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EDUCAÇÃO REPRODUTIVA PARA EDUCADORES E AGENTES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: 
UMA ESTRATÉGIA RELEVANTE PARA A MEDICINA PREVENTIVA? Priscilla Sangoi 
Martins, Ana Paula Santos de Lima, Maria Izabel de Ugalde Marques da Rocha, Ivana Beatrice Mânica 

da Cruz, Olmiro Cezimbra de Souza Filho (orient.) (UFSM). 
Introdução: na educação reprodutiva há necessidade de interação entre profissionais que trabalham com adolescentes, 
como os professores do ensino fundamental (PEF) e agentes comunitários da Estratégia de Saúde da Família (AC-
ESF). Objetivo: analisar o impacto da capacitação conjunta (AC-ESF e PEF) sobre aspectos associados à saúde 
reprodutiva. Métodos: o referencial é a pesquisa-ação antropopedagógica de Morin (2004). O projeto, desenvolvido 
pelo Laboratório de Biogenômica do Desenvolvimento-UFSM e Secretarias de Saúde/Educação do Município de 
Santa Maria tem 04 fases: 1ª) elaboração de material didático e estudos ecológicos de dados de saúde de Santa 
Maria-RS (DATASUS); 2ª) caracterização dos voluntários quanto a: estilo de vida, saúde física e mental, 
conhecimento prévio do tema e experiências profissionais associadas; 3ª) curso de 40h; 4ª) análise do impacto do 
curso através da avaliação de condutas e utilização conceitual na rotina profissional após um ano. População: AC-
ESF e PEF (n=200). Resultados: foram feitas reuniões Universidade-Município, análise ecológica dos dados e 
formulação de 04 questões-chave: 1) informação sobre sexo e reprodução nos meios de comunicação de massa, 
internet, escola e ESF: convergências e divergências. 2) biologia sexual/reprodutiva e as várias dimensões da 
sexualidade. 3) avanços no controle da natalidade, das DSTs, da prática do sexo seguro, e das terapêuticas 
reprodutivas e seus desafios éticos (fertilização in vitro, uso de células tronco, aborto, etc.). 4) Que 
conceitos/legislação estão relacionados à sexualidade na sociedade? Conclusão e perspectivas: o projeto tem uma 
perspectiva inovadora para a região, pois envolve a construção de um espaço integrado para profissionais da área da 
saúde e educação. 
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