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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(X)  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

EDUCAÇÃO SEXUAL PARA ADOLESCENTES REALIZADA PELA LIGA 

ACADÊMICA DE RACIOCÍNIO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

(LARCDD) 
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Rafael Pinto Rocha 3 

Morgana Cláudia Aparecida Bergamo Ortolan 4 

 

Resumo: A LARCDD promoveu uma ação com o objetivo principal de levar à população o conhecimento 

básico sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), bem como sobre os métodos contraceptivos 

disponíveis e sua utilização. No dia 03 de junho de 2019, os participantes da liga compareceram ao Colégio 

Agrícola do município de Castro-PR, para a realização de atividades direcionadas a instruir e consolidar o 

conhecimento na população em questão. Foram realizadas palestras sobre IST’s e Métodos Contraceptivos, 

abordando o tema gravidez na adolescência. O conteúdo foi baseado nas diretrizes do SUS, e foram utilizadas 

apresentações de Power Point, para a exposição do conteúdo. A ação foi bem recebida pela população, tanto 

alunos como professores e obteve-se um interesse significativo sobre os temas trabalhados. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Liga Acadêmica de Raciocínio Clínico e Diagnóstico Diferencial (LARCDD). 

PÚBLICO-ALVO  

A liga é formada por acadêmicos do curso de Medicina, sendo a ação em questão 

voltada para os adolescentes do Colégio Agrícola Estadual Olegário Macedo, no município de 

Castro. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Especificamente nessa ação, o município contemplado foi Castro - PR 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

A ação foi realizada no Colégio Agrícola Estadual Olegário Macedo, do município 

de Castro-PR. 

JUSTIFICATIVA 

A adolescência é a fase de transição entre a infância e a idade adulta, marcada por 

transformações anatômicas, fisiológicas, psicológicas e sociais. É nesse período que a 

formação da identidade, e sua busca por parte dos jovens pode produzir uma série de 

manifestações inquietantes, entre elas aquelas relacionadas ao exercício da sexualidade 

(ALENCAR, 2008). 

Os jovens e adolescentes são apresentados, a partir de diferentes meios de 

comunicação, sobretudo a mídia televisiva, aos diversos temas relacionados à sua saúde, 

como as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) a gravidez na adolescência, drogas, 

sexualidade e outros. Todavia, diversos estudos expõem que, apesar dessa aproximação às 

informações por múltiplos meios de comunicação, os adolescentes e jovens têm pouco acesso 

à orientação e aos serviços que oferecem métodos contraceptivos e prevenção de IST 

(OLIVEIRA, 2013).  
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A ação realizada tem como motivação principal, promover o conhecimento básico 

sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), bem como sobre os métodos 

contraceptivos disponíveis e sua utilização. A razão para a existência dessa ação está em 

proporcionar conhecimento aos jovens, que por muitas vezes desconhecem as doenças, 

métodos de transmissão e proteção das mesmas, além de cumprir um dever da Liga que 

consiste em estar em contato com a sociedade, levando às pessoas informações com 

embasamento científico. 

OBJETIVOS 

Tem-se como objetivo fornecer informação sobre educação sexual à população.  

METODOLOGIA 

No dia 03 de junho de 2019, os participantes da LARCDD compareceram ao 

Colégio Agrícola do município de Castro-PR, para a realização de atividades direcionadas a 

instruir e consolidar o conhecimento na população em questão. Foram realizadas palestras 

sobre IST’s e Métodos Contraceptivos, abordando o tema gravidez na adolescência. O 

conteúdo foi baseado nas diretrizes do SUS, e foram utilizadas apresentações de Power Point, 

para a exposição do conteúdo.  

Após as apresentações, os alunos tiveram espaço para dúvidas sobre os temas 

abordados. 

RESULTADOS 

A ação foi bem recebida pela população, tanto alunos como professores, do colégio 

em questão (Imagem 1). O interesse foi significativo tendo sido estabelecidos diversos 

questionamentos a respeito dos temas apresentados, como por exemplo, quanto à forma de 

transmissão de determinada doença, como prevenir, ou também sobre como utilizar 

determinado método contraceptivo, se o método é eficaz também na prevenção de doenças, 

entre inúmeros outros questionamentos por parte dos alunos. 

Pode-se considerar que o evento teve um impacto positivo, pois pode-se consolidar 

e complementar os ensinamentos que os alunos já obtêm no colégio. 
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FOTO(S) 

Imagem 1 – Alunos  

 

Legenda: Alunos do Colégio Agrícola juntamente com os palestrantes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fica evidenciada a importância de ações extensionistas, sendo muito bem recebidas 

pela população e tendo gerado debates sobre o tema, que acaba sendo uma motivação a mais, 

e contribui também para o aprendizado dos acadêmicos da LARCDD.  

Pode-se considerar que a liga está cumprindo seu papel extensionista, levando 

conhecimento com embasamento científico para a população, em áreas que geralmente são 

frutos de muitas dúvidas da população em geral. 

Quanto às expectativas para o futuro, creio que essas ações podem ser ampliadas, 

abrangendo outros temas, e até mesmo outros municípios.  

APOIO 

Agradeço à UEPG e à Fundação Araucária pelo apoio. 
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