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Introdução: A escola é um ambiente propício para se trabalhar conhecimentos, habilidades e 

mudanças de comportamento, através do desenvolvimento de ações educativas que 

promovam a saúde de crianças e adolescentes. Observamos que grande número de 

adolescentes procuram o serviço de saúde para esclarecer dúvidas a respeito de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DSTs), HIV e prevenção da gravidez. 

Objetivo: Apresentar a experiência desenvolvida com alunos, que teve por finalidade 

orientar e esclarecer dúvidas dos adolescentes a respeito do assunto. 

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, realizado por monitoras de enfermagem 

do PET-Saúde em conjunto com uma aluna do oitavo semestre do curso de Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi realizado oficinas de orientação sexual com  

57 alunos, de 4ª e 5ª séries (de 10 à 17 anos), da Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Afonso Guerreiro Lima, situada no Bairro Santa Teresa, no município de Porto Alegre-RS, 

em Outubro de 2009.  

Resultados: No decorrer da atividade observamos que sexo e diferença de idade dos 

participantes influenciavam na maneira como expunham suas opiniões. Em geral, os alunos 

de 10 à 12 anos demonstravam vergonha em participar e as meninas apresentavam maior 

interesse na atividade.  

Conclusão: A ação teve êxito, pois propiciou um espaço favorável para debate e 

questionamento, possibilitando aos estudantes subsídios da ciência para o entendimento do 

processo de  DSTs e gravidez indesejada na adolescência. Consideramos que a proposta de 

educação em saúde, possibilitou às acadêmicas compreender o contexto socioeconômico e 

cultural, fatores de risco e vulnerabilidade existentes, ampliando o potencial de atuação e 

reflexão das futuras enfermeiras, contribuindo assim, para a melhoria da qualidade de vida da 

população. 
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