício para o desenvolvimento de ações 

educativas sobre a sexualidade, transmissão do HIV e outras Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST’s), além de desmistificar alguns conceitos e valores que existem em torno 

dessas temáticas¹. Desta forma, a figura do professor acaba assumindo a responsabilidade em 

abordar os diversos pontos de vista acerca da sexualidade, sem emitir juízo, no intuito de 

auxiliar o aluno a refletir sobre a temática, e assim elaborar a própria opinião, uma vez que os 

pais muitas vezes não permitem momentos de reflexão². 

A contextualização da sexualidade no ambiente educacional iniciou no ano de 1996, por 

meio da lei n° 9.394, onde o Ministério da Educação e Cultura (MEC) começou a estimular a 

orientação sexual como tema transversal nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’S) do 

Ensino Fundamental ao Médio. A intervenção pedagógica tem como proposta articular essa 

orientação nas diversas disciplinas, sendo conduzida diante das manifestações comportamentais 

e discurso dos alunos, para favorecer uma abordagem pluralista e interdisciplinar³. Nos PCN’s 

foi instituído que a sexualidade precisa ser trabalhada em três temáticas: relação entre gêneros, 

corpo humano e prevenção às IST’s/AIDS4. 

Os PCN’s foram instituídos para ser um referencial fomentador de reflexão sobre os 

currículos escolares, como uma proposta a ser decidida pela escola no momento da elaboração 

dos seus projetos/conteúdos curriculares. Apesar deste progresso, a inclusão da orientação 

sexual como tema transversal ainda se encontra como discurso oficial, devido às divergências 

de como interligar a educação e a sexualidade, pelas concepções pré-estabelecidas e os temores 

existentes nos educadores, além da falta de incentivo e subsídios para que de fato permitam que 

o assunto seja abordado em sala de aula5. 

Com a chegada do Zika vírus na América, as diversas falhas sociais e de políticas 

públicas de saúde se tornaram perceptíveis, exigindo dos órgãos governamentais, nas mais 

diferentes esferas, fortalecer ações na educação sexual como resposta à prevenção a saúde 

sexual e reprodutiva. Em 2016, no auge da epidemia de Zika vírus, o Jornal Folha de São Paulo 

divulgou uma matéria destacando o relato da pesquisadora Andrea Gamarnik sobre a 

necessidade do Governo em oferecer educação sexual na campanha de Zika, justificando que a 

recomendação do ministro da saúde às mulheres para não engravidarem torna-se uma 

mensagem vazia, pelo fato da maioria das vítimas do Zika com bebês microcefálicos residirem 

em lugares onde há pobreza, além de escassos recursos, sendo que o mais importante seria 

investir em educação sexual e programas para evitar a gravidez indesejada6. 
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A recomendação às mulheres para não engravidar ocorreu a partir do alerta 

epidemiológico sobre o Zika vírus na América Latina pela Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS) diante dos riscos de conceber bebês microcefálicos e/ou com outras alterações 

neurológicas7. O receio desta ocorrência fez com que movimentos feministas, somado a outras 

mulheres situadas em territórios de vulnerabilidade social/política e de fácil contaminação pelo 

vírus, especulassem o desejo de aborto com mudanças na legislação para este fim, além de 

melhorias no acesso a métodos contraceptivos8. 

Estudo sobre pedidos de aborto na América Latina relacionado a exposição do Zika 

vírus, preconizou em um levantamento das solicitações de medicamentos abortivos no site 

Women on Web (WoW) entre os anos de 2010 e 2016. Os resultados constataram que o Brasil 

foi o país com uma elevada solicitação de medicamentos, apresentando mais que o dobro de 

pedidos (1210 solicitações atuais vs 581 solicitações esperadas) dentre os territórios com 

transmissão autóctone do Zika, após a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) alertar a 

presença do vírus na América Latina9. 

De acordo com estudo de direitos reprodutivos na exposição do Zika vírus, uma das 

ações necessárias para prevenção e garantia de direitos reprodutivos é de fechar as lacunas na 

educação sexual, na justificativa que este vírus além de ser visto como uma epidemia, não se 

torne um exacerbador da injustiça e desigualdades sociais10. Entretanto, um dos grandes 

desafios na inserção da educação sexual como tema transversal está na capacitação dos 

professores para desenvolver um trabalho de ensino-aprendizagem eficaz e esclarecedor sobre 

a sexualidade na escola, já que estes não recebem orientações suficientes em sua formação 

básica para educação sexual e necessitam de habilidade para inserir esta temática no contexto 

escolar, além de especificidades/particularidades com as quais não estão habituados a lidar11. 

Neste cenário de vulnerabilidades a saúde sexual e reprodutiva pela presença do Zika 

vírus nota-se a importância da abordagem da educação sexual na escola para promoção a saúde. 

Assim, o estudo tem como objetivo identificar e analisar as dificuldades na abordagem da 

educação sexual em espaço escolar, assim como a relevância da discussão sobre o Zika vírus 

neste contexto. 

 
Metodologia 

Realizou-se um estudo com abordagem quali-quantitativa, em duas escolas de rede 

pública, localizadas em áreas urbanas do município de Carmópolis e de Nossa Senhora do 

Socorro, Estado de Sergipe. A escolha do cenário partiu de dois pontos essenciais: relato dos 
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responsáveis técnicos das escolas sobre as limitações na abordagem da educação sexual e a 

possível presença do Zika vírus/vetor nestes municípios12,13. 

O grupo estudado foi constituído por 53 professores, que totalizavam os profissionais 

que atendiam aos critérios de inclusão do estudo em ambas as escolas: ministrar aulas nas 

turmas do 8º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, no modo regular, nos turnos 

manhã e/ou tarde e tempo de formação, no mínimo, um ano. Entretanto, 3 professores se 

recusaram a participar do estudo. 

A coleta de dados foi realizada no primeiro semestre de 2017, por meio de um 

questionário semiestruturado, que incluiu questões de perfil sócio-demográfico e profissional, 

abordagem da educação sexual e a relevância do Zika vírus na discussão da saúde sexual e 

reprodutiva. Porém, antes da sua aplicação, o instrumento necessitou ser previamente avaliado, 

por meio da análise de conteúdo por expertise, com 6 profissionais na área da saúde e da 

educação para verificar sua objetividade, clareza e pertinência em relação aos objetivos 

propostos, no intuito de corrigir as imperfeições. 

Para a análise dos dados quantitativos, utilizou-se o teste Exato de Fisher no programa 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 21.0, no intuito de verificar as relações 

entre as variáveis que compunham os fatores de dificuldades para abordagem da educação 

sexual em sala de aula entre as duas escolas, aplicando-se um valor de significância de p<0,05. 

As variáveis qualitativas foram organizadas e analisadas seguindo a técnica de Análise 

de Conteúdo14. Para garantir o anonimato, os participantes foram identificados por 2 codinomes 

de corujas existentes na região Nordeste: Coruja-Buraqueira e Murucututu, destinadas 

respectivamente ao município de Carmópolis e Nossa Senhora do Socorro, seguido de 

numeração de acordo com a ordem de análise dos questionários de cada escola. A escolha deste 

animal se justifica pelo fato de ser o símbolo da sabedoria. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Tiradentes, com o parecer nº 1.858.861 (CAAE 58434416.7.0000.5371). Durante as atividades 

com os professores foram contemplados e resguardados os aspectos éticos e legais, de acordo 

com a Resolução nº 466/2012. 

 
Resultados 

Os participantes apresentavam faixa etária entre 24 a 53 anos e média de 38,9 (±7,8) 

anos, a maioria do sexo feminino (58%, 29), e afirmavam ser católicos (46%, 23). Quanto a 

formação, predominou a licenciatura como título máximo (78%, 39), com tempo médio de 

formado de 12,7 (±7,7) anos. 
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A distribuição das respostas dos professores sobre as áreas do conhecimento de acordo 

com o curso de formação e a disciplina ministrada na instituição destacou a área de Ciências 

Humanas, como maioria de formação do corpo docente (56,8%) e de disciplinas ministradas 

(64,1%) em relação às áreas de Ciências Exatas e de Ciências Biológicas juntas (43,2% de 

formação e 35,9% de disciplinas). Além disso, observa-se a necessidade da escola em alocar o 

professor em mais de uma disciplina, às vezes fora de sua área de formação, uma vez que o 

total de 53 docentes está distribuído em 57 disciplinas ministradas. 

Com relação à discussão do tema sexualidade na escola, os professores foram 

questionados se o abordavam com assuntos direcionados a educação sexual em sala de aula, a 

maioria (46%, 23) expressou abordar “ÁS VEZES”, seguida do “NÃO” (38%, 19) e do “SIM” 

(16%, 8). Em seguida, foram questionados se sentem dificuldades ao abordar educação sexual 

em sua prática pedagógica, 60% (30) professores afirmaram não sentir empecilhos para 

abordagem, enquanto 40% (20) expressaram “SIM” e “ÀS VEZES”. Na tabela 1 estão 

distribuídas as respostas dos professores sobre os fatores de dificuldades para abordagem da 

educação sexual em sala de aula de acordo com a cidade. 

Vale ressaltar que 5 professores, dentre os que afirmaram não ter dificuldades para 

abordagem, assinalaram algum fator e não justificaram. Observa-se que não houve diferença 

estatística (p>0,05) entre cidades em relação aos fatores de dificuldades, sendo os principais a 

disciplina ministrada, seguida do material didático e alunos. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos fatores de dificuldades para abordagem da educação sexual em 

sala de aula, segundo os professores. Sergipe. 2017  

 
Fatores de dificuldades    

Carmópolis 
Nossa Senhora do 

Socorro  
 

p 
 N % N %  

Pais ou responsáveis legais 3 12,5 3 12,5 1,000 

Alunos 4 16,7 4 16,7 1,000 

Coordenação da escola 1 4,2 0 0,0 1,000 

Material didático de apoio 6 25,0 6 25,0 1,000 

Disciplina ministrada 7 29,2 5 20,8 0,740 

Valores pessoais 3 12,5 1 4,2 0,609 

 
A análise dos depoimentos possibilitou a criação de duas categorias: “Concepção dos 

professores em relação aos fatores de dificuldades”; e “Relevância da emergência Zika vírus 

na educação sexual”. 

 
Concepção dos professores em relação aos fatores de dificuldades em abordar 

educação sexual 
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Para uma análise mais detalhada em termos quantificáveis e percentuais, apresenta-se 

na Tabela 2 os dados relativos às 15 subcategorias que totalizaram em 42 unidades de registro. 

Diante das respostas dos educadores sobre o ensino da educação sexual, observou-se que os 

professores possuem dificuldades principalmente relacionadas aos tabus e despreparos sobre o 

tema pelos pais e alunos, além de se mostrarem inabilitados em vincular a sua disciplina para 

abordagem da temática em sala de aula, por exigir um conhecimento não habitual a sua área de 

formação, ou pelo fato de não possuir meios didáticos que viabilizem a abordagem. 

Tabela 2: Distribuição das unidades registros, de acordo com as subcategorias formadas diante 

os relatos dos professores sobre os fatores de dificuldades na abordagem da Educação Sexual. 

Sergipe, 2017. 

 
Subcategorias    

Unidades de 

registro  

n % 

Dificuldades/ Limitações quanto aos pais   

1.1 Escasso conhecimento sobre sexualidade 3 7,1 

1.2 Tema Inapropriado ao conteúdo escolar 3 7,1 

1.3 Sexualidade enquanto mito e tabu 2 4,8 

Subtotal 8 19,0 

Dificuldades/ Limitações quanto aos alunos   

1.4 Valores culturais e religiosos tornam o tema um tabu 4 9,5 

1.5 Não possui maturidade para a abordagem 4 9,5 

1.6 Sexualidade enquanto um tema constrangedor 2 4,7 

1.7 Sexualidade enquanto tema é desinteressante 2 4,7 

1.8 Possuem conceitos equivocados sobre a temática 1 2,3 

Subtotal 14 30,7 

Dificuldades/ Limitações quanto à coordenação   

1.9 Fragilidade nas relações entre pais coordenação no abordar do 

tema 

1 2,3 

Subtotal 1 2,3 

Dificuldades/ Limitações quanto à disciplina ministrada   

1.10 Disciplina inapropriada para contemplar a temática 8 19,4 

1.11 Desinteresse do professor ao tema 1 2,3 

Subtotal 9 21,7 

Dificuldades/ Limitações quanto ao material didático de apoio   

1.12 Tema não apropriado para o material didático da disciplina 3 7,1 

1.13 Escassez de material didático de apoio adequado ao tema 4 9,5 

1.14 Material escasso pelo tema não ser incluso no conteúdo 

programático ou PPP da escola 

1 2,3 

Subtotal 8 18,9 

Dificuldades/ Limitações quanto aos valores pessoais dos professores   

1.15 Tema constrangedor para abordagem 3 7,1 

Subtotal 3 7,1 

TOTAL 42 100 
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Os professores, apesar das dificuldades ou limitações para promover a educação sexual, 

expressam a importância da abordagem educativa na escola, por ser um ambiente favorável à 

abordagem da educação sexual, visto que o contexto social do adolescente se encontra cercado 

por fontes de informações, tais como a internet, a família, a religião, entre outros, e que não 

estão preparados ou limitados para discussão: 

Extremamente relevante diante do contexto social dos discentes, uma vez que a fonte de 

informação sobre esse assunto decorre de fontes duvidosos de ponto de vista científico como, 

por exemplo, sites meramente informativos. No entanto, a abordagem escolar não é somente 

informativa, mas educativa. (Coruja-Buraqueira 2). 

Necessária, pois os jovens estão muitas vezes carentes de informações corretas nos seus 

meios sociais (...). (Murucututu 23) 

São importantíssimas a abordagem dessas temáticas. [...]. Essa abordagem permite o 

acesso e instrução de qualidade e de confiança, o que por vezes, não ocorre no ambiente 

familiar, e o religioso, muitas vezes abordando como “ punição’. (Coruja-Buraqueira 4). 

Necessária. A família transfere para a escola a possibilidade de educar, deixando de 

tratar a sexualidade num ambiente mais acolhido (seria em casa) [...]. (Murucututu 2) 

A educação sexual foi referida, pelos participantes, como uma abordagem educativa 

pertinente e importante no contexto da sexualidade, mediante o despreparo do adolescente em 

vivenciá-la, além para auxiliar na desconstrução dos tabus e preconceitos: 

Acho pertinente a inclusão dos temas visto que muitos adolescentes não sabem como 

lidar com a própria sexualidade [...] (Coruja-Buraqueira 6) 

[...]desmistificando temas e situações relativas a sexualidade[...]. (Murucututu 5) 

Se faz necessário para [...] desenvolvimento de valores de respeito ao outro (Coruja- 

Buraqueira 23) 

Diante da dificuldade em abordar a temática, vale destacar que um destes professores 

atribuiu esta responsabilidade a outros profissionais de determinadas disciplinas, como os da 

área da Biologia/Ciência, pois no seu ponto de vista são possuidores de competência para 

desenvolvimento desta atividade: 

[...] talvez os colegas de Ciências e Biologia tenham mais tempo, já que certamente 

seus conteúdos estão direcionados a esses temas. (Coruja-Buraqueira 14). 

Enquanto outros expõem recomendações em seus discursos de como deve ser aplicado 

nas práticas pedagógicas, mediante a especificidade no abordar quanto a disciplina e conteúdo, 
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além de avaliar o contexto social do adolescente visto que os aspectos sociais podem determinar 

a abordagem do tema, como pode ser visualizado nas seguintes falas: 

Concordo em algumas questões, temas como doenças sexuais, métodos preventivos e 

conhecimento do corpo são importantes para formação dos jovens. (Coruja-Buraqueira 5) 

Acho que a inserção da educação sexual nas escolas deve-se levar em consideração a 

opinião dos pais e o aspecto religioso, se concordam ou não. (Murucututu 15) 

O ensinar sobre educação sexual necessita de meios que favoreçam a sua inserção no 

ambiente escolar. Neste sentido, notaram-se nos discursos estratégias indispensáveis para 

diminuir as limitações, pois apesar de concordar com a aplicação do tema, foi mencionada a 

necessidade do uso de materiais didáticos apropriados, da participação maior da escola e 

família, a ação transversal e intersetorial, e de capacitá-los para difusão e ampliação do 

conhecimento: 

Acho necessário, com uso de material didático [...]para melhor explorar o 

conhecimento e a transmissão do conhecimento. (Coruja-Buraqueira 10) 

[...] necessário maior envolvimento da escola na promoção permanente de debates 

sobre o tema. (Coruja-Buraqueira 6) 

É necessário [...] envolver a família nesse processo. (Murucututu1) 

Tem grande valor e importância [...] e que tenham (...) informações corretamente com 

um profissional qualificado. (Murucututu 20) 

É necessário e deve esta aliada a todas as disciplinas do currículo escolar de modo 

diluído. (Murucututu 8) 

[...]deveria ter ensino dos profissionais para melhor explorar o conhecimento e a 

transmissão do conhecimento. (Coruja-Buraqueira 10) 

Além disso, foi mencionada pela Coruja-Buraqueira 20 a importância da aplicação da 

Educação sexual além do ambiente escolar, na perspectiva que ocorra em diversos órgãos 

educacionais: 

É relevante a orientação sexual em todas as suas relações, sendo ministradas não só 

nas escolas como em qualquer órgão educacional equivalente (Coruja-Buraqueira 20). 

 
Relevância da emergência Zika vírus na educação sexual 

Esta categoria foi formada por 8 subcategorias, que totalizaram em 40 unidades de 

registro, destacando-se com relevância à discussão, o escasso conhecimento dos alunos sobre o 

Zika vírus, a relação causal do vírus com a microcefalia e a de conscientizar os alunos sobre as 

medidas de preventivas/controle e, porém, verifica-se que houveram poucas unidades de 
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registro referentes ao risco de infecção ao homem pelo vírus nas práticas sexuais desprotegidas 

(Tabela 3). 

 
Tabela 3: Distribuição das unidades registros, de acordo com as subcategorias formadas diante 

os relatos dos professores sobre a relevância da emergência Zika vírus na educação sexual. 

Sergipe, 2017.  

 
Subcategorias 

Unidades de 

  registro  

n % 

1.1 Escasso conhecimento dos alunos sobre o Zika 11 27,5 

1.2 Conscientizar os alunos sobre as medidas preventivas/controle 8 20,0 

1.3 Relação causal com a microcefalia na gestação 8 20,0 

1.4 Possibilidade de Transmissão sexual 5 12,5 

1.5 Desconhecimento dos professores sobre a relevância 4 10,0 

1.6 Importância pública 2 5,0 

1.7 Tema não está relacionado à educação sexual 1 2,5 

1.8 O tema não tem relevância à disciplina ministrada (Geografia) 1 2,5 

Total 40 100 

 
Na fala de alguns professores destacou-se a importância de se abordar o tema Zika vírus 

em sala de aula, não apenas pelo aspecto preventivo das consequências de uma gestação 

concomitante com a infecção, mas também pelo aspecto da atenção e cuidados relacionados às 

práticas sexuais com proteção: 

Um assunto leva a outro, pois a microcefalia é um dos itens que precisa ser esclarecidos 

entre todos. (Murucututu 14) 

É muito importante pelos riscos que corre o bebê na gestação. (Murucututu 17) 

Muito relevante sendo esse um vírus que possivelmente é transmitido através da relação 

sexual sem proteção. (Coruja-Buraqueira 15) 

[...] possivelmente ser transmitido através de relação sexual, é notável a grande 

importância do assunto ser abordado na referida área. (Coruja-Buraqueira 20) 

Relevância total, haja visto, pode ser transmitido via sexual. (Murucututu 23) 

É importante, [...], alerta o aluno a se prevenir.(Murucututu 19) 

Promover o combate ao zíka vírus através da prevenção. (Coruja-Buraqueira 21). 

No entanto, a falta de conhecimento dos alunos sobre a temática sexual, tanto da relação 

entre Zika vírus e transmissão sexual quanto da prevenção da transmissão de doenças via 

sexual, foi apontado pelos professores como um fator que eleva a importância de se abordar 

esses temas em sala de aula: 
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[...] a maioria dos alunos não sabe se prevenir contra o vírus e as sequelas para o bebê 

e si mesmo. (Coruja-Buraqueira 10) 

De suma importância. O esclarecimento sobre como evitar a proliferação é 

fundamental. (Coruja-Buraqueira 19) 

Acho interessante. Há muitas pessoas que não sabem de nada sobre essas doenças e 

suas consequências.(Coruja-Buraqueira 14) 

Para que os alunos conheçam as consequências e riscos pelo surto dessa doença, [...] 

aprendam práticas que a previna. (Murucututu 21) 

[...] é necessário o esclarecimento dos riscos ligados principalmente a vida sexual 

desses jovens. (Murucututu 26) 

É relevante a discussão para encontrar ações que culminem em soluções efetivas e 

diminuição de casos [...]. (Murucututu 25) 

Importante ressaltar que os resultados desta categoria alertam sobre a desconsideração 

ou falta de conhecimento dos professores sobre os diversos aspectos sociais e de saúde que 

emergiram ou ficaram à tona na presença do Zika vírus, principalmente por evidenciarem seu 

escasso conhecimento sobre a relação do vírus e educação sexual, a de não existir relevância à 

disciplina ministrada ou tema não ter relação com educação sexual. Ademais, seis professores 

preferiram não responder à pergunta e quatro não responderam especificamente o solicitado. 

Essa situação pode interferir (in)diretamente no comportamento responsivo e preventivo ao 

Zika vírus: 

Na disciplina de Geografia, nenhuma.(Coruja-Buraqueira 1) 

Acho que, ou melhor, acredito que o Zika Vírus não está ligado a este 

tema.(Murucututu 15) 

Não estou muito informada sobre tal relação [...] daí não tenho análise fechada sobre 

o tema.(Coruja-Buraqueira 4) 

Não sei bem seu estigma social, mas suponho que vale a pena sim esclarecer em sala 

de aula o assunto Zika vírus.(Coruja-Buraqueira 18) 

Não posso opinar, pois não estou instruída sobre o assunto. (Murucututu 9) 

 
 

Discussão 

No contexto escolar, o tema sexualidade é reconhecido como assunto emergente de 

extrema importância para promover a saúde sexual e reprodutiva aos adolescentes, devendo ser 

incorporado nos currículos do ensino fundamental ao médio das instituições de ensino, porém 

percebe-se que alguns professores deste estudo não exerce a abordagem em sua prática 
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pedagógica, talvez pelo fato de não estar conscientes ou orientados da inclusão da educação 

sexual nos conteúdos pedagógicos, conforme preconizado pelo PCN na perspectiva da 

interdisciplinaridade e transversalidade4. 

A predominância da área de ciências humanas entre o corpo docente pode ser um fator 

que influencia os professores a não trabalharem ou não serem despertados para a inclusão dos 

temas transversais como a educação sexual em seus conteúdos programáticos, provavelmente 

por não receberem orientações suficientes desta importância e de como trabalhar em sua 

formação, e, durante o seu exercício profissional, nota-se escassas capacitações para este fim. 

Além disso, observa-se que é comum a não inclusão da temática Educação Sexual nos projetos 

políticos pedagógicos (PPP), apontando a necessidade de um programa de educação 

permanente15. 

Estudos sobre prática pedagógica em educação sexual2,16 corroboram o resultado da 

presente pesquisa, ao evidenciar que os fatores de dificuldades estão relacionados a carência de 

materiais didáticos para facilitar a abordagem e favorecer a interação entre os envolvidos, a 

falta de formação adequada (pessoal capacitado), os tabus ou falta de conhecimento da família 

para auxiliar no processo de aprendizagem e a inexperiência e insegurança dos professores para 

abordar a temática em sala de aula. 

Entende-se que trabalhar conteúdo desta temática e suas especificidades no ambiente 

escolar é ainda considerado delicado por ser repleto de preconceitos e tabus, devido a 

influências externas de aspectos históricos, sociais e até religiosos dos pais e alunos. Além do 

mais o professor também tem suas concepções em relação à sexualidade oriundas de uma 

cultura repleta de equívocos e tabus e de experiências pessoais bem-sucedidas ou não, 

comprometendo a abordagem em sala de aula sobre o assunto11. 

Entretanto, proporcionar educação sexual na escola envolve conhecimentos específicos, 

habilidades didáticas, disponibilidade e afinidade do professor para abordar o assunto. Estudo 

realizado com 30 professores verificou nos núcleos de sentido a sensação do despreparo e 

insegurança para abordagem da temática, que pode, em determinadas situações, levar aos 

educadores desviarem do assunto, a fingirem que não ouviram determinadas perguntas por não 

terem um embasamento teórico-científico para suprir a necessidade dos adolescentes e jovens 

com quem lidam rotineiramente17. 

A falta de preparo ou de sensibilização propicia aos professores a transferência de 

responsabilidade da abordagem para outros profissionais que são considerados competentes 

para a discussão. Neste sentido, no presente estudo notou-se a tendência de dar à sexualidade 

um enfoque biológico, demonstrando que a abordagem parece vinculada a um campo de saber 
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específico, seguindo o modelo disciplinar, no caso o campo das ciências biológicas e naturais, 

que prioriza ensinamentos que envolvem as questões do corpo e seu funcionamento, enquanto 

os outros aspectos subjetivos e socioculturais são poucos abordados em sala. No entanto, este 

modelo biológico e preventivo empregado não atende às experiências e expectativas dos 

adolescentes18. 

Como a saúde é diretamente ligada à educação, pelo fato de serem pilares para 

sobrevivência e bem-estar ao homem, torna-se de extrema necessidade a educação sexual na 

perspectiva da prevenção diante das consequências na ambiência do Zika vírus. Porém, um dos 

desafios é reconhecer “saúde” como conteúdo de ensino transversal, bem como a sua 

implementação em um trabalho interdisciplinar em uma dada organização curricular 

historicamente construída, no qual implica uma mudança na perspectiva do currículo escolar e 

o desenvolvimento da cultura da transversalidade19. 

A epidemia do Zika vírus aponta a necessidade do pensar em rede, de forma 

descentralizada, colocando-nos diante de temas emergentes e transversais, que, antes de 

pertencerem a determinados territórios do saber, ultrapassam fronteiras, com ideias 

transdisciplinares na Saúde Coletiva, somando o olhar macro da Epidemiologia ao olhar social 

das Ciências Sociais e Humanas, os sujeitos às estruturas políticas e administrativas e assim 

sucessivamente20. Os temas transversais dispostos no PCN trazem a proposta de que a 

sexualidade, assim como outras questões sociais e/ou atuais devem, sim, estar presentes nas 

discussões realizadas no ambiente escolar, pois as mesmas são parte do cotidiano dos educandos 

e, portanto, estão sendo vivenciadas por eles/as18. 

A crise do Zika vírus se tornou indicativa das disparidades existentes não só em termos 

de classes sociais atingidas, mas de uma variedade de outras questões ligadas, como: ética- 

devido à deficiência do Sistema Único de Saúde (SUS) em ofertar escolhas de contraceptivos 

diversificados ao se comparar com o sistema privado, e em alguns casos extremos, mulheres de 

alto poder aquisitivo deixam o Brasil durante a gravidez devido à restrição do aborto no 

território brasileiro; gênero- devido o discurso atual em torno do Zika no Brasil dirigido 

especialmente às mulheres, ao recomendar que estas, ao se encontrarem em áreas de risco, 

evitem engravidar e até ter relações sexuais, ignorando o papel dos homens na transmissão21. 

A distribuição geográfica rápida do Zika vírus ocasionaria menos preocupação para as 

autoridades de saúde pública se não fosse por evidências preocupantes de que a doença está 

associada ao aumento de casos de bebês microcefálicos de mulheres infectadas no Brasil, o que 

mostra quão pouco conhecida ainda é essa doença22. Devido à alta suspeita de ligação com o 

aumento do número de bebês nascidos com microcefalia, em fevereiro de 2016, o comitê de 
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emergência da saúde pública da OMS, declarou que a propagação do vírus era uma emergência 

de preocupação de saúde pública7. 

Além disso, uma das preocupações é a capacidade heterogênica da transmissão do Zika 

vírus ao homem, pois além do Aedes sp. como principal transmissor da infecção, existem 

evidências por transmissão sexual. Em 2011 surgiu a primeira evidência científica da 

transmissão via contato sexual, no qual foi descrito um caso de adulto do sexo masculino com 

sintomatologia, que foi infectado em 2008 no sudeste do Senegal, e, ao retornar à sua residência 

nos Estados Unidos da América, infectou sua companheira por meio de relações sexuais 

desprotegidas23, e a partir deste caso, outros surgiram. Além do líquido seminal, o trato vaginal 

tem sido apontado como meio responsável pela transmissão via sexual, seja nas secreções 

vaginais24 ou no muco cervical25. 

Por não existir vacina para prevenir a infecção por Zika vírus, não há tratamentos 

antivirais específicos disponíveis. Recomendações têm sido feitas para a população em níveis 

individuais e comunitários, principalmente às gestantes em áreas afetadas por essa arbovirose. 

Com base nas crescentes evidências de que o vírus pode ser transmitido por via sexual, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) tem recomendado a ação de programas de saúde para 

fornecer informações sobre os riscos de transmissão do vírus, aconselhamento sobre práticas 

sexuais seguras e o acesso aos métodos contraceptivos. 

Essas recomendações na ambiência do Zika vírus se tornam essenciais, pelo fato dos 

adolescentes estarem iniciando suas atividades sexuais cada vez mais precocemente, tornando- 

se vulneráveis à aquisição de doenças transmitidas sexualmente e gravidez indesejada1. Estudo 

realizado com adolescentes grávidas evidenciou que 54% destas não utilizaram nenhum método 

contraceptivo na primeira relação sexual; todavia 40% já faziam uso frequente de algum método 

anticoncepcional antes de engravidar, demostrando o uso indevido desses métodos. A respeito 

do método contraceptivo eficaz para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, 82% 

responderam que o preservativo masculino é o mais eficaz, porém 8% não souberam responder 

e 4% responderam que todos os métodos seriam eficazes26. 

Como perspectiva, haja vista a necessidade da intersetorialidade da saúde e educação 

para o desenvolvimento do trabalho de educação sexual, devido a temática requerer uma 

abordagem extensiva, inclusive no sentido de construir uma rede integrada e interdisciplinar 

(órgãos gestores, organizações civis, saúde, instituições de ensino superior) de modo 

sistemático e contínuo, favorecendo um (re)conhecimento do assunto e da sua importância 

pelos educadores, almejando a busca dos direitos humanos e sociais e a construção ética da 

cidadania27. 



78  

 

Conclusão 

No ambiente escolar, a abordagem de conteúdos que envolvem a sexualidade certamente 

motiva muitos educadores à discussão, e ao mesmo tempo pode ocasionar inquietação e 

apreensão em outros a depender de seus tabus e preconceitos firmados. Entretanto, vale ressaltar 

que o momento histórico em que vivemos nestes últimos anos com o surto do Zika vírus no 

Brasil se mostra favorável e necessário para discussões dessa temática na conjuntura da escola 

com os adolescentes. 

Por meio dos resultados, verificou-se que a formação dos professores e as disciplinas 

ministradas são predominantemente na área das Ciências Humanas. Alguns afirmaram às vezes 

trabalhar ou não a educação sexual em sala de aula, mostrando que a abordagem da educação 

sexual não ocorre como preconizada pelo PCN, além de evidenciarem dificuldades para a 

abordagem, destacando-se a afirmação de não conseguir vincular a disciplina ministrada com a 

temática, a falta de material didático de apoio e a imaturidade dos alunos durante as discussões. 

Os resultados do estudo mostraram ainda que há uma grande lacuna entre o idealizado e o 

real, pois como identificado, temas como a educação sexual é cercada de tabus e preconceitos 

e ainda os professores persistem no planejamento das suas aulas de acordo com os conteúdos 

das disciplinas, que pode ser reflexo da falta do tema ser incluso no PPP das instituições e pela 

insegurança para abordar, transferindo a responsabilidade para as disciplinas das ciências 

biológicas pela facilidade em vincular nos seus conteúdos os aspectos biológicos. 

Ao serem questionados sobre a relevância do Zika vírus na educação sexual, a maioria 

enfatizou a relação causal com a microcefalia, o desconhecimento dos alunos e da sociedade 

sobre o vírus e a necessidade de conscientização à prevenção. Entretanto, trouxe à tona a 

fragilidade deles como fontes de informação e agentes reflexivos na saúde sexual e reprodutiva 

dos adolescentes, devido ao desconhecimento ou a falta de conscientização de alguns sobre a 

relevância do Zika na educação sexual. 

A emergência do Zika vírus relacionado aos quadros de microcefalia mostra que é mais do 

que um suposto "problema oriundo de mosquitos" como foi acreditado com a sua chegada nas 

Américas, restringindo a intervenções pelo uso de fármacos e outras tecnologias químicas e 

biológicas. A sua chegada trouxe à tona os complexos problemas sociais, políticos e 

educacionais, além das falhas no sistema de controle e prevenção às doenças negligenciadas, e 

evidenciou as vulnerabilidades políticas na saúde reprodutiva do Brasil. 

Considera-se urgente a necessidade de proporcionar aos professores condições de ampliar 

e reciclar seu conhecimento, por meio de programas de atualização e capacitação direcionadas 
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a sexualidade e seus agravantes. Além disso, mostra a urgência na articulação de esforços entre 

o setor da saúde, principalmente os das Unidades Básicas de Saúde, com a educação, para que 

atue de maneira sistemática e participativa na educação sexual dos adolescentes, tentando 

garantir sua saúde sexual e reprodutiva. 

Estudos enfocando as dificuldades dos professores em relação à sexualidade, adolescentes 

e saúde em sala de aula são necessários para a elaboração de um quadro situacional atualizado 

em relação à temática, para que se possa apresentar subsídios que fomente discussões visando 

a melhoria na criação de redes intersetoriais de formação e ações transversais nas escolas para 

educação sexual. 
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7 CONCLUSÃO 

 
 

Os resultados dos adolescentes, em ambos os grupos, revelaram um escasso 

conhecimento no período pré-intervenção relacionado as IST’s e Zika vírus e contracepção, 

apesar da maioria afirmar que já tiveram acesso à educação sexual em ambiente escolar. 

Ademais, a precocidade no início sexual merece atenção devido aos riscos eminentes nas 

práticas sexuais, como as ISTs e gravidez indesejada, emergindo mais uma vez a importância 

desta abordagem na escola, por ser um ambiente adequado para implementar ações 

educativas, junto aos professores, pares (amigos) e familiares. 

A realização das oficinas educativas junto aos do GOE permitiu concluir que o 

conhecimento relacionado as IST’s, métodos contraceptivos e Zika vírus melhorou de forma 

significativa ao comparar com o GC (p<0,05). Observou-se nas atividades que os jogos 

educativos tiveram uma boa aceitação pelos adolescentes, vislumbrando que o método de 

oficina, como estratégia para educação em saúde, favoreceu ao aumento de conhecimento, 

a troca de experiências pessoais e de grupo, e o debate de suas próprias práticas. 

Vale ressaltar que as ações desta pesquisa não asseguram que haverá mudanças de 

comportamentos de risco e seu efeito no conhecimento a longo-prazo, necessitando de 

estudos específicos. Porém, evidencia a importância do ousar e criar das escolas ao se 

abordar educação sexual e da continuidade destas ações lúdicas empregadas nesta pesquisa 

em outros ambientes, como o da saúde e em demais lugares frenquentados por este grupo 

etário. 

Os resultados dos professores mostram que a abordagem da educação sexual em 

sala de aula não ocorre como preconizada no PCN, apesar de enfatizar a sua importância 

para preparar o adolescentea vivenciar a sexualidade de maneira saudável. Além disso, 

evidenciaram fatores que dificultam a abordagem da temática em sala de aula, destacando- 

se o material de apoio, a disciplina ministrada e os alunos. 

Enquanto questionados sobre a relevância do Zika vírus na educação sexual, 

enfatizou-se a relação causal com a microcefalia, o desconhecimento dos alunos e da 

sociedade sobre o vírus e a necessidade de conscientização à prevenção. Entretanto, trouxe 

à tona a fragilidade deles como fontes de informação e agentes reflexivos na saúde 

reprodutiva dos adolescentes, devido ao desconhecimento ou a falta de conscientização de 

alguns sobre a relevância do Zika na educação sexual. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
 

O benefício com este estudo foi mostrar a importância de metodologias educativas 

lúdicas e participativas no ambiente escolar para agregação de conhecimento sobre educação 

sexual aos adoescentes. Diante da alta dispersão do Zika vírus, tentou-se esclarecer os 

questionamentos e trazer a luz as informações mais recentes sobre o mesmo, inclusive 

mostrando a relevância da contracepção e prevenção no contexto das vulnerabilidades dos 

adolescentes quanto a infecção viral, a qual pode causar impactos negativos a saúde 

reprodutiva da mulher. 

Da mesma forma, a pesquisa pôde ajudar aos professores na minimização das 

dificuldades e necessidades em abordar o tema educação sexual no método de ensino e 

incentivar a realização da educação-continuada, já que é um tema tabu para diversos 

educadores, prejudicando a aplicação nas práticas pedagógicas. Bem como, difundir a 

relação e a relevância do Zika vírus no conteúdo programático de aula ao explicitar os riscos 

envolvidos na sexualidade. 
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Quanto 

aos Pais 

Coruja-Buraqueira(10). [...] os pais não estão 

preparados para uma educação sexual por conta da 

cultura e escolaridade. 

Coruja-Buraqueira (15) “Alguns pais por falta de 

conhecimento, não aceitam que esses temas sejam 

abordados em sala de aula [...] 

Murucututu (10) muitas vezes a família do aluno (...) 

interpreta mal algumas colocações 

• Pais não estão preparados 

para educação sexual na escola 

• Por falta de conhecimento 

dos pais o tema não é aceito 

• A Família não sabe 

interpretar as colocações 

 
 
 

 
Falta de 

conhecimento 
sobre o tema 

 
 
 
 

 
DESPREPARO 

Coruja-Buraqueira (5) “Creio que alguns pais 

também não concordam que esses temas sejam 

abordados em sala de aula 

Murucututu(10) muitas vezes a família do aluno 

não abre espaço para a discussão desses temas na 

escola (...) 

Murucututu(22) A reprovação dos pais em relação 

ao tema ser abordado em sala de aula. 

• Alguns pais não concordam 

que esses temas sejam 

abordados em sala de aula 

• Família do aluno não abre 

espaço para discussão do tema 

na escola 

• Pais reprovam que esse 

tema seja abordado em sala de 

aula 

 
 
 
 

 
Inapropriada ao 

conteúdo escolar 

 
 
 
 
 

INAPROPRIADA 

Murucututu(3) ”Em relação aos pais, fica por conta 

de questões religiosas e tabus”. 

• Questões religiosas e tabu 

dificultam a abordagem do tema 

• Os pais não aceitam a 

abordagem devido o tabu 

Sexualidade 
enquanto mito e 

tabu 

 

 
MITO E TABU 
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aceitam que esses temas abordados em sala de aula 
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Unidade de Registro Núcleo de sentido SUBCATEGORIAS TEMA 

 Murucututu(9) Às vezes os alunos deturpam    

 nossa fala apegando-se aos valores que não    

 acrescentam a discussão [...] • Os alunos destorcem as   

 Coruja-Buraqueira (8) “Os valores pessoais às colocações do professor baseado   

 vezes fazem com que os alunos reagem mal, em seus valores pessoais   

 

 

 

Quanto 

aos 

[...] 

Murucututu(6) Os valores pessoais [...]dos 

alunos apresentam-se como barreiras ao 

diálogo sobre educação sexual 

• Alunos reagem mal a temática 

baseados em seus valores pessoais 

• Os valores pessoais 

representam   barreiras   ao dialógo 

Valores Culturais 
impede à 

educação sexual 
na escola 

 

 
PRECONCEITO E 

TABU 

Alunos 
Coruja-Buraqueira (4): A dificuldade maior sobre educação sexual   

 está relacionada a religião dos alunos, pois a • A religião dos alunos exige que o   

 comunidade escolar evangelica tema seja abordado com   

 (principalmente) faz (exige) com que haja um precauções   

 cuidado maior na hora de desenvolver tais    

 temáticas [...]    

 Coruja-Buraqueira (6)Muitas vezes ao se • Alunos sentem-se constrangidos  

 
Sexualidade 

enquanto um tema 
constrangedor 

 

 abordar temas como esses, os alunos [...] ficam ao abordar o tema  

 constrangidos. • Os alunos sentem-se CONSTRANGIMENTO 

 Murucututu (26) Nem todos os alunos ficam constrangidos ao tema devido aos  

 à vontade para falar do assunto em questão valores pessoais  
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  e isso inclui muito as referências (valores    

pessoais) 

Coruja-Buraqueira (10)Infelizmente o tema é • Alunos não estão preparados   

tratado de maneira superficial, pois tanto os para uma educação sexual por   

alunos [...] não estão preparados para uma conta da cultura e escolaridade   

educação sexual por conta da cultura e • Alunos se apresentam imaturos Imaturidade dos  

escolaridade. durante a abordagem do tema alunos  

Murucututu(19) Os alunos não têm maturidade   DESPREPARO 

durante abordagem 

Murucututu(13) Os alunos fazem algazarra e 

• Alunos interpretam o tema de 

forma equivocada 

Conceitos 
equivocados sobre a 

sexualidade 

 

as vezes atrapalham pelo barulho (...)    

Coruja-Buraqueira (18)Os alunos interpretam    

de forma equivocada, com brincadeiras, etc”    

Coruja-Buraqueira (13)Falta de interesse dos  

 
• Falta de interesse dos alunos 

sobre o tema 

• Os alunos na maioria das vezes 

não querem participar da discussão 

 

 

 
Sexualidade 

enquanto tema 
desinteressante 

 

alunos e dificuldade em controlar devido a  

quantidade de alunos na sala [...]  

Murucututu(24) Porque trabalho com DESMOTIVAÇÃO 

adolescentes que muitas vezes não querem  

participar do debate por achar que a matéria é  

atípica  
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Quanto 

a    

coorden 

ação 

Unidade de Registro Núcleo de sentido SUBCATEGORIAS TEMA 

Coruja-Buraqueira (10)Com relação a 

coordenação é para não se indispor com 

os pais. ” 

• Tema causador de 

indisposição entre 

coordenação e pais 

 
Fragilidade nas 

relações entre pais 
coordenação 

 
 

RELAÇÕES 
FRÁGEIS 
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Unidade de Registro Núcleo de sentido SUBCATEGORIAS TEMA 

 Coruja-Buraqueira (1) Não tenho interesse em 

abordar esse assunto com os alunos. 

• Falta de interesse do 

professor para abordar o tema 

 
Desinteresse do 

professor ao tema 

 
 

DESINTERESSE 

  em sua disciplina   

 Coruja-Buraqueira (5) [...] e a disciplina a qual • A disciplina ministrada não   

Quanto a ministro não tem muita relação com esses temas. tem relação ao tema   

 

disciplina 
Coruja-Buraqueira  (9)  Não  consigo  relacionar o 

assunto   com determinados    temas    na  minha 

• Dificuldade de relacionar o 

assunto à disciplina 

  

ministrada disciplina. 

Coruja-Buraqueira (14) Para eu abordar esse tema 

• Necessidade de um tempo 

para abordar o tema visto não 

 

Disciplina não 
contempla o tema 

 

CONTEÚDO 
INAPROPRIADO 

 eu tenho que reservar um tempo da minha aula para ser conteúdo da disciplina   

 esse conteúdo já que trabalho geografia. • Ausência de relação da   

 Coruja-Buraqueira (15)[...] A disciplina física disciplina que ministra com o   

 aparentemente não tem relações com sexualidade tema   

 (a educação sexual e reprodutiva) o que dificulta na • A disciplina não tem relação 
  

 abordagem do tema. com o tema   
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  Coruja-Buraqueira (23)(...) A disciplina também • O tema não é contemplado   

não contempla. nos assuntos da disciplina 

Murucututu(7) [...] muitas vezes o assunto em • Falta de relação do tema e 

questão da disciplina não se encaixa a educação disciplina 

sexual e reprodutiva. • A disciplina não possui 

Murucututu(11) Então sinto um pouco a falta de vínculo com o tema sexualidade 

oportunidade em vincular a temática a grande • A disciplina não permite a 

quantidade de conteúdos a serem trabalhados abordagem do tema 

durante o ano letivo.  

Murucututu(4) A disciplina a qual possuo formação  

não permite entrar no assunto [...]  

Coruja-Buraqueira (17)Os livros didáticos de    

matemática não abordam o tema de maneira • Dificuldade em abordar o   

consistente e constante, resumindo-se a tema pelo material didático da   

apresentação de algumas questões de estatística 

como proposta de atividades para os alunos. 

Coruja-Buraqueira  (23) Material didático não 

contempla o tema em questão(...) 

disciplina 

• Tema não contemplado no 

material didático da disciplina 

• Material didático da disciplina 

Tema não 
apropriado para o 

material da 
disciplina 

DIFICULDADE 
EM DIFUNDIR 

TEORIA COM A 
PRÁTICA 

Murucututu(8) O material didático trabalhado não não contempla o tema   

aborda o assunto (...)    
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Unidade de Registro Núcleo de sentido SUBCATEGORIAS TEMA 

 Coruja-Buraqueira (6)Ainda existe uma carência 
• Carência de material de 

apoio de abordagem simples e 

produtiva o tema 

• Carência de material de 

apoio adequado ao tema 

• Carência de material 

didático disponível 

• Falta de material didático 

adequado para abordagem 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

INSUFICIÊNCIA 
DE MATERIAL 
DIDÁTICO DE 

APOIO 

 de material didático que abordem de forma simples  

 e produtiva o tema de sexualidade.  

 Murucututu(7)Ausência de material didático de  

Quanto a 

material 

apoio adequado (...) 

Coruja-Buraqueira (19) É necessário uma maior 

[...] disponibilização desse material para ser 

 

Escassez de material 

didático adequado ao 

tema 

didático de trabalhado em sala de aula.  

apoio 
Murucututu(10)(...)Não temos nas escolas o 

 

 material adequado para essa abordagem.  

  
Murucututu(3) Já o que se refere ao material 

didático, é uma problemática da rede de ensino por 

conta da falta de inclusão da educação sexual nos 

conteúdos programáticos ou no ppp das escolas. 

 

• A falta de inclusão da 
educação sexual nos 
Conteúdos Programáticos ou 
PPP reflete no material 
didático 

 

Material escasso 
pelo tema não ser 

incluso no conteúdo 
programático ou ppp 
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Unidade de Registro Núcleo de sentido SUBCATEGORIAS TEMA 

 

Quanto a 

Coruja-Buraqueira (5)Não me sinto à vontade 

em abordar esses assuntos [...] 

Coruja-Buraqueira (6)Os valores pessoais 

próprios [...] apresentam-se como barreiras ao 

diálogo sobre educação sexual 

Coruja-Buraqueira (6)Muitas vezes ao se abordar 

temas como esses, os [...] professores ficam 

constrangidos. 

 
• Constrangimento 

 

 

 

 
 

TEMA 

CONSTRANGEDOR 

 

Valores em abordar o assunto  

pessoais do • Os valores são VALORES 

professor barreiras para o APRESENTAM-SE 

 diálogo sobre o tema COMO BARREIRA 

 • Sexualidade é um  

 tema constrangedor  
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Coruja-Buraqueira (8)[...] mas o principal papel do 

professor é fazer uma análise que mostre a 

necessidade de uma educação sexual. 

Coruja-Buraqueira (4) Quando trabalho as temáticas 

relacionadas a população brasileira e mundial e o 

conteúdo da África abordo essas questões 

Coruja-Buraqueira (24) [...] aproximar as teorias de 

ciências no nosso cotidiano. 

Murucututu(8)Aproveito conteúdos quando de 

reprodução para abordar um pouco sobre educação 

sexual, mas de forma não muito abrangente 

Murucututu(4) A disciplina a qual possuo formação 

não permite entrar no assunto, a menos quando há 

algum texto sobre o tema que envolva matemática. 

• Realizar uma análise da 

importância da educação sexual 

• Aproveita assuntos da sua 

disciplina que engloba o tema 

sexualidade para abordar 

• Relacionar o cotidiano com as 

teorias da ciência 

• Aborda o tema ao trabalhar com 

assuntos de reprodução 

• Aborda o assunto em momento 

oportuno 

• Aborda quando a disciplina traz 

algo sobre sexualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Habilidade do 

professor 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TRANVERSALIDADE 

D
is

c
ip

lin
a
 

q
u
e
 

fa
v
o
re

c
e
 a

 

a
b

o
rd

a
g

e
m

 Coruja-Buraqueira (14) [...] talvez os colegas de 

Ciências e Biologia tenham mais tempo, já que 

certamente seus conteúdos estão direcionados a 

esses temas. 

 
• Conteúdos da Disciplina 

relacionada ao tema 

 
Disciplina 

apropriada ao tema 

 

 
ESPECIFICIDADE 
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Coruja-Buraqueira (7)Muito importante para prevenir uma gravidez indesejada e 
também doenças sexualmente transmissíveis. 
Coruja-Buraqueira (13)Importante, pois a vida sexual está se iniciando cada vez mais 
de forma precoce, e ajudaria tanto no controle da gravidez indesejada como também na 
prevenção de doenças 
Coruja-Buraqueira (15) “É de extrema importância para o controle de natalidade e na 
prevenção das dst’s 
Coruja-Buraqueira (16) “O tema educação sexual é de grande importância, 
principalmente em comunidade como a de carmópolis, onde há uma forte presença de 
empresas que prestão serviços momentâneos e a possibilidade de relacionamentos 
sexuais entre esses trabalhadores e as meninas do local é grande. É necessário fazer 
uma abordagem efetiva na educação de doenças sexualmente transmissíveis (...) 
Coruja-Buraqueira (17)”De extrema relevância, hoje visto os altos índices de gravidez 
na adolescência e o grande número de adolescentes e jovens (infectados) que contraem 
dst. 
Murucututu(4) De extrema importância para os alunos conscientiza-los sobre a evolução 
sexual para ajudar a prevenir doenças [...] 
Murucututu(10)Acho interessante porque a informação é a melhor forma de evitar uma 
série de problemas: gravidez, na adolescência , doenças sexualmente transmissíveis etc 
Murucututu(14)Muito importante o tema , até porque é comum aparecer adolescentes 
gestantes na escola. 
Murucututu(16) A abordagem desta temática é de extrema relevância (...) com o trabalho 
do tema em sala, há uma formação da conscientização da prevenção de uma gravidez 
indesejada e / ou doenças sexualmente transmissíveis. 
Murucututu(17) O conhecimento leva o indivíduo a escolha correta no momento de fazer 
suas opções , isso levaria o jovem a evitar a gravidez precoce. 
Coruja-Buraqueira (6)“Acho pertinente a inclusão dos temas visto que muitos 
adolescentes [...] passam por experiências não condizentes com suas idades, como 
gravidez precoce 
Coruja-Buraqueira (20). Importante. Os jovens estão iniciando a atividade cada vez mais 
cedo e desorientada, correndo incontáveis riscos que vão do contágio de doenças 
sexualmente transmissíveis e a possibilidade de uma gravidez indesejada 
Murucututu(5) [...]com a atual liberação sexual posta na sociedade, assim saberá lidar 
ou ter noção das consequências que trazem o sexo sem responsabilidade[...] 

• Para prevenir 
gravidez e DST 

• Controle de gravidez 
indesejada e prevenção 
de DTS 

• Prevenção de 
gravidez devido as 
vulnerabilidades 
presente no município 

• Importante devido 
aos altos índices de 
gravidez e contágio de 
DST 

• Ajudar a prevenir 
doenças pela 
conscientização 

• Prevenir a gravidez e 
DST por meio da 
informação 

• Controle de caso de 
gravidez na 
adolescência 

• Conscientização 
para prevenção de 
gravidez e IST 

• Evitar a gravidez 
através do 
conhecimento 

• Prevenção da 
gravidez precoce 

• Prevenir riscos 
devido ao Início precoce 
da vida sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abordagem 
educativa 

para 
prevenção 

de agravos a 
saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOÇ 
ÃO A 

SAÚDE 
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Coruja-Buraqueira (2). “Extremamente relevante diante do contexto 
social dos discentes, uma vez que a fonte de informação sobre esse 
assunto decorre de fontes duvidosos de ponto de vista científico como, 
por exemplo, sites meramente informativos. No entanto, a abordagem 
escolar não é somente informativa, mas educativa. 
Murucututu(23) Necessária, pois os jovens estão muitas vezes 
carentes de informações corretas nos seus meios sociais (...) 
Murucututu(22) É de suma importância, visto (...) a falta de diálogo 
com os pais 
Murucututu(2) Necessária. A família transfere para a escola a 
possibilidade de educar, deixando de tratar a sexualidade num 
ambiente mais acolhido( seria em casa) [...]. 
Murucututu(2) Necessária. A família [...} tratando o tema como tabu 
Murucututu(16) A abordagem desta temática é de extrema relevância 
a medida que é um assunto pouco abordado no cenário familiar 
Coruja-Buraqueira (11)Acredito que seja um ponto muito importante 
no ambiente escolar, especialmente em escolas publicas que são 
compostas por alunos que possuem uma difícil instrução destes 
tópicos em seu ambiente familiar. 
Murucututu(24) Muito importante para que haja um maior 
esclarecimento sobre o assunto, até pratirar duvidas pertinentes que 
os alunos não tiram em casa por qualquer motivo. 
Coruja-Buraqueira (4). São importantíssimas a abordagem dessas 
temáticas. [...]. Essa abordagem permite o acesso e instrução de 
qualidade e de confiança, o que por vezes, não ocorre no ambiente 
familiar(...) 
Murucututu(19)Acho importante, porque ajuda ao aluno a lidar com o 
assunto ,o que muitas vezes não é detectado em casa. 
Coruja-Buraqueira (4). [...].religioso, muitas vezes abordando como 
“ punição’). 
Murucututu(9). [...] o acesso ao conhecimento sexual inclusive pode 
evitar problemas de saúde que muitas vezes não se conversa em casa. 
Murucututu(22)- Falta de diálogo com os pais. 

• Despreparo das redes eletrônicas 

• Despreparo da família para 
abordar o tema 

• Escassas informações corretas 
no meio social dos adolescentes 

• Escassa abordagem do tema em 
ambiente familiar 

• A família transfere a abordagem 
para a escola 

• Tema visto pela família como tabu 

• Tema pouco abordado em 
ambiente familiar 

• Difícil instrução do tema em 
ambiente familiar 

• Alunos deixam de tirar dúvidas 
sobre o tema com a família 

• A família não possui qualidade e 
confiança nas informações ao 
contrario da escola 

• Ajudar o aluno a lidar com a saúde 
sexual devido a abordagem não 
ocorrer em casa 

• Ações punitivas da religião sobre 
o tema 

• Prevenir problemas de saúde que 
não se abordam em casa 

• Ausência de diálogo com os pais 
sobre o tema 

 

 

 

 

 

 

 
Despreparo das 

fontes 
informações 

 

 

 

 

 

 

 

 
ABORDAGEM 
EDUCATIVA 
NA ESCOLA 
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Coruja-Buraqueira (18). Apoio. Acredito ser necessário o 
esclarecimento de certas práticas sexuais. 
Coruja-Buraqueira (19). Excelente para o esclarecimento sobre os 
fatos. 
Murucututu(22) É de suma importância, visto que é um assunto 
[....]que tem dúvidas. 
Murucututu(20)Tem grande valor e importância para que os alunos 
aprendam [...] 
Murucututu (3) Creio ser de suma importância pois nossos alunos 
estão em fase de iniciar a vida sexual, e apesar de uma gama de 
informações disponível, o que percebe ainda é uma certa ignorância a 
questão sexual [...] 

 

Murucututu(5) Contribui para o conhecimento do aluno acerca de seu 
corpo [...] 

 

Coruja-Buraqueira (23). “Se faz necessário para a formação do 
indivíduo com autonomia sobre o seu corpo [...] 

 

Coruja-Buraqueira (6). Acho pertinente a inclusão dos temas visto que 
muitos adolescentes não sabem como lidar com a própria sexualidade 
[...] 

 

Coruja-Buraqueira (3)A importância é crucial! Por acreditar que a 
cada momento nossa sociedade insere-se sexualmente mais cedo. A 
informação e o conhecimento são fundamentais na preparação de 
nossos jovens nesta nova fase de suas vidas (P3). 
Coruja-Buraqueira (24) Acredito que sirva para fundamentar um 
aprendizado crítico e consciente do nosso alunato no início da prática 
sexual. 
Coruja-Buraqueira (13). Importante, pois a vida sexual está se 
iniciando cada vez mais de forma precoce[...] 
Murucututu(18) Importante diante da nossa sociedade onde muitos 
jovens iniciam sua vida sexual muito cedo. 

• Necessidade de esclarecimento 

das práticas sexuais 

• Importante para o esclrecimento 

dos fatos 

• Alunos apresentam dúvidas 

sobre assuntos vinculado à 

educação sexual 

• Aprender sobre educação sexual 

• Despreparo sobre os aspectos 

sexuais 

• Esclarecer assuntos de educação 

sexual 

• Desconhecimento sobre o próprio 

corpo 

• Ajudar a Conhecer o próprio 

corpo 

• Formar o indivíduo com 

autonomia do seu corpo 

• Fase de descoberta do corpo 

• Os adolescentes não sabem lidar 

com a própria sexualidade 

 

 

Despreparo 
dos alunos 

quanto 
práticas 
sexuais 

 

Despreparo 
dos alunos 

devido a 
precocidade 

sexual 
 

Despreparo 
dos alunos 
quanto ao 

corpo 
 

Depreparo dos 
alunos quanto 

a sua 
sexualidade 

 

 

 

ABORDAGE 
M      

EDUCATIVA 
NA ESCOLA 
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 Coruja-Buraqueira (21)”Importantíssimo trabalhar em sala para que possamos 

desconstruir paradigmas e diminuir preconceitos 

Murucututu(5)[...]desmistificando temas e situações relativas a sexualidade[...]. 

Coruja-Buraqueira (23)Se faz necessário para [...] desenvolvimento de valores 

de respeito ao outro 

• Desconstrução de 

paradigmas e preconceitos 

• Desmistificar ao que se 

refere sexualidade 

• Desenvolver valores de 

respeito 

 

Desconstruir 
os tabus e 

preconceitos 

ABORDAGE 
M      

EDUCATIVA 
NA ESCOLA 
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: 

Murucututu(7)Deve ser desenvolvida sim, porque o tema é de muito interesse 

para a saúde de todos. 

Murucututu(12)Muito importante, [...] está inserido no contexto “população e 

organização social”. 

Murucututu(21)Acho pertinente, pois é um assunto que faz parte da vida dos 

alunos[...] 

• Tema de interesse para 

saúde da população 

• Tema de incluso no 

contexto da população e 

organização social 

• Tema inserido no cotidiano 

dos alunos 

 

Assunto 
inserido no 
contexto 

social e saúde 

 

INTERESSE 
PÚBLICO 
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 • Apesar da abordagem da 
educação sexual nas 
escolas, o índice de gravidez 
na adolescência tem 
aumentado 

 ABORDAGEM INEFICAZ 
Murucututu(15) [...]o que tenho observado é que Práticas de PARA PREVENÇÃO 
o índice de gravidez em adolescentes tem educação sexual  

aumentado, mesmo com as práticas pedagógicas ineficazes para  

de educação sexual e reprodutiva nas escolas prevenção  

 Coruja-Buraqueira (1) “Concordo, desde que • Tema específico para o  

 

 

 

• Especificação na 

prática da educação 

sexual 

 

seja específico a uma disciplina, por exemplo professor de biologia e  

Ciências ou Biologia” 

Coruja-Buraqueira (22) “Não vejo problema 

ciências 

• Não abordar o tema nas 

 
DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO SEXUAL 
algum na inserção, desde que não seja nas série séries iniciais do ensino  

iniciadas do ensino fundamental. fundamental  

Coruja-Buraqueira (5) “Concordo em algumas • Abordagem de apenas 
 

questões, temas como doenças sexuais, métodos alguns temas  

preventivos e conhecimento do corpo são   

importantes para formação dos jovens.   

 Murucututu(8) A temática sobre sexualidade no • Necessidade  de 
desenvolver trabalho 
preventivo, diante a pouca 
importância que tem 
atribuído a temática 

Desafio em DESENVOLVIMENTO DA 
currículo escolar vem se intensificando ao longo Desenvolver EDUCAÇÃO SEXUAL 
dos anos, entretanto sua importância não vem com trabalhos de  

a mesma intensidade, por isso precisa desenvolver orientação e  

um trabalho preventivo e de orientação que possa preventivo  

contribuir no processo de início sexual para nossos   

discentes   
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Coruja-Buraqueira(19)“A abordagem através de materiais específicos, 
• Material didático 

específico para abordagem 

• Material didático para 

facilitar a abordagem 

 

 
ESTRATÉGIAS– 

Inserção de 
Materiais 
didáticos 

DESENVOLVIME 
NTO DA 

EDUCAÇÃO 
SEXUAL 

deve sim ser colocado para os nossos alunos. 

Coruja-Buraqueira (10) “Acho necessário, com uso de material 

didático [...]para melhor explorar o conhecimento e a transmissão do 

conhecimento 

Murucututu (6)Necessária e urgente. Há necessidade do maior 
envolvimento da escola na promoção permanente de debates 
sobre o tema. 
Murucututu(1)É necessária essa inserção nas práticas 

pedagógicas. 

Murucututu(1)Énecessária [...] envolver a família nesse processo. 

• Participação da escola 

em promover debates sobre o 

tema 

• Envolvimento da família 

na abordagem da educação 

sexual 

 
Desafio– 

Inserção nas 
práticas 

pedagógicas 
da família 
e escola 

 
 

DESENVOLVIME 
NTO DA 

EDUCAÇÃO 
SEXUAL 

Murucututu(13)É necessária, sendo aplicada por profissional 

capacitado. 

Murucututu(20)Tem grande valor e importância (...) e que tenham (...) 

informações corretamente com um profissional qualificado. 

• Abordagem por 

profissionais capacitadosno 

tema 

• Informações aplicadas 

por profissional capacitado 

 

 

ESTRATÉGIAS - 
Intersetoriedade 

DESENVOLVIME 
NTO DA 

EDUCAÇÃO 
SEXUAL 

Coruja-Buraqueira (14).[...] Acho que cada disciplina deveria ceder um 
• Educação sexual 

abordado nas diversas 

disciplinas 

• Aliar a educação sexual a 

todas as disciplinas do 

currículo escolar 

 

 
Desafio - 

Transversalidad 
e 

 
 

DESENVOLVIME 
NTO DA 

EDUCAÇÃO 
SEXUAL 

pequeno espaço de tempo da sua aula para discutir temas como esses 

e outros. 

Murucututu(8). É necessário e deve esta aliada a todas as disciplinas 

do currículo escolar de modo diluído. 
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Coruja-Buraqueira (10) “[...]deveria ter ensino dos profissionais para 

melhor explorar o conhecimento e a transmissão do conhecimento 

• Capacitar professores 

para abordagem do tema 

Desafio- 
Capacitação dos 

professores 

 

DESENVOLVIME 
NTO DA 

EDUCAÇÃO 
SEXUAL 

Murucututu(11)Ótimo , é necessário desenvolver antecipadamente 

conceitos e informações sobre a educação sexual e reprodutiva, pois 

muitas vezes são abordados nos últimos anos do fundamental II. 

• Abordagem da educação 

sexual anterior aos últimos 

anos do fundamental II 

 

Desafio-Abordar 
Educação sexual 

nas séries de 
base 

 

DESENVOLVIME 
NTO DA 

EDUCAÇÃO 
SEXUAL 

 

Coruja-Buraqueira (20). é relevante a orientação sexual em todas as 

suas relações, sendo necessário ministrar não só nas escolas como em 

qualquer órgão educacional equivalente. 

 
• Educação sexual no mais 

diversos órgãos 

educacionais 

 

 
Desafio 

Universalidade 
das ações 

 

 

DESENVOLVIME 
NTO DA 

EDUCAÇÃO 
SEXUAL 

 
Murucututu(15) Acho que a inserção da educação sexual nas escolas 

deve-se levar em consideração a opinião dos pais (...), se concordam 

ou não 

Murucututu(15) Acho que a inserção da educação sexual nas escolas 

deve-se levar em consideração (...) o aspecto religioso, [...] 

• Considerar a opinião dos 

pais se concordam com a 

inserção da educação sexual 

• Considerar os aspectos 

religiosos  para  inserção  da 

educação sexual 

• Aspectos 

sociais 

determinam a 

abordagem do 

tema 

 

DESENVOLVIME 
NTO DA 

EDUCAÇÃO 
SEXUAL 

A ABORDAGEM 
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Coruja-Buraqueira (1). “Na disciplina de Geografia, nenhuma. • Para a disciplina não tem 
relevância o Zika vírus 

O tema não 
tem 

relevância à 
disciplina 

AUSÊNCIA DE 
RELEVÂNCIA À 

DISCIPLINA 

Murucututu(15)Acho que , ou melhor , acredito que o Zika Vírus não está 
ligado a este tema 

• Ausência de relação do Zika 
a educação sexual 

Tema não 
está 

relacionado a 
educação 

sexual 

AUSÊNCIA DE 
RELAÇÂO ZIKA 
E EDUCAÇÃO 

SEXUAL 

Coruja-Buraqueira(5). É interessante, já que muitos estudos indicam que 
o zika vírus está relacionado com a microcefalia em bebês de mães picada 
pelo mosquito. 
Coruja-Buraqueira(6). O tema é de grande relevância pois é preciso 

• A relação do Zika com a 

microcefalia 

• Estudar mais a relação do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Relação 
causal com a 
microcefalia 

no recém 
nascido 

 

estudar mais a relação do vírus com a microcefalia. Zika e microcefalia  

Coruja-Buraqueira(8). Importante diante do problema da microcefalia. • A relação do Zika com a 
 

Coruja-Buraqueira(20). Em se tratando de que há uma grande relação da microcefalia durante a gestação  

doença zika com a má formação cerebral dos bebês durante a gestação de mães infectadas  

de mães contagiadas com o vírus [...] é notável a grande importância do • A microcefalia por ser uma 
 

assunto ser abordado na referida área. 

Murucututu(7)Um tema que envolve (...) as consequências para a vida 

conseqüência irreversível 

• Esclarecimento da relação 

RISCO DE 
INFECÇÃO 

irreversíveis, a microcefália. microcefalia e Zika 
 

Murucututu(14)Um assunto leva a outro, pois a microcefalia é um dos • Riscos ao recém nascido na 
 

itens que precisa ser esclarecidos entre todos. gestação 
 

Murucututu(17) É muito importante pelos riscos que corre o bebê na • Relação do Zika com a 
 

gestação. microcefalia 
 

Coruja-Buraqueira(13) De extrema importância, pois é o assunto bastante   

noticiado  nos  últimos  meses  pelo  fato  da  relação  da doença com o   

problema da microcefalia.   
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Coruja-Buraqueira(15). Muito relevante sendo esse um vírus que possivelmente é • Transmissão do vírus 
pelo sexo sem proteção 

• Possibilidade de 
transmissão sexual 

• Vírus transmitido pelo 
sexo por pessoa infectada 

• Confirmação de 
transmissão sexual 

• Zika é transmitido 
sexualmente 

  

transmitido através da relação sexual sem proteção   

Coruja-Buraqueira(20)[...] possivelmente ser transmitido através de relação sexual,   

é notável a grande importância do assunto ser abordado na referida área. 

Coruja-Buraqueira(23). Grandioso e fundamental, visto que já se que o zika vírus é 

transmitido, também, pelas relações sexuais com indivíduos infectados. 

 

Possível 
Transmissão 

sexual 

 
RISCO DE 
INFECÇÃO 

Murucututu(8) Um texto lido há algum tempo vejo se muito relevante, onde   

pesquisadores americanos afirmam que ela pode ser transmitida sexualmente (...)   

Murucututu(23)Relevância total, haja vista , pode ser transmitido via sexual.   

Murucututu(10) Acho de extrema importância porque traz a informação sobre os 
cuidados a serem tomados , o que muitas pessoas desconsideram ou julgam 
pequenos 
Murucututu(19)É importante, [...] , alerta o aluno a se prevenir. 

• Sensibilizar sobre 

prevenção 

• Alertar sobre a 

prevenção 

• Conscientizar sobre a 

prevenção 

• Conscientizar ao 

combate do mosquito 

• Trabalhar a prevenção 

para o combate do zika 

• Escassos hábitos 

preventivos 

• Minimizar os casos de 

microceflia 

• Eliminar a doença 

  

Murucututu(11)Ótimo, pois incentiva e previne os alunos onde estariam   

conscientizados da importância e suas consequências no campo sexual.   

Coruja-Buraqueira(17). Tentar minimizar o número de bebês vítimas dessa 

anomalia que traz problemas sérios para as família, portanto, torna-se fundamental 

conscientizar os alunos no tocante ao combate contra o mosquito da dengue. 

Coruja-Buraqueira(21). Promover o combate ao zíka vírus através da prevenção. 

Medidas 
preventivas/co 

ntrole 

 

 
ABORDA 

GEM 
EDUCATIVA 

Murucututu(3)No quesito prevenção, pois apesar de existirem algumas campanhas   

preventivas, nota-se que os adolescentes não criaram o hábito de se   

prevenirem adequadamente.   

Murucututu(4) [...] necessidade de combate-la.   

Murucututu(24)Tentar eliminar a doença enquanto está no início.   
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Coruja-Buraqueira10. [...] a maioria dos alunos não sabe se prevenir contra 
o vírus e as sequelas para o bebê e si mesmo. 

• Desconhecimento sobre a 

prevenção contra o vírus e 

  

Coruja-Buraqueira(19)De suma importância. O esclarecimento sobre como 
evitar a proliferação é fundamental. 

seqüelas 

• Esclarecer como evitar a 

  

Coruja-Buraqueira(14). Acho interessante. Há muitas pessoas que não 
sabem de nada sobre essas doenças e suas conseqüências. 

proliferação 

• Desconhecimento sobre a 

  

Coruja-Buraqueira(2). “Por se tratar de um vírus recentemente descoberto 
em nosso país cujas consequêcias/ sequelas da enfermidade são poucas 
conhecidas, acho extremamente relevante a abordagem sobre o tema. 

 

Coruja-Buraqueira(7). Muito importante visto [...] o tema tem que ser 
conhecido e discutido. 

 

Murucututu(21) Para que os alunos conheçam as consequências e riscos 
pelo surto dessa doença [...] 

doença e conseqüências 

• Necessidade que o tema seja 

conhecido 

• Conhecer as conseqüências e 

riscos do Zika 

• Aprender práticas preventivas 

 

 
Escasso 

conhecime 
nto sobre 

o ZIka 

 

 

 

 

ABORDAGEM 
EDUCATIVA 

Murucututu(21) Para que os alunos [...]aprendam práticas que a previna. 
• Ampliação    das  informações 

sobre a doença 

  

Coruja-Buraqueira(13)Para que eles possam ter mais informações sobre a 
doença. 

• Esclarecimento sobre os riscos 
  

 do Zika na prática sexual   

Murucututu(26) [...]é necessário o esclarecimento dos riscos ligados 
principalmente a vida sexual desses jovens 
Murucututu(13)Para que eles possam ter mais informações. 

• Oferecer informações sobre o 

Zika 

  

Murucututu(25) É relevante a discussão para encontrar ações que culminem 
em soluções efetivas e diminuição de casos [...] 

   

Coruja-Buraqueira(6)Todo trabalho que envolve saúde pública é válido 

realizar. 

Murucututu(12) A temática é fundamental por ser parte de saúde pública [...] 

• Tema que envolve à saúde 

pública 

• Tema integrante a saúde 

pública 

 

Tema de 
importânci 
a à saúde 
pública 

 
 

SAÚDE 
PÚBLICA 
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Coruja-Buraqueira(4) Não estou muito informada sobre tal 

relação [...] daí não tenho análise fechada sobre o tema. 

Coruja-Buraqueira(18). Não sei bem seu estigma social, mas 

suponho que vale a pena sim esclarecer em sala de aula o assunto 

zika vírus. 

Murucututu(5) Não tenho análise formada. 

Murucututu(9) Não posso opinar , pois não estou instruída sobre 

o assunto. 

• Não possui informações 
suficientes sobre a relação 

• Desconhece a 
importância sobre a 
abordagem 

• Não possui 
conhecimento sobre a 
relação 

• Escasso conhecimento 
sobre a relação 

Desconhecimento 
sobre a relação 

DESPREPARO 
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APÊNDICE B 

 

 

UNIVERSIDADE TIRADENTES – UNIT 
 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE AVALIAR A SEXUALIDADE NA 
ADOLESCÊNCIA SOB A AMBIÊNCIA DO ZIKA VÍRUS 

Questionário para os alunos 

• Identificação: 
 

1. Gênero ( ) feminino ( ) masculino 

2. Idade    
 

3. Religião: ( ) Católico ( ) Evangélico 

  

( ) Não Possui 
( ) Outra 
Qual?    

4. Sua 
Escolaridade: 

 

Escolaridade dos 
pais: 

 
 

5. Renda 
Familiar: 

(  ) ensino fundamental:                             
( ) ensino médio:    

 

( ) ensino fundamental: (  ) completo  (   ) incompleto 
(   ) ensino médio: (  ) completo ( ) incompleto 
(   ) ensino superior: (  ) completo ( ) incompleto 

( ) menor do que um 
salário mínimo 

 
( ) entre 1 e 3 salários mínimos 

 ( ) maior que quatro 
salários mínimos 

( ) entre 3 e 4 salários mínimos 
( ) Não sabe informar 

 
6.Já aconteceu sua 
menstruação (menina) 
/ ejaculação 
(menino)? 

 
 

( 

 
 

) SIM 

 
 

( ) NÃO 

 
7. Você já teve aula 
no ambiente escolar 
sobre práticas sexuais 
e os riscos 
associados, e os 
modos de prevenção 
e contracepção? 

 
 
 
( 

 

( 

 
 
 
) SIM 

 

) NÃO SEI 

 
 
 

( 
 

( 

  
 
 
) NÃO 
 

)Prefiro não responder 

7.1 Caso SIM, 
qual foi a sua 
percepção? 

 
( 
( 

 
) Muito Útil 
) Pouco Útil 

( 
( 
( 

 ) Útil 
) Inútil 
) Não quero responder 
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( ) Não sei responder 

 
• Questões sobre o início das práticas sexuais. 

 
8. Você já teve sua primeira 
experiência (relação) 
sexual? 

 

( ) SIM 
  

( 
 

) NÃO 
 

 
 

Questões 09 a 12 são exclusivas para os que responderam SIM na questão 
8. 

9.Com qual idade ocorreu 
sua primeira experiência 
(relação)? 

 
   

 
10. Na sua primeira relação 
sexual foi utilizado algum 
método contraceptivo ou 
preventivo? 

 

( ) SIM 

 
 

Qual(is)? 

  

( )NÃO 

 
 

Por que? 

 
 

  

 
 

11. Quais as fontes mais 
utilizadas por você para se 
informar sobre sexo e os 
riscos associados a sua 
prática? 

 

( ) Redes sociais da 
internet (sites, facebook...) 
( ) Conversa entre 
amigos 
( ) Família 
( ) Escola 

  
( ) Televisão 
( ) Rádio 

( ) Panfletos do 
Ministério da Saúde 
( ) Outros: 

 
12. Você tem relações sexuais com frequência?( ) SIM 

   
( 

 
) NÃO 

 

 
APENAS RESPONDA A QUESTÃO 13 AQUELES QUE RESPONDERAM SIM A 

QUESTÃO 12. 
 
13. Você utilizou método(s) contraceptivo(s) e/ou preventivo nas relações sexuais neste 
último ano? 
( ) NÃO ( ) SIM 

Por que não utilizou? Quais? 
 

  

 
  

 
( ) ÀS VEZES 
Qual(is):    
 

 

 
 

Por que utilizou às vezes? 
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UNIVERSIDADE TIRADENTES – UNIT 

 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE AVALIAR A SEXUALIDADE NA 

ADOLESCÊNCIA SOB A INFLUÊNCIA DO ZIKA VÍRUS 

Questionário para os alunos 

Sexo: (  ) feminino ( ) masculino 

• Questões sobre os conhecimentossexuais/reprodutivos: 
 
 

1. Você sabe 
o que são 
DSTs? 

( ) SIM* ( ) NÃO 

 
 

* Defina DSTs: 
 

 

 

 

2. Para você,      
quais as  
Doenças que                                                                                                            
podem ser                                                                                                   
Transmitidas  
Sexualmente? 

 

3. Quais as 
formas de 
prevenção 
para as 
Doenças 
Transmitidas 
Sexualmente? 
(Marque 
quantas 
alternativas 
forem 
necessárias). 

( ) Uso do preservativo nas relações sexuais 
( )Pílulas anticoncepcionais 
( )Diafragma 
( ) DIU 
( ) Evitar masturbação 
( ) Evitar múltiplos parceiros sexuais 
( ) Anticoncepcionais injetáveis 
( ) Usar preservativo apenas se o parceiro(a) sexual for 
desconhecido(a) 
( ) Usar preservativo na manifestaçãodos sintomas do Zika vírus. 
( ) Usar preservativo com pessoa suspeita de ter Doença contagiosa 
Sexualmente 
( ) Outros:    

 
 

4. Quais 
destes  são 
sintomas 
específicosde 
Doenças 
Sexualmente 
Transmitidas? 
(Marque 

( ) Corrimento amarelado 
( ) Dor durante relação sexual 
( ) Dor de dente 
( ) Verrugas na região genital 

( ) Bolhas pequenas (vesículas) múltiplas 
( ) Ferida na região genital 
( ) Sangramento no nariz 
( ) Corrimento transparente e fluido 
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quantas 
alternativas 
forem 
necessárias) 

( ) Exantema (pequenas manchas vermelhas na pele),coceira, dor 
articular, vermelhidão nos olhos, com duração de até 7 dias 
( ) indisposição 
( ) Outras:    

 

 

5. Marque, de acordo com seu nível de conhecimento, as opções sobre métodos 

contraceptivos abaixo: (resposta única para cada método) 

 

Tipos de métodos 

Conheço, sei 
usar ou como 

é 

Conheço, mas não 
sei usar ou como é 

 

Desconheço 

Adesivo    

Anel vaginal    

Anticoncepcional injetável    

Anticoncepcional oral (boca)    

Anticoncepcional oral  de 
emergência (pílula  do dia 
seguinte) 

   

Coito interrompido    

Diafragma    

DIU    

Espermicidas    

Implante subcutâneo    

Laqueadura    

Muco cervical    

Preservativo feminino    

Preservativo masculino 
(camisinha) 

   

Tabelinha    

Temperatura basal corporal    

Vasectomia    

 

6. Você sabe que é 
necessário observar no 
preservativo 
masculino/feminino 
antes do seu uso nas 
práticas sexuais? 

 
6.1Quais (descrever)? 

( ) SIM ( ) NÃO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

7. Qual o momento em 
que pode ocorrer a 
gravidez? (Apenas uma 
alternativa) 

( ) Começo da 
menstruação 
( ) A partir de 12 anos 
de idade 
( ) A partir dos 15 anos 
de idade 
( ) Não sei 

( ) Durante a 
menstruação 
( ) Entre uma e outra 
menstruação 
( ) No fim da 
menstruação 
( ) A partir dos 18 anos 
de idade 
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8. Para você, quais as 
fontes de comunicação 
listadas divulgam 
informaçõesmais 
confiáveis com relação a 
sexo e seus riscos 
associados? (Marque 
quantas alternativas 
forem necessárias) 

( ) Redes sociais 
(sites, facebook) 
( ) Conversa entre 
amigos 
( ) Família 
( ) Escola 

( ) Televisão 
( ) Rádio 

( ) Panfletos do 
Ministério da Saúde 
( ) Outros: 
   

 

9. Para você, é necessário e importante utilizar em todas as relações sexuais meios de 

contracepção e prevenção: (Marque apenas uma resposta e justifique) 

( ) SIM 
 Quais métodos?  

( ) ÀS VEZES 
 Quais métodos?  

( ) NÃO 
 Porque não utilizar?  

 
   

 

 

Por que utilizar às vezes? 
   

 

 

 

 

10. Marque X nas 
opções de riscos 
associadas ao não uso 
do preservativo nas 
relações sexuais que 
você conhece: (Marque 
quantas alternativas 
forem necessárias) 

( )DSTs 
 
( )Zika vírus 

 
( ) Chikungunya 

( ) Gravidez 
 

( ) Microcefalia 

( ) Dengue 

11. Para você, quais 
 
( ) Mosquito Aedes aegypti ( ) Sexo oral 
( ) Sexo anal ( ) Sexo vaginal 
( ) Urina ( ) Beijo (saliva) 
( ) Sangue ( ) Aleitamento materno 
( ) transplacentária (da mãe para o feto) 
( ) Não sei responder ( ) nenhuma alternativa 

seriam as formas 
possíveis de 
transmissão do Zika 
vírus? (Marque 
quantas alternativas 
forem necessárias) 
12. Para você, quais as    
medidas necessárias    
para se  

prevenir/controlar a    
infecção pelo Zika  

vírus?  

 

QUESTÃO ESPECÍFICA PÓS-INTERVENÇÃO 
13- Para você, qual o nível de satisfação referente as intervenções educativas (sexual e 
reprodutivas) com abordagem do Zika vírus? 

 

( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito  ( ) Pouco Satisfeito ( ) Insatisfeito 
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APÊNDICE C 
 

UNIVERSIDADE TIRADENTES – UNIT 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE AVALIAR A SEXUALIDADE NA 

ADOLESCÊNCIA SOB A INFLUÊNCIA DO ZIKA VÍRUS 
 

Questionário para os professores 

• Identificação: 
 

1. Gênero ( ) feminino ( ) masculino 
2. Idade    

3. Religião: ( ) Católico ( ) Evangélico 
 ( ) Não Possui ( ) OutraQual?    

4. Escolaridade:    

5. Qual a sua 
formação na área 
de ensino? 

   

6. Quantos anos de 
formação 
profissional 
possuem? 

 

7. Qual matéria você 
leciona na 
instituição 
pesquisada? 

   

 

Questões sobre educação sexual e reprodutiva 
8. Você aborda o tema sexualidade com assuntos direcionados a educação sexual e 
reprodutiva em sala de aula? 
( ) SIM( ) NÃO ( ) Às vezes 
9. Você sente dificuldade em abordar esses temas no seu cotidiano profissional? 
( )  SIM ( ) NÃO ( ) Às vezes 

 Caso tenha respondido SIM ou ÀS VEZES, responda os seguintes itens: 
Para você, as suas maiores dificuldades em se abordar esses assuntos em sala de aula 
provêm de quê/quem? (Marque quantas alternativas achar necessário) 
( ) Pais ou responsáveis legais ( ) Colegas de trabalho 

( ) Alunos ( 
( 

) Material didático 
) Disciplina a qual ministro 

( ) Coordenação da escola ( ) Valores morais 
( ) Não quero responder  

 

 Justifique o(s) item(ns) assinalado(s): 
10. Qual a sua opinião sobre a inserção da educação sexual nas práticas pedagógicas para 
diminuição dos riscos? Justifique. 
11. Para você, qual a relevância do tema Zika vírus a ser discutido em saúde sexual e 
reprodutiva durante a educação sexual? 
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APÊNDICE D  
 

OFICINAS EDUCATIVAS 
 
 

- Temática: O que é Sexualidade para mim? 

 
1. Afinal, o que é sexualidade? 

Adaptada, Magalhães (2011) 

Duração:30 min a 1 h 

• Construir coletivamente frases representativas sobre sexualidade e a ampliação dos aspectos 

envolvidos na construção da mesma. 

 
1 Passo - Cada pessoa deve dizer uma palavra diferente, que, em sua opinião, tem a ver com a 

sexualidade, e após escrever as palavras em uma tira de papel. 

2 Passo - Solicitar a cada participante colar as suas palavras no quadro de acordo com as três dimensões 

da sexualidade: Biológica, Sociocultural e Psicológica. 

3 Passo - Dividir a turma em subgrupos. 

4 Passo - Cada subgrupo deverá utilizar o maior número possível destas palavras do quadro para 

montar um texto/conceito de sexualidade englobando as três dimensões. Além disso, deve inserir os 

símbolos matemáticos (>, <, =, +, -, x, / ou outros). 

5 Passo - Solicite que o conceito venha ser colado no “WhatsApp” ou/e “Árvore do conhecimento" 

para apresentação aos grupos. 

6 Passo - Abra para o debate, a partir das questões a serem respondidas. 

 
- Peças Ilustrativas do Jogo 

Painel de palavras referente a sexualidade 

Quais as diferenças e semelhanças entre os conceitos? 

Todos os conceitos enfocaram a sexualidade como um todo? Ou priorizaram alguma 

dimensão? 

Você percebe dificuldades nos conteúdos disciplinares de se abordar questões referentes 

a sexualidade? 

Por que se confundem sexo com sexualidade? 
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Painéis para colagem dos conceitos sobre sexualidade 

 
2. Sexualidade no dia a dia 

Adaptada, Magalhães (2011) 

Duração: 30 min 

• Identificar as três dimensões da sexualidade, Psicológica, Sociocultural e Biológica. 

 
1 Passo- Dividir a turma em subgrupos; 

2 Passo- Entregar um quadro com a organização de um fluxograma e conjunto de frases referente a 

ida e vinda ao baile, que deverá pôr em uma sequência temporal. 

As frases serão as seguintes: 
 

-Chegar ao baile 

-Combinar a ida ao baile 

-Dançar 

-Escolher a roupa 

-Observar outros(as) adolescentes 
-Paquerar 

-Sair de casa 

-Arrumar-se 

-Tomar banho 

-Voltar para casa 

- Dormir 
- Trocar mensagens pelas redes sociais 

 
3 Passo- Quando todos os grupos terminarem, comparar as ordens escolhidas, observando as 

semelhanças e as diferenças. 

4 Passo - Refletir sobre o que significa cada frase/ação dentro do universo da adolescência, de acordo 

com a ordem dos grupos ou escolhido. (Sugestão: USO DE SLIDES) 

(Caso as ordens estejam muito diferentes, escolher um grupo para seguir ordem) 

- Chegar ao baile: alcançar o objetivo e a expectativa de conseguir algo. 

- Combinar a ida ao baile- âmbito social no qual o adolescente se interage. 

- Dançar: forma de expressão, de ter prazer e de seduzir algo/alguém; 

- Escolher a roupa: moda ou tendência, aceitação no grupo e modo de se vestir. 

- Observar outras (os) adolescentes: primeira forma de contato e de se verificar o ambiente e com 

quem se relacionar. 

- Paquerar: criar vínculos sociais permanentes ou temporários. 

- Sair de casa: o surgir da independência e responsabilidade pelos atos. 

- Arrumar-se: autoestima e sentir-se bem ao meio. 

- Tomar banho: autocuidado e autoconhecimento. 

- Voltar para casa: voltar às origens, ao lugar de encontro com a família e da realização das 

necessidades básicas humanas (comer, dormir, tomar banho...) 
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- Dormir: descanso e relaxamento para renovar as energias para as atividades do outro dia. 

- Trocar mensagens pelas redes sociais: forma de estabelecer contato e trocar informações e 

sentimentos. 

5 Passo- Ao final da reflexão sobre a última ação, perguntar: “Por que não está inclusa o sexo nesta 

atividade? Por que a (o) adolescente voltou para casa sem chegar ao finalmente?”e deixar que a turma 

pense e responda. O intuito das perguntas é verificar se os adolescentes perceberam que a sexualidade 

não é restrita a parte biologia, especificamente a relação sexual, mas que pode vivenciá-la de várias 

formas no cotidiano. 

 
- Peças Ilustrativas do Jogo 

Painel para encaixe das peças em sequência temporal 

 
-Temática: Conhecimento do corpo nos aspectos fisiológicos e anatômicos 

 
1. Espelho meu, o que mudou no meu corpo? 

Duração: 30 min a 1 h 

• Levar o adolescente a refletir sobre o conhecimento das mudanças corporais e as diferenças 

entre os corpos da mulher e do homem. 

1 Passo- Dividir os adolescentes em quantitativo par de subgrupos, e, após, entregar a cartolina com 

silhueta do corpo humano masculino ou feminino. 

2 Passo- Entregar as imagens do sistema reprodutor e as nomenclaturas de suas respectivas estruturas, 

além de outros materiais para desenho estruturais a serem coladas na cartolina, como forma de 

representar as mudanças corporais no homem e na mulher com a chegada da adolescência. 

- Observação: O coordenador irá definir quais as imagens do sistema reprodutor serão entregues, da 

mesma forma as estruturas a serem desenhadas. 

3 Passo- Após colagem, solicitar que os grupos que mostrem as suas confecções. Abra para o debate 

em grupo, a partir das questões a serem respondidas. 

 

- O que diferenciou na imagem corporal com a chegada da adolescência para ambos os sexos? 

- A puberdade é o mesmo sentido da adolescência? 

- Quais as diferenças corporais do homem e mulher? 

- Quais são os órgãos reprodutores da mulher e do homem? 

Para que serve a menstruação/ejaculação? O que significa dentro do corpo da mulher/homem? 

- Quais são os pontos excitatórios no corpo da mulher e do homem e sua localização? 
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- Peças Ilustrativas do Jogo 

 

Silhueta do corpo humano masculino Silhueta do corpo humano feminino 

 

-Temática: Riscos no desenvolvimento da sexualidade – Gravidez e ISTs. 

 
1 - O meu álbum de ISTs 

Ilustrar as principais Infecções Sexualmente Transmissíveis com os seus sinais e sintomas e 

agente patológico, e as formas de prevenção. 

1 passo - Dividir em 3 subgrupos os participantes, e, após, entregar um álbum para cada equipe. Os 

álbuns foram constituídos por grupo de doenças de acordo com a sintomatologia, no qual se classificou 

como: específicas, corrimento e de lesões. 

2 passo - Os integrantes de cada grupo deve se dirigir ao painel das ISTs, procurar a infecção a qual 

ficou responsável, e, assim, memorizar a definição, agente etiológico, sintomatologia e formas de 

transmissão. Outros componentes do subgrupo devem encontrar as ISTs no caça-palavras de seus 

álbuns. 

- Observação: as placas dispostas no painel são semelhantes às que existem na “Caixa das infecções” 

3 passo - Os integrantes devem-se dirigir a “Caixa das infecções”, onde existe as placas referente ao 

agente etiológico, sintomatologia e forma de transmissão semelhantes aos da “Caixa das Infecções”, 

bem como, dentro do recipiente, haverá as imagens ilustrativas da sintomatologia e formas de 

prevenção. 

4 passo - Os participantes devem pegar as peças correspondentes a infecção por ele selecionada e 

colar na página selecionada do álbum, no formato de fluxograma, semelhante ao disposto no painel. 

- O que é polução noturna? É normal? Suas causas e característica? 

Por que as meninas acham tão ruim menstruar e os meninos acham tão bom ejacular? 

O que significa TPM e sabe o que gera no corpo? 

Quando e porque a mulher para de menstruar? 

Sugestão: - Explicar as mudanças corporais com auxílio da escala de Tunner (maturação dos 

órgãos reprodutores feminino e masculino) 
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5 passo - Ao final da atividade, solicitar que o um integrante da equipe, “o relator”, mostre e relate, 

aos demais grupos, as IST e os outros conteúdos colocados no álbum. O coordenador, neste momento, 

deve elucidar os pontos argumentados pelos adolescentes em plenária. 

 
Peças Ilustrativas do Jogo 

Álbum de fotos das ISTs específicas (AIDS/HIV; Hepative Viral B e Zika vírus) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Painel das ISTs (nome, definição, sintomatologia 

e formas de contaminação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caixa com as peças dos álbuns das ISTs 

 
2 - Vulnerável eu? 

Adaptado, Brasil (2011) 

Duração: 30 min a 1hr 

• Estimular o pensamento crítico sobre as situações que tornam o homem e mulher mais 

vulneráveis a problemas relacionados a sua saúde sexual e reprodutiva. 

1 Passo- Explicar o que é vulnerabilidade; 
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2 Passo – Divida os participantes em grupos; 

3 Passo – Distribua o quadro da vulnerabilidade entre os subgrupos, e, ao mesmo tempo, entregue as 

tiras de papel que estão as situações ou não de vulnerabilidade. Além disso, o coordenador pode 

solicitar aos grupos uma lista de 3 ou mais situações que acreditam que estão vulneráveis as ISTs. 

- Observação: O quadro encontra-se dividido em vulnerável, não vulnerável e não sei. 

4 Passo - Peça que os participantes encaixem as tiras de papel na coluna de acordo com seu 

conhecimento sobre as vulnerabilidades das situações. 
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5 Passo - Ao término, solicite ao relator de cada subgrupo que evidencie as situações colocadas em 

cada coluna, e, assim, aproveitar a oportunidade para explicar o porquê da situação ser ou não de 

risco. Aproveite a oportunidade para trabalhar com a lista confeccionada por eles. 

Encerre a atividade aprofundando o debate, em plenária, a partir das questões que serão respondidas. 

 

 

 
- Peça Ilustrativa do Jogo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Painel para encaixe de frases sobre a vulnerabilidade as ISTs 

3 - Caça-Palavras das ISTs 

Duração: 30 min 

• Identificar e fixar a variedade de Infecções Sexualmente Transmissíveis 

1 Passo- Dividir em subgrupo os participantes; 

2 Passo- Entregar o Caça Palavras e as marcações (barbante colorido, pincel ou tiras de papel 

emborrachado ou outros); 

3 Passo- A cada IST encontrada no jogo faz necessário, como forma de controle, a marcação em dois 

campos, no quadro do Caça Palavras e na lista contida abaixo. 

4 Passo- Informar que o grupo vencedor será aquele que encontrar todas as ISTs dispostas no jogo, em 

menor tempo ou dentro dos minutos estipulado pelo coordenador 

- Você sabe a diferença de IST e DST? 

- O que deve ser feito para os(as) adolescentes ficassem menos vulneráveis a essas doenças? 

- Qual seria sua atitude se você suspeitasse que tem uma IST? E no caso fosse seu companheiro 

de relação sexual, qual seria sua atitude? 

- Como seria se você descobrisse que tem uma IST? Você conseguiria saber como você pegou 

essa IST? 

- Como seria contar para seu/sua namorado/a que você está com uma IST? E se não for o/a 

namorado/a? 

- Você usaria o tratamento usado por seu(sua) amigo(a)? Você vê riscos nisso?- Você procuraria 

a quem para lhe ajudar nesta situação? 

- Quais as fontes de comunicação ou social você utiliza para conhecer as DST/IST? 
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- Peça Ilustrativa do Jogo 

Caça Palavras das ISTs 

4 - Qual o meu período fértil? 

Duração: 30 min a 1 h 

• Identificar o período fértil da mulher dentro do clico menstrual e a reflexão sobre a importância 

do reconhecimento do corpo para saúde reprodutiva. 

1 Passo- Dividam os participantes em subgrupos, e, após, entregue a paródia da música 

malandramente. 

2 Passo- Entregue o painel e as peças para serem encaixadas no ciclo menstrual. 

Obs.: o quadro já deve conter alguns itens do ciclo menstrual e os gráficos hormonais, no intuito da 

melhor compreensão. 

3 Passo- Peça aos participantes que acrescentem as peças no ciclo menstrual de acordo com as dicas 

exibidas na paródia musical. 

4 Passo- Após confecção, solicite que os subgrupos, juntamente com o auxílio do coordenador, 

exponham a confecção e debatam do que entenderam sobre o ciclo menstrual e período fértil, 

correlacionando a paródia e a confecção. Aproveitar para questionar qual o momento que a mulher 

pode engravidar (fazer uso de placas com imagem representativa do encontro do espermatozóide e 

óvulo como indicativo deste momento) 
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 PEÇAS FIXAS PEÇAS MÓVEIS 

 

 - Nome das fases, 

lútea e folicular; 

- 2 últimos corpos 

Lúteos; 

- 3 folículos em 

crescimento; 

- Figura 

representativa do 

ovário e hipófise 

- 3 últimos úteros; 

- 4 traçados 

hormonais; 

- Datas do ciclo 

menstrual (1-4-14- 

28) 

- Placas informativas 

do local do corpo 

lúteo e crescimento 

folicular; 

- 2 ovócitos (esferas 

de cor amarela) 

- 1º corpo lúteo; 

- 4 placas 

destinadas para 

escrever os 

hormônios que 

representam cada 

traçado; 

- 2 placas com 

imagem do 

encontro do óvulo 

e espermatozóide; 

- ovulação 

- Útero no 

processo de 

menstruação; 

2 óvulos. 

Figura ilustrativa Painel do ciclo menstrual de 

28 dias 

Quadro 1 -Distribuição das peças móveis e fixas do painel 
 

- Temática: Métodos preventivos e contraceptivos. 

1 - Jogo da Memória dos Métodos Contraceptivos 

Duração: 1:30h a 2:30h 

• Classificar os métodos contraceptivos segundo seus tipos, bem como conhecer sua forma de uso e 

ação no corpo da mulher, ampliando o conhecimento sobre a variedade de métodos. 

 
1 Passo - Dividir os adolescentes em dois grupos. 

 
2 Passo - Solicitar que cada grupo forme duplas para jogar, no qual um irá encontrar a peça e o outro 

membro faz o encaixe do tipo de método. Dessa forma, todos os componentes do grupo terão a 

chance de participar do jogo. 

 
3 Passo - Colocar as peças do jogo da memória na parte central da área, bem como 4 placas referentes 

a cada tipo de métodos nas áreas de cada grupo, no intuito de realizar o encaixe com as imagens dos 

métodos. 

As peças são: figuras ilustrativas dos métodos (Quadro 1) e 2 placas para cada tipo de método 

(natural, hormonal, definitivo, barreira e químico). 
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Quadro 1. Métodos contraceptivos contidos no jogo 

 
4 Passo - Informar aos participantes sobre o tempo estipulado de 1 minuto para realizar as ações, bem 

como as formas de obter os pontos para vencer o jogo: 

• 1 ponto: acertou a combinação das figuras ilustrativa do método 

• +1 ponto: fez o encaixe correto do método e seu tipo. 

Caso ele ultrapasse o tempo estipulado, a equipe não ganhará os pontos e a peça retornará o jogo da 

memória. 

 
5 Passo- Após todas as peças ilustrativas encontra-se com os grupos, o coordenador deve avaliar os 

agrupamentos de acordo com sua classificação do tipo de método, e, assim, pontuar. 

 
6 Passo- Finalizar o jogo com a conceituação dos tipos de métodos e a correção dos agrupamentos, 

caso necessário. Bem como, aproveitar para explicar como se faz o uso de cada método. 

 
- Peças do jogo 

Rosto das placas dos métodos 

contraceptivos 

Distribuição das placas dos métodos contraceptivos 

- Muco, Temperatura basal, Tabelinha, Camisinha Masculina, Camisinha Feminina, 

Vasectomia, Laqueadura, Diafragma, Pílula Oral, Pílula oral de emergência, 

Anticoncepcional injetável, Adesivo, Espermicida, Implante, Coito interrompido e DIU. 
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Distribuição das placas dos tipos de métodos contraceptivos 
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Os preservativos masculinos e femininos podem ser demonstrados, em prática, a maneira correta de 

se utilizar e as características necessárias de se observar antes do seu uso, utilizando uma cenoura ou 

outro objeto de mesma espessura para representar o pênis, e de um copo plástico para simbolizar o 

canal vaginal. Para otimizar a dramatização do uso do preservativo, forme no máximo grupos de 3 

adolescentes. 

Sugestão - Ao finalizar a atividade, no intuito de averiguar o aprendizado sobre as características do 

preservativo e sua manipulação, use balões com pedaço de papel ou quadro branco, com desenho de 

traços para serem preenchidos por meio de palavras do assunto abordado. A cada rodada, o grupo ou 

participantes irão sugerir uma letra que desconfiem integrar a palavra. Caso a palavra contenha esta 

letra, será evidenciado em que posição(ões) se encontra. Todavia, caso esta letra não pertence a 

palavra, será desenhada uma parte do corpo do boneco dos participantes/grupo. Se todas as partes 

do corpo do boneco estiverem desenhadas, se perde a partida (participantes da sala) ou o grupo está 

fora da partida. 

 
- Temática: A influência do Zika vírus no desenvolvimento da sexualidade. 

 
1 - Jogo Aedes Play 

Duração: 3 h 

• Difundir aspectos relacionados ao vetor, Aedes aegypti, e as doenças transmitidas, com ênfase no 

Zika vírus nas práticas sexuais e reprodutivas e formas de prevenção. 

 
DESCRIÇÃO 

- Dividir os praticantes em 3 equipes, onde cada equipe deve escolher seu líder 

- A equipe será nomeada, por sorteio, com o nome de 3 doenças transmitidas por Aedes (Zika vírus, 

Chikungunya e Dengue). 

- O jogo somente será finalizado quando alcançar todo o quantitativo de casas e completar o quebra- 

cabeça e o quadro das sintomatologias localizado no hospital. Ao concluir essas ações, o jogador 

receberá uma raquete para simular a exterminação do Aedes que está disposto no final do tabuleiro. 

- Apesar da conclusão das casas, se o líder errar alguma atividade que tenha como penalidade o retorno 

de casas ou iniciar o jogo, o mesmo deverá cumprir a exigência. Neste caso, na próxima jogada ele não 

fará uso da roleta, mas sim a do dado para tentar completar as casas. 

- O dado será jogado a cada rodada para indicar o quantitativo de casas a ser percorrido. 

 
A - As 30 casas serão enumeradas com a seguinte distribuição: 

• 16 casas com envelopes com opção de perguntas/roleta. Quem escolhe a opção é o jogador. 

• 6 casas nomeadas com as doenças transmitidas pelo Aedes: ZIKA/DENGUE/CHICUNGUYA 

• 1 casa da morte 

• 4 casas que dão acesso aos possíveis criadouros do mosquito 

• 3 casas que dão o direito a peça do quebra-cabeça. 

 
B -Nos envelopes contém perguntas de nível baixo, médio e alto, distribuídos em pares. Os mesmos 

estarão disponíveis na roleta (após a finalização do tabuleiro) e nas casas que não existem símbolos. A 

depender do nível da pergunta haverá as seguintes penalizações ou benefícios: 

- Nível baixo: Permanece na casa (resposta correta) e retorna duas casas (resposta incorreta); 

- Nível intermediário: Permanece na casa (resposta correta) e retorna uma casa (resposta incorreta; 
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- Nível alto: Anda uma casa (resposta correta) e permanece na casa (resposta incorreta) 

 
C - A roleta é destinada para as perguntas de nível intermediário e alto ou para substituir o uso do 

dado quando o jogador finalizar o tabuleiro. O jogador selecionará a questão pelo número que a 

corresponde descrita no mesmo, e antes de ser questionado, o coordenador deve informar a 

possibilidade da roleta, no intuito do participante não precisar responder a questão e tentar a sorte 

para obter o bônus. 

Segue os itens da roleta e funcionalidade: 

- Criadouro: o(s) membro(s) da equipe deve se direcionar para os ambientes criados para reconhecer 

os criadouros e os destruir. Os benefícios e penalidades são os mesmos contidos no tabuleiro. 

- Perguntas: o líder deverá responder à questão desistente, caso erre a pergunta, deve sofrer as 

penalidades de acordo com o seu nível. 

- Hospital: o(s) membro(s) da equipe tem a possibilidade de realizar o encaixe da sintomatologia de 

acordo com a doença representativa do grupo. Caso acerte o sintoma, o líder tem o direito de jogar o 

dado e sair do hospital, caso contrário, permanecerá na casa até o integrante da equipe, na próxima 

jogada, acerte o encaixe. A penalidade não serve se o líder já tenha concluído o tabuleiro. 

- Bônus: o(s) membro(s) responsável(eis) pelo quebra-cabeça receberá 4 peças. 

- Morte: o líder será encaminhado ao cemitério e terá sua saída do jogo, sendo substituído por outro 

participante. 

OBS.: quando o líder concluir as casas do tabuleiro, todos os itens da roleta darão como benefício pelo 

acerto peças do caça-palavras e direito de encaixe dos sintomas no hospital. 

 
D -O criadouro será um ambiente montado com situações possíveis ou não para a ovoposição do vetor, 

onde o jogador identificará o criadouro e fará ações para a sua exterminação. Caso acerte, o jogador 

ganha duas peças do quebra-cabeça, caso ao contrário, o mesmo retornará duas casas. 

 
E -As casas nomeadas com as doenças do Aedes levarão o(s) integrante(s) da equipe para o 

hospital, onde terá um quadro de sintomatologia que necessita ser preenchido com os sintomas 

respectivos a doença que o grupo foi sorteado (H). Caso acerte o sintoma, o líder tem o direito de 

jogar o dado e sair do hospital, caso contrário, permanecerá na casa até o integrante da equipe, na 

próxima jogada, acerte 

o encaixe. 

 
F-O cemitério é destinado ao jogador que acertou na CASA DA MORTE (desenho da cruz) ou na roleta. 

Como penalização, a equipe volta ao início do jogo e o líder é trocado por outro participante. 

 
G- O Quebra-cabeça: 

- São três quebra-cabeças referentes aos meios de prevenção, ciclo do vetor e ciclo de transmissão, 

cada; 

- Cada equipe receberá um quebra-cabeça de 20 peças; 

-O jogador pode ganhar as peças da seguinte forma: 

- Casas com símbolo do quebra-cabeça: no acerto da pergunta o líder ganha 2 peças. Não apresenta 

penalidade. 

- Bônus disposto na roleta: 4 peças 

- Criadouro: caso acerte a ação ganha 2 peças 
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Obs: Ao final do tabuleiro, o jogador pode ganhá-las por meio das perguntas disposto na roleta: 1 peça 

(nível baixo), 2 peças (nível intermediário) e 3 peças (nível alto), ou em qualquer opção contida na 

roleta, exceto na casa da morte. 

 
o hospital está disposto o quadro das sintomatologias de três doenças transmitidas pelo vetor, 

Zika, Dengue e Chikunguya, o jogador precisa correlacionar os sintomas com a doença da sua 

respectiva equipe. O acesso ao hospital é por meio das casas com os nomes das doenças e pela roleta. 

Caso o jogador tenha finalizado as casas do tabuleiro, qualquer opção da roleta dará a escolha de ir 

para o hospital caso acerte a ação/resposta, além do próprio item da roleta com o nome HOSPITAL 

• Encerre a atividade aprofundando o debate, em plenária, a partir das seguintes questões: 

 

- Peças Ilustrativas do Aedes Play 

 
Quebra-cabeça (Prevenção contra o Zika vírus) 

Fonte: CDC (2017) 

 

 

Quebra-cabeça (ciclo de vida do Aedes aegypti) 

Adaptação, CDC (2017) 

Troféu de finalização do jogo 

- Quais as formas de contaminação do Zika vírus? 

- Somos capazes de diminuir o risco de contaminação do Zika vírus? Caso sim, quais as medidas 

preventivas você acha necessário? 
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Painel para área do cemitério Painel para área do criadouro 

 
 

Painel da imagem do Aedes aegypti (final do 

tabuleiro) 

Painel para área do hospital (quadro dos 

sintomas) 
 
 
 

Dado do tabuleiro Roleta do tabuleiro 



124  

 
Quadro da sintomatologia das 3 doenças transmitidas pelo Aedes 

Fonte: FIOCRUZ (2017) 

 

Exposição do jogo Aedes Play 
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PARÓDIA MUSICAL DO JOGO QUAL O MEU PERÍODO FÉRTIL? 

(Malandramente) 

 
O casal consciente 

Antes do finalmente 

Olha os dias para curtir 

 

Mensalmente 
 

 
O corpo é eficiente 

Fase folicular tá na porta 

E os Hormônios vão surgir 

 

Mensalmente 
 

 
A hipófise lança o FSH 

Os ovários o estrógeno 

E se vêm por aí 

 

Ah Caraca! 

Estrogênio tá nas alturas 

A hipófise foi ativada 

E mandou um recadinho assim 

Lá vêm o LH aí 
 

 
Ah caraca! 

A ovulação ta na parada 

Ovulo meteu o pé pra trompa 

O gameta falou assim 

 

Fique de olho aí 
 

 
Malandramente 

 

 
O casal foi consciente 

O método foi eficiente 

Só prá poder curtir 

 

Mensalmente 
 

 
O corpo é eficiente 

O corpo lúteo tá na parada 

A progesterona vai subir 

Mensalmente 
 

 
O óvulo meteu o pé pra casa 

Diz que não ta ligando 

Corpo lúteo vai sair 

 

Ah Caraca! 

A progesterona deu uma retirada 

A menina se sentiu aliviada 

E mandou um recadinho pro boy 
 

 
A menstruação vem por aí 

 

 
Ah Caraca! 

O novo ciclo tá na parada 

A menstruação deu uma alegrada 

E mandou um recadinho pro boy 

 

Meu ciclo é por aí 
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APÊNDICE E 

 
- ATIVIDADES DO GRUPO OFICINA EDUCATIVA (GOE) 

 
• Temáticas: 

 
1. O que é Sexualidade para mim? 

 

 
 

2. Conhecimento do corpo nos aspectos fisiológicos e anatômicos 
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3. Riscos no desenvolvimento da sexualidade – Gravidez não planejada e ISTs 

 
 

 
4. “Métodos Contraceptivos, Quais e Como usar?” 
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5. A influência do Zika vírus no desenvolvimento da sexualidade. 
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APÊNDICE F 

 
- AÇÕES DO GRUPO DE CONTROLE (GC) EM ÁREA ESCOLAR 

• Pré-ação de sustentabilidade em área escolar – Carmópolis/SE 

 

• Durante as ações em área escolar –Carmópolis 
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• Pós-ação de sustentabilidade em área escolar - Carmopólis 

Fotos: Felipe de Souza Soares e Suelen Maiara dos Santos 

 
 

• Pré-ação de sustentabilidade na área escolar – Nossa Senhora do Socorro 
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• Durante as ações em área escolar – Nossa Senhora do Socorro 

 
• Pós-ação de sustentabilidade em área escolar – Nossa Senhora do Socorro 
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APÊNDICE G 

• MEMES EDUCATIVOS 

- Divulgação em Facebook, na página Desparasitados, com seleção baseada na quantidade 
de compartilhamentos/curtidas e decisão baseada na forma/conteúdo (Campeonato de 
Memes). 

 

1 -Escola estadual Poeta José Sampaio (Carmópolis/SE) 

 
 

 

2 - Colégio Estadual João Batista Nascimento (Nossa Senhora do Socorro/SE) 
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ANEXO 
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ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS 

Eu,   , abaixo assinado, responsável pelo 

menor  , autorizo a UNIVERSIDADE TIRADENTES - UNIT, por intermédio 

da pesquisadora Herifrania Tourinho Aragão, devidamente assistida pelas suas orientadoras Profa. Dra Cláudia 

Moura de Melo e Profa Dra Geza Thais Rangel e Souza, a desenvolver a pesquisa abaixo descrita: 

 
1- Título da pesquisa: EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE AVALIAR A SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA 

SOB INFLUÊNCIA DO ZIKA VÍRUS. 

 
2- Objetivos Primários e secundários: O objetivo primário será de Analisar o conhecimento dos adolescentes a 

respeito dos aspectos que envolvem o desenvolvimento da sexualidade, pré e pós intervenção em Educação em 

Saúde, bem como a relação do vírus Zika no processo sexual e reprodutivo. 

Já os objetivos secundários serão de avaliar o conhecimento dos alunos, antes e após a intervenção em Educação 

em Saúde, sobre práticas sexuais e reprodutivas, medidas preventivas e de contracepção, e a relação do Zika 

vírus na sexualidade; Identificar as dificuldades dos professores e a sua percepção na inserção do tema 

sexualidade e seus riscos nas práticas pedagógicas. 

 
3- Descrição de procedimentos: 

A pesquisa será divida em três momentos: Coleta de dados pré-intervenção educativa; Intervenção educativa; e 

Coleta de dados pós-intervenção educativa. 

Na pré-intervenção será aplicado um questionário semi-estruturado, com questões discursivas e de assinalar, 

que se refere a comportamento sexual, o conhecimento sobre aspectos da prática sexual e reprodutiva, bem 

como a influência do Zika vírus nesse contexto. O tempo de resposta do instrumento será de acordo com a 

necessidade de cada sujeito, aplicado em dias letivos, em sala de aula, com boa ventilação e iluminação, e com 

número de cadeiras suficientes para os participantes da pesquisa. 

 
As intervenções educativas serão divididas de tal maneira: 

- Oficinas educativas serão abordadas os seguintes temas: o que é sexualidade, conhecimento do corpo nos 

aspectos fisiológicos e anatômicos, riscos no desenvolvimento da sexualidade (DST/AIDS e gravidez), a influência 

do Zika vírus no processo da sexualidade (histórico e a infecção humana pelo vírus) e métodos contraceptivos e 

preventivos para tais riscos. 

Após abordar esses temas, será realizada a mobilização com os adolescentes, junto como os envolvidos com o 

projeto, no intuito de procurar focos do Aedes aegypti no ambiente escolar e redondeza e realizar a orientação 

da comunidade, momento propício dos adolescentes exercerem a cidadania. 

- Oficina de controle: será realizado a construção da horta escolar e outros ornamentos com materiais que seriam 

possíveis criadouros para o Aedes aegypti. 

 
A coleta de dados pós-intervenção será uma forma de comparar os dados e avaliar a importância das 

intervenções educativas no ambiente escolar. Para isso, será aplicado o mesmo questionário do momento pré- 

intervenção. 

 
4- Justificativa para a realização da pesquisa: O cotidiano do adolescente é cercado de inúmeras vulnerabilidades 

que afetam a saúde, dentre estas as DSTs/AIDS, a gestação não planejada e, até mesmo, os meios informativos 

que procuram orientação. Nesse sentido, ressalta-se a necessidade da educação em saúde como influenciadora 

nos saberes dos adolescentes, destacando-se o contexto escolar, visto ser um local propício para formação 

intelectual sobre o processo da sexualidade, e nesta interface contribuirá para saúde reprodutiva e sexual destes 

adolescentes. 

Durante buscas nas literaturas para contextualização do tema, percebe-se a escassez de estudos desta temática 

voltada para o Zika vírus, a associação se torna essencial devido a alta incidência de microcefalia congênita que 

pode refletir em consequências negativas à saúde reprodutiva da adolescente, bem como pelo potencial risco 

de contaminação do vírus pela relação sexual, situação emergente principalmente em países tropicais e 

subtropicais como o Brasil, com clima favorável para proliferação do vetor. 
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5- Desconfortos e riscos esperados: Pode apresentar riscos psicológicos e físicos, no entanto mínimos, devido ao 

possível constrangimento sobre a avaliação de conhecimento e por questioná-los sobre temas do 

desenvolvimento da sexualidade. 

 
6- Benefícios esperados: Agrupar dados sobre o conhecimento dos adolescentes a respeito dos aspectos que 

envolvem o desenvolvimento sexual e reprodutivo, e através destes ajudá-los na minimização dos riscos de uma 

gestação não planejada, e suas consequências, e o contágio de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). E 

diante da alta dispersão do Zika vírus, contribuir na elucidação dos questionamentos sobre o vírus em torno da 

atividade sexual e reprodutiva, com isso estimular os adolescentes para adoção de métodos de contracepção e 

prevenção. 

 
7- Informações: Os participantes têm a garantia que receberão respostas a qualquer pergunta e esclarecimento 

de qualquer dúvida quanto aos assuntos relacionados à pesquisa. Também os pesquisadores supracitados 

assumem o compromisso de proporcionar informações atualizadas obtidas durante a realização do estudo. 

 
8- Retirada do consentimento: O voluntário tem a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento 

e deixar de participar do estudo, não acarretando nenhum dano ao voluntário. 

 
9- Aspecto Legal: Elaborado de acordo com as diretrizes e normas regulamentadas de pesquisa envolvendo seres 

humanos atende à Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério de Saúde - Brasília – DF. 

 
10- Confiabilidade: Os voluntários terão direito à privacidade. A identidade (nomes e sobrenomes) do 

participante não será divulgada. Porém os voluntários assinarão o termo de consentimento para que os 

resultados obtidos possam ser apresentados em congressos e publicações. 

 
11- Quanto à indenização: Não há danos previsíveis decorrentes da pesquisa, mesmo assim fica prevista 

indenização, caso se faça necessário. 

 
12- Os participantes receberão uma via deste Termo assinada por todos os envolvidos (participantes e 

pesquisadores). 

 
13- Dados do pesquisador responsável: 

Nome: Herifrania Tourinho Aragão 

Endereço profissional/telefone/e-mail: End. Rua 9 nº 40 Conj. João Alves Filho / Tel. (79) 99928-9044 / 

fanyaragao.89@gmail.com 

ATENÇÃO: A participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Em casos de dúvida quanto aos seus 

direitos, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tiradentes. 

CEP/Unit - DPE 

 
Av. Murilo Dantas, 300 - Bloco F – Farolândia – CEP 49032-490, Aracaju-SE. 

Telefone: (79) 32182206 – e-mail: cep@unit.br. 

 
Aracaju, de de 2016. 

 
 
 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

mailto:fanyaragao.89@gmail.com
mailto:cep@unit.br
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ANEXO B 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DOS ALUNOS 

Eu,  , autorizo a UNIVERSIDADE 

TIRADENTES - UNIT, por intermédio da pesquisadora Herifrania Tourinho Aragão, devidamente assistida pelas 

suas orientadoras Dra. Cláudia Moura de Melo e Dra. Geza Thais Rangel e Souza, a desenvolver a pesquisa abaixo 

descrita: 

 
1- Título da pesquisa: EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE AVALIAR A SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA 

SOB INFLUÊNCIA DO ZIKA VÍRUS. 

 
2- Objetivos Primários e secundários: O objetivo primário será deAnalisar o conhecimento dos adolescentes a 

respeito dos aspectos que envolvem o desenvolvimento da sexualidade, pré e pós intervenção em Educação em 

Saúde, bem como a relação do vírus Zika no processo sexual e reprodutivo. 

Já os objetivos secundários serão de avaliar o conhecimento dos alunos, antes e após a intervenção em Educação 

em Saúde, sobre práticas sexuais e reprodutivas, medidas preventivas e de contracepção, e a relação do Zika 

vírus na sexualidade; Identificar as dificuldades dos professores e a sua percepção na inserção do tema 

sexualidade e seus riscos nas práticas pedagógicas. 

 
3- Descrição de procedimentos: 

A pesquisa será dividida em três momentos: Coleta de dados pré-intervenção educativa; Intervenção educativa; 

e Coleta de dados pós-intervenção educativa. 

 
Na pré-intervenção será aplicado um questionário semi-estruturado, com questões discursivas e de assinalar, 

que se refere ao comportamento sexual, o conhecimento sobre aspectos da prática sexual e reprodutiva, bem 

como a influência do Zika vírus nesse contexto. O tempo de resposta do instrumento será de acordo com a 

necessidade de cada sujeito, aplicado em dias letivos, em sala de aula, com boa ventilação e iluminação, e com 

número de cadeiras suficientes para os participantes da pesquisa. 

 
As intervenções educativas serão divididas em grupos, com as seguintes atividades: 

- Oficinas educativas serão abordadas os seguintes temas: o que é sexualidade, conhecimento do corpo nos 

aspectos fisiológicos e anatômicos, riscos no desenvolvimento da sexualidade (DST/AIDS e gravidez), a influência 

do Zika vírus nesse contexto (histórico e a infecção humana pelo vírus) e métodos contraceptivos e preventivos 

para tais riscos. 

Após abordar esses temas, será realizada a mobilização com os adolescentes, junto como os envolvidos com o 

projeto, no intuito de procurar focos do Aedes aegypti no ambiente escolar e entorno e realizar a orientação da 

comunidade, momento propício dos adolescentes exercerem a cidadania. 

- Oficina de controle: será realizado a construção da horta escolar e outros ornamentos com materiais que seriam 

possíveis criadouros para o Aedes aegypti. 

 
A coleta de dados pós-intervenção será uma forma de comparar os dados e avaliar a importância das 

intervenções educativas no ambiente escolar. Para isso, será aplicado o mesmo questionário do momento pré- 

intervenção. 

 
4- Justificativa para a realização da pesquisa: O cotidiano do adolescente é cercado de inúmeras vulnerabilidades 

que afetam a saúde, dentre estas as DSTs/AIDS, a gestação não planejada e, até mesmo, os meios informativos 

que procuram orientação. Nesse sentido, ressalta-se a necessidade da educação em saúde como influenciadora 

nos saberes dos adolescentes, destacando-se o contexto escolar, visto ser um local propício para formação 

intelectual sobre o processo da sexualidade, e nesta interface contribuirá para saúde reprodutiva e sexual destes 

adolescentes. 

Durante buscas nas literaturas para contextualização do tema, percebe-se a escassez de estudos desta temática 

voltada para o Zika vírus, a associação se torna essencial devido a alta incidência de microcefalia congênita que 

pode refletir em consequências negativas à saúde reprodutiva da adolescente, bem como pelo potencial risco 

de contaminação do vírus pela relação sexual, situação emergente principalmente em países tropicais e 

subtropicais como o Brasil, com clima favorável para proliferação do vetor. 
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5- Desconfortos e riscos esperados: Pode apresentar riscos psicológicos e físicos, no entanto mínimos, devido ao 

possível constrangimento sobre a avaliação de conhecimento e por questioná-los sobre temas do 

desenvolvimento da sexualidade. 

 
6- Benefícios esperados: Agrupar dados sobre o conhecimento a respeito dos aspectos que envolvem o 

desenvolvimento sexual e reprodutivo, e através destes ajudá-los na minimização dos riscos de uma gestação 

não planejada, e suas conseqüências, e o contágio de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). E diante da 

alta dispersão do Zika vírus, explicar a sua evolução e a sua relação no desenvolvimento da sexualidade, e mostrar 

a relevância da contracepção e prevenção mediante os riscos de um concepto com microcefalia e o grande 

potencial de se infectar com o vírus durante atividade sexual. 

 
7- Informações: Os participantes têm a garantia que receberão respostas a qualquer pergunta e esclarecimento 

de qualquer dúvida quanto aos assuntos relacionados à pesquisa. Também os pesquisadores supracitados 

assumem o compromisso de proporcionar informações atualizadas obtidas durante a realização do estudo. 

 
8- Retirada do consentimento: O voluntário tem a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento 

e deixar de participar do estudo, não acarretando nenhum dano ao voluntário. 

 
9- Aspecto Legal: Elaborado de acordo com as diretrizes e normas regulamentadas de pesquisa envolvendo seres 

humanos atende à Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério de Saúde - Brasília – DF. 

 
10- Confiabilidade: Os voluntários terão direito à privacidade. A identidade (nomes e sobrenomes) do 

participante não será divulgada. Porém os voluntários assinarão o termo de consentimento para que os 

resultados obtidos possam ser apresentados em congressos e publicações. 

 
11- Quanto à indenização: Não há danos previsíveis decorrentes da pesquisa, mesmo assim fica prevista 

indenização, caso se faça necessário. 

 
12- Os participantes receberão uma via deste Termo assinada por todos os envolvidos (participantes e 

pesquisadores). 

 
13- Dados do pesquisador responsável: 

Nome: Herifrania Tourinho Aragão 

Endereço profissional/telefone/e-mail: End. Rua 9 nº 40 Conj. João Alves Filho / Tel. (79) 99928-9044 / 

fanyaragao.89@gmail.com 

ATENÇÃO: A participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Em casos de dúvida quanto aos seus 

direitos, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tiradentes. 

CEP/Unit - DPE 

Av. Murilo Dantas, 300 - Bloco F – Farolândia – CEP 49032-490, Aracaju-SE. 

Telefone: (79) 32182206 – e-mail: cep@unit.br. 

 
Aracaju, de de 2016. 

 
 
 
 

ASSINATURA DO VOLUNTÁRIO 

mailto:fanyaragao.89@gmail.com
mailto:cep@unit.br
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ANEXO C 

TERMO DE CONSENTIMENTO DE LIVRE E ESCLARECIDO 

DOS PROFESSORES 

Eu,  , autorizo a UNIVERSIDADE 

TIRADENTES - UNIT, por intermédio da pesquisadora Herifrania Tourinho Aragão, devidamente assistida pelas 

suas orientadoras Dr. Claúdia Moura de Melo e Dr.Geza Thais Rangel e Souza, a desenvolver a pesquisa abaixo 

descrita: 

 
1- Título da pesquisa: EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE AVALIAR A SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA 

SOB INFLUÊNCIA DO ZIKA VÍRUS. 

 
2- Objetivos Primários e secundários: O objetivo primário será deanalisar o conhecimento dos adolescentes a 

respeito dos aspectos que envolvem o desenvolvimento da sexualidade, pré e pós intervenção em Educação 

em Saúde, bem como a relação do vírus Zika no processo sexual e reprodutivo. 

Já os objetivos secundários serão de avaliar o conhecimento dos alunos, antes e após a intervenção em 

Educação em Saúde, sobre práticas sexuais e reprodutivas, medidas preventivas e de contracepção, e a relação 

do Zika vírus na sexualidade; Identificar as dificuldades dos professores e a sua percepção na inserção do tema 

sexualidade em suas práticas pedagógicas. 

 
3- Descrição de procedimentos: 

A pesquisa será dividida em três momentos: Coleta de dados pré-intervenção educativa sexual e reprodutiva; 

Intervenção educativa sexual e reprodutiva; e Coleta de dados pós-intervenção sexual e reprodutiva. 

A coleta de dados dos professores ocorrerá no momento pré-intervenção educativa, com aplicação de em 

questionário semi-estruturado, contendo questões discursivas e de assinalar referentes a dados sócio- 

demográficos e método de ensino. 

O tempo de resposta do instrumento será de acordo com a necessidade de cada sujeito, no qual será aplicado 

em dias letivos, em sala de aula com boa ventilação e iluminação e com número de cadeiras suficientes para os 

participantes da pesquisa. 

 
4- Justificativa para a realização da pesquisa: O cotidiano do adolescente é cercado de inúmeras vulnerabilidades 

que afetam a saúde, dentre estas as DSTs/AIDS, a gestação não planejada e, até mesmo, os meios informativos 

que procuram orientação. Nesse sentido, ressalta-se a necessidade da educação em saúde como influenciadora 

nos saberes dos adolescentes, destacando-se o contexto escolar, visto ser um local propício para formação 

intelectual sobre o processo da sexualidade, e nesta interface contribuirá para saúde reprodutiva e sexual destes 

adolescentes. 

Durante buscas nas literaturas para contextualização do tema, percebe-se a escassez de estudos desta temática 

voltada para o Zika vírus, a associação se torna essencial devido a alta incidência de microcefalia congênita que 

pode refletir em 141EP141eqüências negativas à saúde reprodutiva da adolescente, bem como pelo potencial 

risco de contaminação do vírus pela relação sexual, situação emergente principalmente em países tropicais e 

subtropicais como o Brasil, com clima favorável para proliferação do vetor. 

 
5- Desconfortos e riscos esperados: Pode apresentar riscos psicológicos e físicos, no entanto mínimos, devido ao 

possível constrangimento por estar questionando sobre práticas pedagógicas referente a sexualidade e Zika 

vírus. 

 
6- Benefícios esperados: Ajudar na minimização das dificuldades em abordar esse tema no método de ensino e 

incentivar a realização da educação-continuada, já que é um tema que causam tabus em diversos educadores, 

prejudicando a aplicação nas práticas pedagógicas. E promover a relação do Zika vírus dentre os riscos no 

desenvolvimento sexual e, com isso favorecer a inserção no conteúdo programático de ensino ao expor o tema 

sexualidade. 

 
7- Informações: Os participantes têm a garantia que receberão respostas a qualquer pergunta e esclarecimento 

de qualquer dúvida quanto aos assuntos relacionados à pesquisa. Também os pesquisadores supracitados 

assumem o compromisso de proporcionar informações atualizadas obtidas durante a realização do estudo. 
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8- Retirada do consentimento: O voluntário tem a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento 

e deixar de participar do estudo, não acarretando nenhum dano ao voluntário. 

 
9- Aspecto Legal: Elaborado de acordo com as diretrizes e normas regulamentadas de pesquisa envolvendo seres 

humanos atende à Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério de Saúde – Brasília – DF. 

 
10- Confiabilidade: Os voluntários terão direito à privacidade. A identidade (nomes e sobrenomes) do 

participante não será divulgada. Porém os voluntários assinarão o termo de consentimento para que os 

resultados obtidos possam ser apresentados em congressos e publicações. 

 
11- Quanto à indenização: Não há danos previsíveis decorrentes da pesquisa, mesmo assim fica prevista 

indenização, caso se faça necessário. 

 
12- Os participantes receberão uma via deste Termo assinada por todos os envolvidos (participantes e 

pesquisadores). 

13- Dados do pesquisador responsável: 

Nome: Herifrania Tourinho Aragão 

Endereço profissional/telefone/e-mail: End. Rua 9 nº 40 Conj. João Alves Filho / Tel. (79) 99928-9044 / 

fanyaragao.89@gmail.com 

ATENÇÃO: A participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Em casos de dúvida quanto aos seus 

direitos, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tiradentes. 

CEP/Unit – DPE 

 
Av. Murilo Dantas, 300 - Bloco F – Farolândia – CEP 49032-490, Aracaju-SE. 

Telefone: (79) 32182206 – e-mail: 142EP@unit.br. 
 

Aracaju,  de  de 2016. 
 
 
 

Assinatura do (a) voluntário (a) 

mailto:fanyaragao.89@gmail.com
mailto:142EP@unit.br
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ANEXO D 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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