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Introdução:  As doenças sexualmente transmissíveis (DST) podem atingir
todas as faixas etárias, causando sérios transtornos à saúde. Os
adolescentes são bastante vulneráveis porque se expõe ao risco sem
nenhuma precaução, podendo levar inclusive, à gestação precoce.
Objetivo:  Este projeto tem como objetivo levar até jovens estudantes de
três bairros carentes da capital gaúcha informações sobre os temas
acima citados, e proporcionar um debate entre os mesmos para discutir o
nível de conhecimento sobre o que foi tratado na palestra. Em conjunto,
será aplicado um questionário para que as bolsistas possam avaliar
estatisticamente a opinião dos estudantes e seu nível de entendimento
sobre a apresentação.  Desenvolvimento: Após o prévio contato e
autorização dos representantes das escolas de ensino fundamental de
Porto Alegre, selecionados com base no alto índice de violência contra a
mulher, pretende-se palestrar, discutir e despertar o interesse de
adolescentes, a partir da quinta série, os quais estão começando a vida
sexual e merecem ser o alvo principal dos educadores e disseminadores
de informações sobre os temas que envolvem comportamento e
educação sexual. Será utilizado material audiovisual, folders previamente
elaborados nos quais se quer estimular a realização de exames
preventivos e de saúde em geral. Os alunos poderão questionar e
debater suas dúvidas sobre métodos de prevenção de DSTs, sintomas,
bem como, a anticoncepção.  Conclusão: Este projeto coloca a
universidade em contato direto com a realidade social de jovens
estudantes da cidade. Com base nesses dados, daremos a oportunidade
aos alunos de graduação o contato com a comunidade, para que os
mesmos possam observar e orientar o público em questão utilizando-se
dos dados coletados para a construção de estratégias que promovam o
conhecimento para o autocuidado e redução da vulnerabilidades.


