
0 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE NACIONAL 

 

 

 

 

 

USO DE APLICATIVOS COMO FERRAMENTA PARA TRABALHAR 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO ENSINO MÉDIO  

 

 

 

SISSI MARIA DE FREITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ 

2019 

 

 



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISSI MARIA DE FREITAS 

 
 
 
 
 
 

USO DE APLICATIVOS COMO FERRAMENTA PARA TRABALHAR 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO ENSINO MÉDIO  

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Mestrado - TCM apresentado ao 
Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede 
Nacional- PROFBIO, do Departamento de Ciências 
Biológicas da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte, como requisito parcial para obtenção do título de 
Mestre em Ensino de Biologia.  
 
Área de concentração: Ensino de Biologia 
 
Orientador: Dra. Allyssandra Maria Lima Rodrigues Maia  

 
 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ 

2019 

 
 



2 
 

 

 



3 
 

SISSI MARIA DE FREITAS 

 

 

USO DE APLICATIVOS COMO FERRAMENTA PARA TRABALHAR 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO ENSINO MÉDIO  

 
 

Trabalho de Conclusão de Mestrado - TCM apresentado ao 
Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede 
Nacional- PROFBIO, do Departamento de Ciências 
Biológicas da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte, como requisito parcial para obtenção do título de 
Mestre em Ensino de Biologia.  
 
 

 

Data de aprovação: _____/ _____/ ____ 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_________________________________________________________ 

Mestranda: Sissi Maria de Freitas 

 

______________________________________________________________ 

                 Examinador: Prof Dr: Caio César de Azevedo Costa  
FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA - FACENE 

 

_______________________________________________________________ 

                    Examinador (a): Prof (a) Dr (a): Ana Cláudia Sales Rocha Albuquerque 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

 
_____________________________________________________________ 

                 Examinador (a): Prof (a) Dr (a): Cynthia Cavalcanti de Albuquerque 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

 

________________________________________________________ 

         Orientador (a): Prof (a) Dr (a): Allyssandra Maria Lima Rodrigues Maia 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Irene e Messias (in memoriam), pais 

amados. Seres humanos 

extraordinariamente resilientes. Pluralmente 

exemplares. Com vocês está o meu amor e 

muitas saudades... “Eu carrego vocês no 

meu coração, eu carrego vocês comigo”. 

 

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À Deus, que acompanha o meu caminhar. 

Aos meus pais (in memorian) exemplos de perseverança, resiliência e do bom 

combate na vida e que sempre estão comigo onde quer que eu vá. Te amo-te! 

Aos meus avós paternos e maternos, a raiz da raiz. 

Aos queridos irmãos Nequim, Silvia e Susy pelo companheirismo, apoio e amor. 

Às amadas sobrinhas Raísa e Cecília que vieram florir a família. 

Às amigas Janaína Carla e Janaína pelo encontro de vidas. 

Às amigas Rosi e Yslânia pela amizade, força e companheirismo. 

A todos os amigos do Profbio, Walber, Kelly, Marcos, Lucinha, Leila, 

Francivaldo, Clériston, Richardson, Sidney e Lilian pelos momentos de diversão e 

dificuldades, avante. 

À Profa. Dra. Allyssandra Maria Lima Rodrigues Maia orientadora desta 

pesquisa, pela paciência, crédito, apoio e amizade concedidos neste caminhar. 

Às Profa(s). Dra. Ana Cláudia Sales Rocha Albuquerque e Cynthia Cavalcanti 

de Albuquerque pela amizade e colaboração no desenvolvimento desse trabalho. 

À Escola Adauto Bezerra e ao professor Otacílio Bessa, por me acolher e pela 

aceitação no desenvolvimento do projeto. 

Aos docentes do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia – PROFBIO pelo 

período de aprendizagem, pela troca de experiências, pela sabedoria, pela 

contribuição na produção deste trabalho e pelo aprimoramento da minha formação 

profissional. 

À Profa. Dra. Regina Célia Pereira Marques e coordenadora do Mestrado 

Profissional em Ensino de Biologia – PROFBIO - UERN pela dedicação e apoio 

necessário no desenvolvimento deste projeto. 

Este Trabalho de Conclusão de Mestrado (TCM) foi desenvolvido em 

Mossoró/RN, no Departamento de Ciências Biológicas da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte - UERN, sob a orientação da Profa Dra. Allyssandra Maria Lima 

Rodrigues Maia, e contou com o apoio financeiro da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 



6 
 

 
 

Relato do Mestrando 

Instituição: UERN 
 
Mestrando: SISSI MARIA DE FREITAS 
 
Título do TCM: Uso de aplicativos como ferramenta para trabalhar educação em saúde 
no ensino médio. 
 
Data da defesa: 26 de Julho de 2019. 
 
A prática docente possui uma dinâmica própria, onde os atores e os cenários estão em 

constante mudança. Aspectos como o desenvolvimento de habilidades e competências, da 

capacidade de continuar aprendendo, a articulação e a relação entre os conhecimentos e o 

contexto escolar, são essenciais à ação do professor e ao processo ensino e aprendizagem.  

O Profbio é um curso que possibilita o desenvolvimento desses aspectos e capacita o professor 

de Biologia a reconstruir ou reelaborar sua ação docente. A realização das aulas em encontros 

semanais é uma metodologia exitosa que contribui à formação do professor que não pode se 

ausentar das suas funções de ensino. A orientação do curso por uma abordagem investigativa 

do ensino de Biologia promoveu a ação investigativa, a autonomia, a capacidade de 

argumentação e de interpretação dos alunos, favorecendo o processo de aprendizagem. A 

metodologia proposta pelo curso aproximou os conhecimentos científicos dos alunos e 

possibilitou sua contextualização de forma mais lúdica. As atividades desenvolvidas durante o 

curso foram bastante satisfatórias, sobretudo as discussões em sala sobre temas complexos ou 

problemas na abordagem de conteúdos, as sugestões de aulas práticas e as apresentações 

das atividades realizadas em sala, representando momentos ricos de discussão e troca de 

ideias entre os professores. O curso promoveu uma maior reflexão e a autoavaliação sobre o 

meu fazer docente. Através das habilidades desenvolvidas (a pesquisa, a ação investigativa, a 

reflexão e autoavaliação), ao longo do curso, foi possível redirecionar minha prática docente na 

busca de objetivos pedagógicos que promoveram a autonomia, a postura investigativa e a 

capacidade de argumentação e de interpretação dos meus alunos. Dessa forma, o Profbio 

contribuiu, de forma significativa, na minha formação e na minha ação docente. 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a 

mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, 

desistir ou lutar; porque descobri, no caminho 

incerto da vida, que o mais importante é o 

decidir.”  

(Cora Coralina) 

 



8 
 

9 

RESUMO 

 

Com o objetivo de investigar a utilização de aplicativos de tecnologias móveis como 

ferramenta de aprendizagem em tema de saúde com adolescentes do ensino médio de 

uma escola pública no município de Fortaleza, Ceará, este estudo aborda o impacto dos 

aplicativos no ensino quando comparado às ferramentas tradicionais de ensino de 

Biologia. A pesquisa se fundamenta em pressupostos teóricos do Ensino de Ciências 

(EC), considerando conceitos clássicos de Alfabetização Científica (AC), do enfoque 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), da educação, tecnologia, 

aprendizagem móvel (m-Learning) e em documentos referenciais de instituições como 

OMS, UNESCO, PCN e nas Orientações Curriculares do Ensino Médio. A pesquisa foi 

quantitativa e avaliou o rendimento dos alunos e as características dos aplicativos 

utilizados em sala de aula. Os dados foram coletados através de questionários de 

rendimento e com escala do tipo Likert para avaliar as características dos aplicativos. Os 

resultados demonstraram um aumento de 2,6 pontos nas médias dos alunos que 

utilizaram os aplicativos em sala de aula quando comparadas àquelas dos alunos que 

não utilizaram. A utilização de aplicativos móveis em sala de aula contribuiu de forma 

significativa (p<0,05) na melhoria do rendimento dos alunos e na a aquisição de conceitos 

e de conteúdos sobre os temas alimentação, nutrientes e reprodução. Constatou-se que 

houve diferença estatística significativa no desempenho dos alunos após a experiência 

com m-learning. Também houve grande receptividade e interesse em utilizar estratégias 

de m-learning promovendo a curiosidade e o interesse pelos temas e conteúdos 

estudados, o que resultou em maior participação e interação dos alunos em sala de aula. 

Os aplicativos aqui utilizados foram ferramentas que contribuíram no processo de ensino-

aprendizagem dos alunos e proporcionaram o desenvolvimento de uma metodologia mais 

lúdica e inovadora no ensino de Biologia favorecendo o aumento do protagonismo dos 

alunos sobre a própria aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Aplicativos móveis. Educação em saúde. M-Learning. Adolescentes. 
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ABSTRACT 

 

In order to investigate the use of mobile apps as a learning tool in health topic, with high 

school students in a public school in Fortaleza, Ceará, this study addresses the impact of 

mobile apps in teaching when compared to traditional teaching tools in  Biology. The 

research is based on theoretical assumptions of Science Teaching (ST), considering 

classical concepts of Scientific Literacy (SL), from the perspective of Science, 

Technology, Society and Environment (STSE), education and technology and mobile 

learning (m-Learning). The research is quantitative and exploratory and assessed 

students’ performance and mobile apps characteristics used in the classroom. Data were 

collected through questionnaires income and Likert scale to evaluate the mobile apps 

characteristics. The results showed an increase of 2.6 points in the students’ average who 

used the mobile apps in the classroom compared to those students who did not use. The 

use of mobile apps in the classroom contributed significantly (p <0.05) in improving 

student performance and the acquisition of concepts and content on food issues, nutrients 

and reproduction. It was found that there was statistically significant difference (p<0.05) in 

the performance of the students after the m-learning experience. There was also great 

response and interest in using m-learning strategies promoting curiosity and interest in the 

themes and content studied, which resulted in greater participation and student interaction 

in the classroom. Mobile apps used herein are tools that contributed to the students' 

teaching-learning process and provided the development of a more playful and innovative 

methodology in the teaching of biology that favored the increase of student leadership on 

their own learning. 

 

Key words:  Mobile  apps.  Health education.  M-Learning. Adolescents. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

De acordo com as Diretrizes para as Políticas de Aprendizagem Móvel 

(UNESCO, 2013), dispositivos móveis agregam características (são digitais com 

aspectos multimídia, portáteis, individuais, de acesso à internet e facilitam tarefas) que 

não são encontradas em outros dispositivos eletrônicos e por isso podem se 

constituírem em ferramentas educacionais significativas e contribuir com a melhoria do 

processo ensino-aprendizagem.  

Segundo os dados da pesquisa sobre o uso da internet por crianças e 

adolescentes no Brasil (Tecnologias de Informação e Comunicação –- TIC Kids 2016), 

realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil através do Centro Regional de 

Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CGI.br/Cetic.br) em 

todas as regiões do país, cerca de 80% da população brasileira entre 10 e 17 anos 

utilizou a internet em 2016. O celular foi o principal dispositivo móvel utilizado para se 

conectar a internet. Em 2016, a pesquisa revelou que entre adolescentes pesquisados, 

73% dos meninos e 84% das meninas utilizaram o celular nas atividades escolares. 

Atualmente, esses dispositivos tecnológicos permitem integrar uma 

variedade de recursos - imagens de realidade virtual, jogos educativos e aplicativos 

livres - que podem favorecer o ensino de Biologia e auxiliar na construção de 

conhecimentos científicos pelo jovem. Ademais, este estudo também se justifica pelo 

intuito de pesquisar e refletir sobre a utilização de aplicativos de dispositivos móveis em 

sala de aula, os quais estão disponíveis de forma gratuita em plataformas educacionais 

e ou lojas virtuais da rede mundial de computadores (web ou www) e sua contribuição 

no processo educativo do aluno do ensino médio. Conhecer os interesses e as 

necessidades dos jovens estudantes torna-se fundamental para organizar uma ação 

pedagógica que o considere como sujeito central desse processo. 

Os jovens tem a capacidade de transitar por diferentes territórios (UNESCO, 

2004). Essa vivência fornece elementos significativos que podem ser trabalhados de 

forma transversal em questões diversas em todas as disciplinas e áreas do currículo 

escolar.  
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Na década de 90, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

estabeleceram a estratégia da transversalidade para trabalhar um conjunto de temas - 

entre eles a saúde, a ética, o meio ambiente, a pluralidade cultural e a orientação 

sexual - nas disciplinas escolares relacionados à vida social e ao cotidiano dos 

estudantes. Assim, os PCN consolidam os temas transversais e definem a forma como 

eles devem ser trabalhados, através de questionamentos do cotidiano e do contexto 

social do aluno, no intuito de promover a compreensão da realidade social, dos direitos, 

e das responsabilidades relacionadas à sua vida pessoal e coletiva (BRASIL, 1998).   

Em 2006, os PCN para o Ensino Médio reforçaram uma maior integração 

entre saúde e educação, através de uma ação educativa que considerasse, sobretudo, 

as vivências e as situações de vulnerabilidade dos estudantes. Essa proposta, orienta 

os conceitos e as ações de promoção de saúde indicadas pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e ressaltam a transversalidade como o meio norteador para trabalhar o 

tema saúde na escola (OMS, 2010; BRASIL, 2006). Os temas transversais são 

importantes no currículo de Ciências quando abordam aspectos e questões importantes 

para a sociedade e trazem conceitos e valores necessários ao exercício da democracia 

e da cidadania (KRASILCHILK; MARANDINO, 2004).  

A escola é um local propício para o desenvolvimento de práticas de saúde, 

pois é um espaço que o aluno passa maior parte do seu tempo e propicia a interação e 

lida com diversos saberes. Pode ainda contribuir também de forma significativa para 

identificar situações de vulnerabilidade e fatores de riscos que interferem na saúde do 

adolescente (REIS et al., 2013). Ao longo do tempo a compreensão sobre saúde, 

promoção da saúde e seus determinantes, sofreu diversas modificações em função de 

aspectos biológicos, políticos, econômicos, sociais e culturais (BRASIL, 2005; SILVA et 

al. 2010). Neste contexto diversos segmentos e sujeitos foram envolvidos na função de 

informar e educar em saúde, inclusive a escola e o professor. Diversas políticas de 

saúde elegem a escola como um ambiente favorável a educação para a saúde de 

crianças e adolescentes. Embora educar para a saúde seja uma ação realizada por 

diferentes segmentos, a escola é uma instituição que pode se constituir como um 

espaço efetivo de promoção da saúde (BRASIL, 1998). 
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No entanto, na escola as questões, as ações e os projetos relacionados ao 

tema saúde, em grande parte, são centralizados e realizados na disciplina de Biologia, 

mesmo que os assuntos possam ser trabalhados em ação interdisciplinar e que 

poderiam ser trabalhados por todas as disciplinas do currículo escolar. A pesquisa e o 

desenvolvimento de novas estratégias e metodologias que possam abordar a 

complexidade, o volume de conhecimentos e a dinâmica do tema saúde na escola 

requer que os docentes tenham conhecimentos e interesse necessários sobre o tema e 

dialoguem com diversos saberes, recursos e ferramentas de ensino, entre eles as 

tecnologias da informação e comunicação (TIC). 

Atualmente, a inserção das tecnologias móveis no cotidiano dos indivíduos e 

seu grande potencial de interação e de acesso à informação despertaram a atenção 

para o seu papel no processo ensino aprendizagem, promovendo uma nova forma de 

aprender utilizando estes dispositivos móveis ou mobile learning ou m-learning 

(UNESCO, 2013). Em geral, o despreparo, a dificuldade de lidar com o novo e uma 

prática centrada nos saberes do professor promovem uma forma de ensino tradicional 

na escola. A crítica também se estende à abordagem conteudista que reduz a reflexão 

do aluno e centraliza a ação do professor no processo de ensino-aprendizagem.  

Dessa forma, o professor é colocado como o único detentor dos 

conhecimentos que são transferidos ao aluno, que é o o receptor e depositário desses 

conhecimentos, produzindo uma relação unidirecional, vertical e assimétrica do 

processo pedagógico, prejudicando a autonomia e o protagonismo do aluno e inibindo a 

interação e a cooperação entre os sujeitos (REGO, 2012). É por atuar na contramão de 

uma prática educativa vigente, que as tecnologias móveis poderão ser inseridas na 

ação pedagógica com maior lucidez e possibilitarão a interação e a cooperação entre os 

sujeitos, a autonomia e o estímulo para lidar com o novo e a superar desafios.  

Diante destas considerações e com o intuito de identificar estratégias 

pedagógicas que promovam a participação dos alunos como protagonistas do próprio 

processo de aprendizagem, este estudo propôs a utilização e a avaliação de aplicativos 

de tecnologias móveis em sala de aula, disponíveis na internet, como ferramentas de 

aprendizagem para o tema saúde. Ademais, com o intuito de desenvolver atitudes e 

comportamentos que contribuam à promoção da saúde do aluno, este estudo também 
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propôs desenvolver uma cartilha educativa para organizar os conteúdos dos aplicativos 

móveis utilizados em sala de aula, resultando em um material impresso que possibilitará 

a construção de conhecimentos sobre o tema. 

A educação para a saúde é um processo de aprendizagem que orienta para 

o conhecimento do autocuidado e para a melhoria da saúde. É um processo mediado 

pelo diálogo, onde o educando tem maior oportunidade de refletir sobre o seu estilo de 

vida e de tomar suas próprias decisões (HEIDEMANN et al., 2010). A utilização de 

materiais impressos para educação em saúde considera que o leitor é potencialmente 

criativo e sensível, e que o processo educativo é uma relação horizontal, dialógica, 

recíproca e humana (FREITAS; REZENDE FILHO, 2011). Para Vianna (2008) a cartilha 

é um material pedagógico-educativo com informações claras que facilita o processo 

educativo e atua como uma fonte de conhecimento disponível em diversos momentos, 

constituindo-se em um guia de leitura (TORRES et al., 2009). 

Assim, as questões delimitadas para esta pesquisa são: frente às 

ferramentas de ensino tradicionais, o uso de aplicativos de dispositivos móveis pode ser 

uma ferramenta eficaz para trabalhar o tema de saúde com adolescentes em sala de 

aula? As tecnologias móveis se constituem em estratégias eficazes ao ensino de 

Biologia? A utilização de aplicativos de smartphones podem se configurar em 

ferramentas pedagógicas em sala de aula? No cenário analítico sobre o uso de 

aplicativos de tecnologias móveis para o ensino, o presente estudo elenca algumas 

ideias em relação ao uso destas ferramentas em sala de aula para o ensino de Biologia. 

Nesse sentido, foram propostas as seguintes hipóteses: 

1. Aplicativos de dispositivos móveis são ferramentas alternativas eficazes 

quando comparadas às ferramentas tradicionais no ensino de Biologia. 

2. A inserção de aplicativos de smartphones nas salas de aula contribui à 

aquisição de conceitos e conteúdos fundamentais à construção de saberes em Biologia. 

3. A utilização de aplicativos móveis em sala de aula promove uma 

abordagem lúdica e atrativa de conteúdos de Biologia para o aluno. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Os conhecimentos científicos devem estabelecer relações com os aspectos 

sociais, econômicos e ideológicos dos educandos que possibilitem sua inserção no 

contexto social para desenvolver a criticidade e a construção da cidadania 

(KRASILCHIK; MARANDINO, 2007).  

Essa dinâmica aproxima os conhecimentos científicos dos educandos e 

desenvolvem no indivíduo uma forma de cultura ou alfabetização científica e 

tecnológica (ACT) que envolve a compreensão da ciência e da tecnologia, capacitando-

os a intervir na sociedade (FOUREZ, 1995; LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001). É um 

conjunto de saberes que auxilia o aluno a resolver problemas do cotidiano e o capacita 

a refletir sobre a sociedade e sua relação com a tecnologia, a ciência e a cultura. A ACT 

possibilita uma autonomia frente ao conhecimento, o que permite dominar e saber 

negociar com um conhecimento e comunicar-se com os demais. (FOUREZ, 1995; 

CACHAPUZ et al., 2011).  São as relações entre ciências-tecnologia-sociedade (CTS) 

que orienta o currículo do ensino médio e estabelecem a estrutura do processo de 

alfabetização e de educação científica (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001; 

CACHAPUZ et al., 2011). 

O fazer pedagógico no campo das Ciências permite o diálogo com novas 

ferramentas e estratégias de ensino que se utilizam das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) para produzir e articular os saberes necessários no 

desenvolvimento de conhecimentos científicos pelos alunos. O aumento da 

popularidade das TIC possibilitou novas formas de uso e ampliou o papel desses 

dispositivos no cotidiano das pessoas e das comunidades.  

Após o surgimento da internet, a atual era tecnológica é pontuada por uma 

diversidade de dispositivos digitais móveis e de comunicação, entre eles: tablets, 

notebooks, netbooks e smartphones (telefones celulares que associam funções de 

comunicação e de mídias audiovisuais). Esses dispositivos modificam as relações entre 

os indivíduos e como eles interagem com o mundo (KENSKI, 2012). A rápida inserção 

dessas tecnologias nos mais diversos ambientes modificou todas as esferas da 

sociedade. São novas formas de perceber o mundo e de interagir com ele, gerando 
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mudanças no uso destes dispositivos tecnológicos e na forma como as pessoas se 

relacionam. Essas mudanças também são percebidas, sobretudo, na educação, através 

de novos métodos e formas de aprendizagem mediadas por ambientes virtuais e 

dispositivos digitais móveis e de comunicação (MORAN, 2013; FANTIN, 2018). 

No entanto, as reflexões sobre a utilização pedagógica dessas ferramentas 

na escola acontecem de forma muito lenta, e parecem não acompanhar as mudanças 

deste novo cenário. A escola como um espaço produtor de conhecimentos e de 

desenvolvimento da cultura, não pode ficar à margem das mudanças na ciência e na 

sociedade. É necessário um olhar atento e levar em consideração as novas formas 

como os alunos se relacionam uns com os outros e, em especial, com o mundo, para 

reorientar a ação pedagógica a partir da realidade desse aluno (MORAN, 2013; 

ALMEIDA et al.,2015). Para Tori (2012): 

 
 

A escola deve se adaptar à cultura à qual seu aluno pertença. Portanto é 
imprescindível que incorpore a cultura da interatividade, da permeabilidade 
virtual-real, das comunidades colaborativas, cultura essa que já é, ou está se 
tornando, realidade em praticamente todas as camadas sociais. Diante disto, as 
instituições de ensino precisam se apropriar do uso de diversos recursos 
tecnológicos como uma importante ferramenta de transmissão e propagação de 
conhecimentos. 

 

 

À medida que os saberes, as informações e os conhecimentos são 

produzidos e compartilhados no contexto tecnológico eles se renovam e contribuem na 

reconstrução do cotidiano e da realidade social dos indivíduos (CORDEIRO, 2014; 

FANTIN, 2018). Os conhecimentos mediados por tablets, notebooks e smartphones 

podem ser apropriados e compreendidos em múltiplos espaços/tempos, inclusive na 

sala de aula da escola, onde são ressignificados pela ação colaborativa dos agentes 

(aluno, professor e escola) envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.  

A dinâmica desse processo implica em considerar novas formas de 

organização do trabalho educativo que só se efetiva através da interação positiva entre 

seus agentes. Ensinar é aceitar aprender. Isso se torna claro quando Freire (1996) 

afirma que: 
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Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar 
das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do 
outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.  
 

 

Nessa perspectiva, a escola atua como um ambiente de aprendizagem para 

alunos e professores, que juntos vão aprender a pesquisar, a enfrentar desafios, a 

serem proativos, a saberem interagir e a tomarem decisão. Para isso ela deve ser 

capaz de inovar, e reconhecer que as TIC atuam tanto como ferramentas de ensino que 

reorganizam e trazem novos elementos ao fazer docente, como possibilitam ao aluno 

desenvolver conhecimentos e habilidades necessários ao seu cotidiano (LIMA, 2012; 

MORAN, 2013). No processo educativo mediado pelas TIC há um forte direcionamento 

para a colaboração e a interação entre alunos e professores. A virtualização de dados, 

informações, imagens e conteúdos em banco de dados ou em aplicativos facilita o 

rápido acesso em qualquer ambiente, favorecendo a reflexão e a troca de ideias entre 

os sujeitos. Para Moran (2009): 

 
 
As tecnologias podem trazer, hoje, dados, imagens, resumos de forma rápida e 
atraente. O papel do professor – o papel principal – é ajudar o aluno a 
interpretar esses dados, a relacioná-los, a contextualizá-los. 

 

 

Atualmente não se percebe o cotidiano educativo sem a utilização das 

tecnologias. A aprendizagem mediada por TIC é uma situação inovadora que pode 

trazer resultados significativos na sala de aula. Como espaço de aprendizagem, para 

alunos e professores, favorável ao uso dessas novas tecnologias, a sala de aula se 

constitui em espaço de interação, de construção, de reconstrução, de transformação do 

conhecimento e de troca de saberes necessários ao processo educativo. Esse 

pensamento está de acordo com Alves (2012) quando ele afirma que: 

 
 
(...) o processo educacional é ação repleta de troca de saberes, sempre um 
desafio, que aqui se traduz em manifestar que o estudante digital, dominador 
de um tipo de técnica, pode trocar sua experiência e praticidade com o seu 
professor, também dominador de suas técnicas, conteúdos e didáticas. 
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Essa situação desafiante imposta pelas novas tecnologias pode contribuir 

com o aumento da motivação em sala de aula. Nesse sentido, a utilização das TIC em 

sala de aula estimula a motivação, a participação e a interação entre os alunos (TORI, 

2012; MORAN, 2013). Atividades e estratégias que aproximam o indivíduo de uma 

realidade contextual contribuem para a motivação como afirma Pozo (2002): 

 
 
Para motivar alunos é imprescindível analisar as formas de pensar e aprender, 
e assim, desenvolver estratégias de ensino que partam das suas condições 
reais, inserindo-os no processo histórico como agentes. Os educandos devem 
sentir-se estimulados a aplicar seus esquemas cognitivos e a refletir sobre suas 
próprias percepções nos processos educacionais. 

 

 

Estudos revelam que a motivação é um aspecto importante a ser 

considerado na educação e sua ausência representa queda de qualidade na 

aprendizagem do aluno (GUIMARÃES, 2001; POZO, 2002; ALVES, 2012; MORAN, 

2013). Ao se falar em motivação, um olhar mais atento deve ser direcionado para a sala 

de aula, território natural de interação dos atores envolvidos com a ação educativa. É 

na sala de aula que se estrutura diretamente a relação entre professor e aluno. É onde 

atuam as diferentes ideias, valores, vontades, intenções e conceitos desses atores e se 

consolida o processo de ensino-aprendizagem.  

Nesse contexto, a motivação precisa ser forte o suficiente para superar todos 

esses aspectos e isso pressupõe promover estratégias e intervenções que contribuam 

para o sucesso da aprendizagem. Dessa forma, pode-se dizer que um aluno está 

motivado quando apresenta concentração e interesse, aceita desafios, supera erros e 

continua a tentar, e a buscar conhecimentos e habilidades (GUIMARÃES. 2001).  

Assim, existe um desafio na escola: procurar e utilizar estratégias que 

estimulem o protagonismo e a aprendizagem dos alunos no processo educativo, que 

permitam relacionar os saberes e os conhecimentos produzidos com o cotidiano 

(FERREIRA et al., 2014; MORAN, 2013; UNESCO, 2014), buscando novas formar de 

aprender.  

Considerando esse cenário, estudos apontam estratégias de ensino-

aprendizagem com a utilização de TIC que podem promover conhecimentos em um 
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público mais receptivo às tecnologias, no caso, os adolescentes. Direcionadas a esse 

público específico, essas estratégias consideram suas especificidades - familiaridade 

com tecnologias, aceitação de desafios e de interação virtual - e tem o intuito de 

promover avanços na construção de significados e de conhecimentos (MORAN. 2013; 

ANDRÉ, 2014; COSTA, ALMEIDA, LOPES; 2015;).  

Dados recentes da Unesco (2018) sobre os dispositivos móveis - 

smartphones e-readers, tablets e outros - indicam que celulares são os dispositivos 

eletrônicos mais utilizados no mundo, cerca de 83% dos adolescentes utilizaram o 

celular nas tarefas escolares. 

A inserção destes dispositivos móveis na educação originou um novo 

conceito chamado aprendizagem móvel ou Mobile Learning ou m-Learning, - ramo da 

TIC – que se vale da flexibilidade das tecnologias móveis, da conectividade entre os 

indivíduos e do acesso a conteúdos disponíveis na world wide web, um sistema em 

hipermídia - reunião de várias mídias interligadas por sistemas eletrônicos de 

comunicação e executadas na internet (um sistema global de redes de computadores 

interligadas onde é possível acessar qualquer site), para possibilitar a aprendizagem em 

qualquer lugar e a qualquer hora (MOURA, 2011). 

Wolynec (2010) ressalta que a aprendizagem móvel tem diretrizes voltadas 

para a aprendizagem focada no aluno e é oportunizada pelo uso contínuo dos 

dispositivos móveis no cotidiano escolar e dentro e fora da sala de aula. Uma vez que 

os alunos utilizam de forma constante seus aparelhos e consomem conteúdos diversos 

como vídeos, música e games, enviam mensagens via SMS, tiram fotos, fazem 

montagens, filmam e utilizam as redes sociais de comunicação, há um grande potencial 

para comunicação e acesso a informações e conteúdos educacionais através de 

dispositivos digitais móveis com acesso a internet.  

Melo e Neves (2014) relatam que a aprendizagem móvel (m-Learning) 

proporciona uma ampla rede de comunicação e de oportunidades de aprendizagem, 

considerando a sala de aula e todo o espaço fora desta, como possíveis espaços para 

ensinar e aprender. Os dispositivos móveis utilizados na área educacional são citados 

por Moran (2013).  
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Os smartphones possuem acesso às redes sociais e envios e recebimentos 

de dados são utilizados principalmente no ensino superior. Os tablets, uma evolução 

dos antigos e-readers (leitores de livros digitais) são valorizados como dispositivos de 

alta tecnologia, pelo seu desempenho e pela facilidade de manuseá-los.  

Além da internet, outro recurso que auxilia na realização das tarefas 

cotidianas educacionais são os aplicativos para m-Learning. De menor complexidade e 

fácil manuseio, os aplicativos são programas que atuam como ferramentas ou recursos 

tecnológicos que ajudam o usuário a realizar uma tarefa específica. Há diversos tipos 

de aplicativos disponíveis, tais como, jogos, mídias sociais, livros (dicionários, 

enciclopédias), revistas, bem como aplicativos específicos para educação, para 

navegação na internet, para gerenciamento e organização de atividades e processos. 

Existem também aplicativos móveis educacionais livres, os mais indicados 

para uso pedagógico por não gerarem nenhum tipo de ônus aos usuários-alunos 

(MELO; NEVES, 2014). Os aplicativos livres podem ser encontrados em repositórios de 

aplicativos (conhecidos como stores ou lojas) os mais comuns são a Google Play, um 

serviço de distribuição digital de aplicativos para o sistema operacional Android, além 

de fornecer conteúdo digital jogos, filmes, programas de televisão, músicas e livros, 

desenvolvido e operado pela Google e o F-Droid, um repositório que disponibiliza 

exclusivamente aplicativos educacionais livres desenvolvidos para o sistema 

operacional Android. 

Diversos aplicativos livres direcionados para smartphones (celulares com 

diversas funções) podem ser utilizados para a aprendizagem de um tema específico 

(Constellations; Moon Phase; Sky Map; Galaxy Zoo; DroidSat – Física; MapEver; 

Minhas Trilhas; TinyTravelTracker; WorldMap; Show me Hills – Geografia; Matrix 

Calc;Octave; Sage; Angulo; Rule of Three; Graph 89; PariDroid – Matemática) (UFRGS, 

Software Educacional Livre para Dispositivos Móveis - Tabela Dinâmica). Atualmente, 

muitos cursos de Educação a Distância (EAD) disponibilizam conteúdos e podem ser 

acompanhados nesses dispositivos.  

Essas ferramentas podem ser utilizadas para o ensino em várias disciplinas: 

o Google Earth pode ser usado em aulas de geografia e o Youtube possui um grande 

acervo de vídeos de diferentes temas e áreas de ensino (MORAN, 2013). 
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Outro aplicativo na modalidade de vídeo-aula direcionado ao ensino médio é 

o Khan Academy que disponibiliza  na internet e no aplicativo com interface específica 

para dispositivos móveis mais de 3.200 aulas em vídeo e animação, traduzidas para 

vários idiomas. Além desses, existem vários aplicativos para diferentes objetivos de 

aprendizagem. No trabalho de Melo e Neves (2014) foi realizado um levantamento 

referente a aplicativos educacionais disponíveis no repositório F-Droid e foram 

encontrados aplicativos direcionados para o Ensino Médio com propostas de 

aprendizagem móvel para diversas áreas (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 - Aplicativos Educacionais Livres para os Anos Finais do Ensino 

Fundamental. e Médio 

Aplicativo  Área  Didática Tamanho 

Addi Matemática Calculadora Matemática 20,4 MiB 

Droid Draw Informática Ling. de Programação 642 KiB 

DroidSat Geografia Visualizador de satélites 144 KiB 

Elementary MIT 
Química Tabela periódica de 

elementos 

130 KiB 

Isotopes Química Informações sobre Isotopos 435 KiB 

Khan Academy Viewer Interdisciplinar Cursos livres e videoaulas 2,8 MiB 

NXT Remote Control Robótica Controlar um robô 45 KiB 

WordlMap Geografia Mapa mundial detalhado 5,8 Mi 

Fonte: Melo e Neves (2014, p. 8) 

 

 

Para Almeida et al. (2015) o uso do aplicativo móvel EvoBooks (EB: corpo 

humano) na sala de aula se revelou como uma estratégia positiva que contribuiu na 

explicação do tema, na aquisição de conceitos pelos alunos sobre o corpo humano e no 

aumento do rendimento escolar dos estudantes em Ciências. 

 Os autores também destacaram que essa estratégia acrescentou mais 

entusiasmo e mais estímulo às aulas sobre o tema, facilitando o ensino do tema, e 
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salientou a importância de utilizar ferramentas de tecnologias digitais que possibilitem 

incorporar a criatividade, o lúdico e o aumento da interatividade no processo de ensino-

aprendizagem. 

Crisóstomo et al. (2018) ao avaliar aplicativos para dispositivos móveis observou 

um alto grau de receptividade e satisfação (acima de 90%) nos alunos ao utilizarem 

esses dispositivos para a aprendizagem de química em sala de aula. A utilização de 

diversos tipos de tecnologias digitais com internet por adolescentes, sobretudo os 

dispositivos móveis e portáteis, como telefones celulares, smartphones, tablets, leitores 

de livros digitais (e-readers), para o apoio na realização de atividades escolares já é um 

consenso no cotidiano do aluno, bem como a forma natural como elas se inserem na 

rotina de vida deles (OLIVEIRA; GUIMARÃES; LORENZETTIO, 2016). Assim, a escola 

como espaço educativo que contempla a juventude, também é espaço de socialização, 

de cidadania e um ambiente privilegiado para inserção da cultura da mobilidade, que já 

começa a fazer parte da cultura dessa geração. 

Nessa perspectiva, a escola atual precisa aprender a lidar com essa nova 

realidade e perceber que a utilização de aplicativos móveis no ensino pode contribuir e 

facilitar a abordagem de conteúdos complexos de disciplinas, ressignificar 

conhecimentos e relações em sala de aula e proporcionar novas formas de 

aprendizagem.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

Utilizar e avaliar aplicativos de tecnologias móveis como ferramenta de 

aprendizagem para o tema saúde com adolescentes do ensino médio de uma escola 

pública. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

a) Identificar e selecionar aplicativos móveis para o ensino de biologia e temas de 

saúde; 

b) Comparar estratégias de ensino com e sem a utilização de tecnologias móveis; 

c) Propor o uso de aplicativos móveis para celulares, disponíveis na internet, como 

ferramentas pedagógicas em sala de aula; 

d) Elaborar uma cartilha com temas de educação em saúde como material didático 

de apoio e com sugestões de aplicativos móveis direcionados ao público 

adolescente. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DA PESQUISA 

 

A pesquisa é de natureza quantitativa e apresenta viés exploratório por se 

tratar de um estudo de um tema pouco conhecido (GIL, 2007). O estudo foi 

desenvolvido a partir de uma pesquisa e seleção de aplicativos para dispositivos móveis 

com temas de saúde e direcionados ao público adolescente e que pudessem ser 

utilizados em sala de aula. 

 

4.2 CENÁRIO E PERÍODO DA PESQUISA  

 

O estudo foi realizado entre os meses de março a novembro de 2018, na 

Escola de Ensino Médio Adauto Bezerra, em Fortaleza, Ceará. A escola se localiza na 

área urbana da cidade e pertence a rede estadual de ensino regular. De acordo com a 

Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC-CE), a escola é de referência na rede de 

ensino devido os altos índices de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem) e nas Instituições de Ensino Superior (IES). A escola funciona nos três períodos 

e possui cerca de 2.000 alunos distribuídos em 16 turmas de 1º ano, 17 turmas de 2º 

ano e 12 turmas de 3ºano, além de 15 funcionários na administração e 99 professores 

no corpo docente. A maior parte da comunidade discente é constituída por alunos 

oriundos de bairros mais afastados da escola.  

 

4.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

O público-alvo da pesquisa foi 157 alunos, de ambos os sexos, regularmente 

matriculados e pertencentes às quatro turmas de 1º ano nas quais a aluna-

pesquisadora é professora de Biologia. Os estudantes foram convidados a participar da 

pesquisa de forma voluntária com um termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) 

assinado por responsável.  
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Os critérios de inclusão foram alunos de 1º ano pertencentes às turmas da 

aluna-pesquisadora e matriculados regularmente na referida escola. Foram excluídos 

da pesquisa alunos matriculados no 2º e 3º anos do ensino médio e alunos do 1º ano 

com absenteísmo escolar. 

 

4.4 SELEÇÃO DE APLICATIVOS MÓVEIS 

 

A seleção dos aplicativos móveis educacionais, utilizados em sala de aula, 

foi orientada a partir dos temas alimentação-nutrientes e reprodução. A pesquisa 

ocorreu de forma on line na plataforma Fábrica de Aplicativos1, que dispõe de 

aplicativos em uma galeria no próprio site, e na loja virtual Google Play2, durante os 

meses de janeiro e fevereiro de 2018.  

Os critérios de inclusão para a seleção dos aplicativos foram: a) serem 

aplicativos móveis livres, b) serem aplicativos em português, c) serem aplicativos com 

temas de educação em saúde e d) serem aplicativos para adolescentes. Inicialmente 

foram selecionados ao todo oitenta aplicativos, cinco aplicativos na plataforma Fábrica 

de Aplicativos1 e setenta e cinco aplicativos na loja Google Play2.  

Após a análise dos aplicativos e a sua adequação aos temas e ao objetivo do 

estudo, foram selecionados três aplicativos: a) Órgãos 3D, para trabalhar o tema 

reprodução; b) Nutrilegal; e c) Vitaminas-Sais Minerais para abordar o tema 

alimentação-nutrientes. Ao final foi produzida uma cartilha, como material didático de 

pesquisa para sistematizar os conteúdos dos temas abordados pelos aplicativos 

utilizados pelos alunos em sala de aula.  

 

 

 

 

 

____________ 

1. https://fabricadeaplicativos.com.br 

2. https://play.google.com/store/apps?hl=pt_B 

 

https://fabricadeaplicativos.com.br/
https://play.google.com/store/apps?hl=pt_B
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4.4.1 Órgãos 3D 

 

É um aplicativo que apresenta os órgãos do corpo humano em três 

dimensões (Figura 1). O aplicativo é para o estudo de biologia e anatomia, oferecendo 

descrição, função e imagens de cada um dos órgãos em alta resolução na tela de um 

smartphone  ou de um tablet. O usuário ao tocar na tela sobre um órgão ou uma 

estrutura específica seleciona e obtém a descrição do órgão. As imagens das estruturas 

são desenvolvidas em realidade virtual aumentada (RDA) com grande riqueza de 

detalhes. 

 

 

Figura 1 - Captura de telas do aplicativo Órgãos 3D em um smartphone. 

 

Fonte:https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.androiddeveloper.blogspot.organos3d&hl=pt.BR 

 

 

4.4.2 Nutrilegal 

 

É um aplicativo que relaciona os principais nutrientes e suas fontes no intuito 

de promover a alimentação saudável. O Nutrilegal (Figura 2) tem como objetivo 

relacionar e divulgar informações sobre os nutrientes que compõe a nossa alimentação. 

Ele oferece vídeos de curta duração e animações que ressaltam a importância de uma 

alimentação equilibrada e para a melhoria da qualidade vida. O usuário tem acesso às 

informações sobre cada nutriente, suas fontes alimentares e a importância deles na 

alimentação.  

https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.androiddeveloper.blogspot.organos3d&hl=pt.BR
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Figura 2 - Captura da tela do aplicativo Nutrilegal em um smartphone. 

 

 

Fonte: http://galeria.fabricadeaplicativos.com.br/nutri_legal 

 

 

4.4.3 Vitaminas-SaisMinerais  

 

O aplicativo (Figura 3) apresenta as vitaminas e os minerais essenciais para 

a saúde, além de fornecer com detalhe as características de cada uma das vitaminas, 

as doses diárias recomendadas, suas fontes alimentares e as funções que elas 

desempenham no organismo. O aplicativo permite relacionar as Vitaminas-Sais 

Minerais com a alimentação e sua importância  no combate e na prevenção de 

doenças. O dispositivo também ressalta a importância dessas substâncias no 

metabolismo e sua atuação como cofatores de enzimas metabólicas.  

 

Figura 3 - Captura de tela do aplicativo Vitaminas-Sais Minerais em um 

smartphone. 

 

Fonte: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medicalgroupsoft.nutients.free 

http://galeria.fabricadeaplicativos.com.br/nutri_legal
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medicalgroupsoft.nutients.free
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4.5 TEMAS DAS AULAS E COLETA DE DADOS 

 

A seleção dos conteúdos dos aplicativos móveis utilizados em sala de aula 

foi realizada tendo em vista temas de educação em saúde que permitissem ao 

estudante compreender tanto os conteúdos e os conceitos relacionados à estrutura 

didática da disciplina de biologia no 1º ano do ensino médio quanto àqueles que 

pudessem promover a prevenção de doenças e a saúde do indivíduo. Os temas 

alimentação-nutrientes e reprodução foram escolhidos como temas de educação em 

saúde para serem trabalhados através da utilização dos aplicativos móveis Nutrilegal, 

Vitaminas-Sais Minerais e Órgãos 3D em sala de aula.  

As quatro turmas de alunos foram identificadas como grupo 1 (G1), grupo 2 

(G2), grupo 3 (G3) e grupo 4 (G4). As aulas com os temas alimentação-nutrientes e 

reprodução foram realizadas de acordo com a metodologia e o período estabelecido no 

planejamento pedagógico anual da disciplina de biologia, acrescidas da ação de 

intervenção da pesquisa (Figura 4). O estudo do tema alimentação-nutrientes e a 

utilização do aplicativo Nutrilegal e do aplicativo Vitaminais-Sais Minerais foram 

realizados entre os meses abril e maio de 2018. O tema reprodução e a utilização do 

aplicativo Orgãos 3D foram realizados entre setembro e outubro de 2018. Para cada 

tema estudado foram necessárias 12 aulas de 50 minutos perfazendo um total de doze 

semanas. As aulas, a utilização dos aplicativos e a coleta de dados da pesquisa foram 

realizadas ao longo de três meses.  

 

Figura 4 - Estratégia das aulas na disciplina de biologia. 

 

Fonte: Autora, 2019. 
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Todas as turmas tiveram aulas expositivas e dialogadas com apresentação 

dos conteúdos do tema e utilização do livro didático (Figura 5), aula prática em 

laboratório de biologia, aula com apresentação de slides em power point (Figura 6) e 

aula com a utilização de aplicativo em sala, com exceção do G4 que não teve aula com 

o aplicativo, considerado assim, grupo controle. 

 

Figura 5 - Livro didático de biologia do 1º ano do ensino médio 

 

Fonte: https://www.amazon.com.br/Biologia-Hoje-Vol-Manual-Professor/dp/8508179561 

 

 

Figura 6 - Arquivos em slides sobre Reprodução Humana e Alimentos-Nutrientes. 

  

Fonte: Autora, 2019. 

 

Na primeira aula foi realizada a introdução do tema com todos os grupos de 

alunos através de um diálogo informal, no intuito de saber quais eram as noções, ideias 

e conceitos sobre o tema; em seguida, foi aplicado em cada grupo um questionário 

investigativo (pré-teste) para conhecer e avaliar o nível de conhecimento sobre os 

temas.  

https://www.amazon.com.br/Biologia-Hoje-Vol-Manual-Professor/dp/8508179561
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Na segunda aula foi iniciada a abordagem dos conteúdos através de aula 

expositiva e dialogada para cada tema estudado (alimentação-nutrientes, e reprodução) 

com a utilização do livro didático (LD) Biologia Hoje 1, de autoria de Sérgio Linhares, 

Fernando Gewandsznajder e Helena Pacca (2016) como recurso didático. 

A mesma estratégia foi realizada com todos os grupos de alunos na segunda 

semana de aula, ou seja, na terceira e quarta aulas. Na terceira semana, em 

continuidade à metodologia da disciplina, foi realizada uma aula com material 

audiovisual em slides e uma aula prática de laboratório sobre o tema. Foi avisado aos 

alunos do G1,G2 e G3 que fizessem o download dos aplicativos Nutrilegal, Vitaminas-

Sais Minerais e Órgãos 3D nos respectivos smartphones para as próximas aulas. Os 

alunos sem smartphones receberiam os tablets escolares já com os aplicativos para 

utilizarem nas aulas.  

Na quarta e quinta semanas os grupos de alunos G1, G2 e G3 utilizaram os 

aplicativos em sala de aula. Foi avisado aos alunos que eles poderiam usar o aplicativo 

como ferramenta de estudo em casa ou durante a aula para a discussão do assunto em 

sala de aula. Na quarta semana foram realizadas duas aulas. No primeiro momento de 

aula foi realizada a apresentação do aplicativo e de seus recursos de imagens. Em um 

segundo momento foi destinado trinta minutos de aula para os alunos realizarem uma 

exploração individual em todo o aplicativo. No terceiro momento, os conceitos e 

conteúdos dos temas foram trabalhados através do aplicativo com a efetiva participação 

dos alunos. Ao final foi realizado um exercício de sala sobre os conteúdos estudados 

nas aulas. Na quinta semana, foi continuado o estudo dos temas através do aplicativo e 

realizado exercícios em sala de aula para a finalização dos conteúdos referentes ao 

tema estudado. O aplicativo Nutrilegal e o aplicativo Vitaminas-Sais Minerais foram 

utilizados nas mesmas aulas.  

Na sexta semana, todos os estudantes responderam em sala de aula um 

questionário de avaliação denominado pós-teste, com padrão, conteúdos e nível de 

dificuldade similar ao do pré-teste. Este questionário permitiu avaliar os conteúdos dos 

temas alimentação-nutrientes e reprodução estudados durante as aulas. Os alunos que 

utilizaram os aplicativos em sala de aula também responderam um questionário para 
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avaliar aspectos relacionados ao aplicativo e a opinião deles sobre o mesmo. Todo o 

processo foi dividido em etapas como descritas na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2 - Etapas da realização das aulas durante a pesquisa. 

 

 

A1 - A12:  aula 1 até aula 12; G1: Grupo 1; G2: Grupo 2; G3: Grupo 3; LD: Livro Didático. 

Fonte: Autora, 2019. 

 

 

A coleta de dados foi realizada através da aplicação de questionários entre 

os meses de abril e outubro de 2018. Os alunos responderam dois questionários de 

rendimento: um questionário para avaliar conhecimentos prévios (pré-teste) sobre 

alimentação-nutrientes (APÊNDICE A) e reprodução (APÊNDICE B) e outro 

questionário chamado de pós-teste para avaliar os temas das aulas após o uso dos 

aplicativos (APÊNDICE C e D). Estes questionários foram elaborados com valores de 

aferição entre 0 e 10 pontos.  

Um terceiro questionário foi aplicado com os alunos para avaliar aspectos 

relacionados aos aplicativos utilizados em aula (APÊNDICE E). Neste questionário o 

aluno manifestou seu nível de concordância por meio de uma escala, de acordo com a 

escala de Likert a um conjunto de dez afirmações que avaliavam algumas 

1ª semana 2ª semana 3ª semana 

A1: Apresentação do tema com diálogo 

informal; aplicação do questionário inicial 

(pré-teste). 

A2: Aula expositiva e dialogada com LD. 

A3-A4:Aula expositiva e 

dialogada com LD. 

A5: Aula com slides. 

A6: Aula de laboratório. 

4ª semana 5ª semana 6ª semana 

A7 - A8: Utilização de aplicativos em sala 

de aula (G1, G2 e G3). 

A9-A10: Utilização de 

aplicativos em sala de aula 

(G1, G2 e G3). 

 

A11-A12: Aplicação dos 

questionários de avaliação 

dos conteúdos dos 

temas/aplicativos e sobre os 

aplicativos (pós-teste). 
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características do aplicativo, como interface, qualidade das imagens, atratividade, 

intenção pedagógica e sobre a utilização do aplicativo, entre outros. Para isso o aluno 

atribuiu um valor dentro de uma escala de 0-5 para cada afirmativa do questionário, 

sendo que o número zero (0) significou “discordância plena” e o número cinco (5) 

significou “concordância plena” (RUSSELL; BOBKO, 1992). 

 A opinião do indivíduo é determinada pela soma ou a média do valor 

escolhido para cada item. Normalmente, o que se deseja medir é o nível de 

concordância ou não concordância à afirmação.  

 

 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A partir dos dados obtidos dos questionários (pré-teste e pós-teste) foi 

realizada uma análise quantitativa, através da comparação das médias das notas dos 

alunos nos dois questionários (pré e pós-teste), obtidas com a utilização dos aplicativos. 

Também foi realizada a comparação entre as médias das notas do grupo controle (G4, 

que não utilizou aplicativos) com as médias das notas dos alunos que utilizaram 

aplicativos. 

 Para a comparação das médias foi utilizado o teste Wilcoxon (BAUER, 1972) 

para amostras pareadas (ou dependentes) e para amostras não pareadas (ou 

independentes), com nível de significância de α = 0,05. 

A análise dos questionários de avaliação dos aplicativos foi realizada através 

de estatística descritiva e representação gráfica. Todas as análises estatísticas foram 

realizadas no software livre R Core Team (2018). 

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este projeto de pesquisa foi desenvolvido em conformidade com as normas 

vigentes expressas nas Resoluções nº 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS). 
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O projeto foi aprovado e autorizado para coleta de dados (número do 

Parecer: 2.723.390) pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (ANEXO A). Para a realização da pesquisa foi solicitada 

a autorização da instituição de ensino (ANEXO B). O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (ANEXO C) foi entregue individualmente aos alunos, sujeitos 

participantes da pesquisa, após o esclarecimento do objeto, dos objetivos, dos 

procedimentos, da produção e de análise dos dados da pesquisa. 

Foram elaboradas duas cópias desse documento, sendo uma entregue ao 

aluno e/ou responsável e a outra ficou em posse da pesquisadora, atendendo assim as 

normas e resoluções do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde e suas 

complementares. Os pais/responsáveis dos alunos assinaram o TCLE com as devidas 

informações sobre a pesquisa, e os filhos puderam participar da pesquisa com o 

consentimento deles, também foi solicitado o Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido dos alunos sobre a pesquisa (ANEXO D). O material coletado é de uso 

exclusivo da pesquisadora, sendo utilizado com a única finalidade de fornecer 

elementos para a realização deste projeto de pesquisa, da própria pesquisa e dos 

artigos e publicações que dela resultem. No projeto da pesquisa e mesmo na escrita da 

dissertação, foi assegurada a confidencialidade dos dados e das informações que 

possibilitem a identificação dos alunos. A pesquisa não ofereceu nenhum dano, 

desconforto ou constrangimento aos alunos e não foi objeto de nenhum benefício, 

ressarcimento ou pagamentos aos mesmos.  

O material e as informações coletadas nesta pesquisa não são objetos de 

comercialização ou divulgação que possam prejudicar os entrevistados. Nesse aspecto, 

os dados coletados serão guardados durante cinco anos pela pesquisadora e em 

seguida destruídos tão logo esse prazo tenha expirado. É compromisso assumido pela 

pesquisadora manter os participantes informados sobre o andamento da pesquisa e, ao 

final, divulgar-lhes os resultados.  

 

 

 

 



37 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram da pesquisa 157 alunos com idade entre 14 e 17 anos, os quais 

constituíram a formação de quatro grupos para o desenvolvimento do presente estudo, 

onde três deles utilizaram aplicativos móveis em sala de aula. Ressalta-se que todas as 

turmas tiveram as mesmas aulas, com a exceção do grupo G4 que não teve aula com 

os aplicativos. Antes da intervenção (uso dos aplicativos) foi aplicado um questionário 

pré-teste com todos os alunos para avaliar conhecimentos prévios sobre os conteúdos 

abordados pelos temas de cada aplicativo. 

A média das notas dos alunos (rendimento escolar) após a aplicação dos 

questionários de avaliação (pré-teste e pós-teste) e os desvios-padrões são 

apresentados na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Médias das notas de todos os alunos submetidos a pré e pós-teste. 

 

Grupo 
Reprodução Macronutrientes Micronutrientes 

Pré-teste  Pós-teste Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

G4 (N=40) 5,5 ± 0,72 6,5 ± 0,50 5,3 ± 1,08 6,0 ± 0,88 5,8 ± 1,16 6,0 ± 0,89 

Grupos 
Ap 1 Ap 2 Ap 3 

Pré-teste  Pós-teste Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

G1 (N=40) 6,0 ± 1,07 8,5 ± 0,69 6,0 ± 0,96 8,5 ± 0,60 5,5 ± 0,75 8,0 ± 0,66 

G2 (N=37) 6,0 ± 0,83 8,0 ± 0,40 6,0 ± 0,82 8,5 ± 0,55 5,5 ± 0,54 8,5 ± 0,54 

G3 (N=40) 5,3 ± 0,63 8,5 ± 0,37 5,3 ± 0,84 8,5 ± 0,48 5,0 ± 0,75 8,5 ± 0,71 

 

G1 (Grupo 1); G2 (Grupo 2); G3 (Grupo 3); G4 (Grupo 4) 

Ap 1(Aplicativo Orgãos 3D); Ap 2 (Aplicativo Nutrilegal); Ap 3 (Aplicativo Vitaminas e Minerais). 

Fonte: Autora, 2019 
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Os resultados revelaram que as notas médias dos pós-teste de todos os 

alunos que utilizaram os aplicativos em sala de aula foram superiores (Tabela 3) 

àquelas do grupo G4, que não utilizou, com significância de p<0,05, sugerindo que a 

utilização dos aplicativos como ferramenta de ensino contribuiu para a melhoria da 

aprendizagem sobre os temas abordados em sala de aula. Esses dados demonstram 

que buscar estratégias e metodologias que utilizam ferramentas direcionadas ao 

público adolescente, podem estimular o interesse e auxiliar a motivação dos alunos 

durante as aulas, possibilitando a sua aprendizagem. Outro aspecto a ser considerado, 

é que todos os aplicativos utilizados em sala de aula atuaram de forma significativa na 

aprendizagem dos alunos (Tabela 3), promovendo um ganho no rendimento escolar 

dos alunos. Esses resultados são reforçados com o pensamento de Moran (2013) 

quando relata que é preciso admitir a promoção da eficiência de práticas pedagógicas, 

que se utilizam de tecnologias, no processo educativo. 

Embora as médias das notas do pós-teste do grupo G4 tenham sido 

menores (Tabela 3) quando comparadas àquelas dos demais grupos, também ocorreu 

um aumento, discreto, após a intervenção sem a utilização dos aplicativos em sala de 

aula. Percebe-se que metodologias tradicionais podem se valer de tecnologias 

inovadoras e, juntas, podem promover a melhoria da aprendizagem. Isso parece ser 

reforçado por Barbosa e Bassani (2013) que defende um novo processo educativo onde 

as novas tecnologias digitais se efetivam no seu papel educacional e possibilitam novas 

estratégias de ensino que promovam a aprendizagem significativa.  

Essas tecnologias estão presentes na vida do aluno e se vinculam às suas 

relações cotidianas, no entanto, paradoxalmente, a escola ainda as mantém afastadas 

e negam o seu potencial inovador. Esses dispositivos e seus recursos tecnológicos 

precisam ser assimilados pela escola no intuito de contribuírem com o seu papel 

educativo. Característica evidenciada pelo trabalho de Nichele e Schlemmer (2014) ao 

relacionarem diversas estratégias de ensino, com o uso de smartphones e tablets, para 

alunos da educação básica que podem motivar o uso destes dispositivos em sala de 

aula e melhorar a aprendizagem em Ciências. 

O percentual de variação das médias das notas dos questionários pré-teste e 

pós-teste para os quatro grupos são apresentados na Tabela 4. Observou-se que os 
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valores das médias de todos os grupos aumentaram, no entanto as maiores variações 

foram observadas nos grupos G1, G2 e G3 quando comparadas ao grupo G4 (grupo 

controle). Nesse grupo, o tema reprodução promoveu o maior rendimento escolar (18%) 

quando comparado aos demais temas abordados no grupo, em sala de aula (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Percentual de variação das notas de todos os alunos  

submetidos a pré e pós-teste. 

 

% Variação das notas 

Grupo Reprodução Macronutrientes Micronutrientes 

G4 (N=40) 18 13 3 

Grupos Ap 1 Ap 2 Ap 3 

G1 (N=40) 41 41 45 

G2 (N=37) 41 41 54 

G3 (N=40) 60 60 70 

G1 (Grupo 1); G2 (Grupo 2); G3 (Grupo 3); G4 (Grupo 4) 

Ap 1(Aplicativo Orgãos 3D); Ap 2 (Aplicativo Nutrilegal); Ap 3 (Aplicativo  

Vitaminas  e Minerais). 

Fonte: Autora, 2019. 

 

A análise dos resultados das notas do pré-teste do grupo G4, após a 

realização das aulas que trabalharam os temas alimentação-nutrientes (conteúdos 

macro e micronutrientes) e reprodução revelou um aumento discreto, com valor 

absoluto máximo de 1 ponto no rendimento dos alunos (Figura 7).  

O baixo rendimento escolar apresentado pelos alunos do grupo G4 (Figura 7) 

sugere que uma aula que se utiliza de estratégias (quadro e livro-texto) e metodologias 

(aula expositiva) tradicionais não produzem tanto efeitos significativos na 

aprendizagem. Vale salientar que esse grupo também teve aulas práticas de laboratório 

sobre os temas, no entanto, não foi suficiente para estimular e motivar os alunos. Esses 

resultados evidenciam a influência das tecnologias móveis sobre os adolescentes, e 

sinaliza para a possibilidade de utilização de aplicativos em atividades escolares, no 

intuito de motivar e estimular a aprendizagem em sala de aula. Esse posicionamento é 
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reforçado pelo trabalho de Melo e Neves (2014) que ressalta o grande apego e a 

facilidade que os jovens têm com as tecnologias, podendo ser características favoráveis  

que podem se aliar ao trabalho pedagógico da sala de aula do professor. 

 

Figura 7 - Médias das notas dos alunos submetidos ao pré-teste e pós-teste  

que não utilizaram aplicativos (G4, n=40). 

 

 

                       Fonte: Autora, 2019. 

 

Para comprovar a eficácia dos aplicativos como ferramenta que promovem a 

aprendizagem dos alunos foi realizada um teste de comparação entre as notas dos 

alunos submetidos ao pré-teste e do pós-teste (Figura 8). Todos os testes foram 

significativos com p<0,05, isto é, as médias diferiram em todas as comparações.  

Nos grupos de alunos – G1, G2 e G3 - que utilizaram os aplicativos 

Nutrilegal, Vitaminas-Sais minerais e Órgãos 3D foi realizada a comparação entre as 

médias das notas dos alunos submetidos ao pré e pós-teste para comprovar a eficácia 

dos aplicativos como ferramenta de ensino que promove a aprendizagem dos alunos 
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(Figura 8). Todos os testes foram significativos com p<0,05, isto é, as médias diferiram 

em todas as comparações. Esses resultados revelaram um aumento no rendimento dos 

alunos, que utilizaram os aplicativos, com valor absoluto máximo de 2,5 nas notas do 

pós-teste (Figura 8). 

 

Figura 8 - Médias das notas dos alunos submetidos ao pré-teste e do pós-teste 

que utilizaram aplicativo em sala de aula (n=117). 

 

 

Fonte: Autora, 2019. 

 

Os resultados da análise das notas do pós-teste de todos os alunos que 

utilizaram em sala de aula (n=117) o aplicativo Órgãos 3D (Figura 9), o aplicativo 

Nutrilegal (Figura 10) e o aplicativo Vitaminas-Sais minerais (Figura 11) foram 

superiores as notas dos pós-testes dos alunos do grupo G4. Esses resultados sugerem 

que as aulas com a utilização de aplicativos móveis, quando comparadas com aulas 

que não utilizam essas ferramentas, são estratégias de ensino que promovem a 

melhoria do desempenho e contribuem para o aumento do rendimento dos alunos. 
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Figura 9 - Médias das notas do questionário pós-teste dos alunos que utilizaram o 

aplicativo Órgãos 3D em sala de aula e dos alunos que não utilizaram (G4). 

 

 

   Fonte: Autora, 2019. 

 

Figura 10 - Médias das notas do questionário  pós-teste dos alunos que utilizaram 

o aplicativo Nutrilegal em sala de aula e dos alunos que não utilizaram (G4). 

 

                          Fonte: Autora, 2019. 
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Figura 11 - Médias das notas do questionário pós-teste dos alunos que utilizaram 

o aplicativo Vitaminas-Sais Minerais em sala de aula e dos alunos que não 

utilizaram (G4). 

 

 

Fonte: Autora, 2019. 

 

 

Ao analisar os grupos que utilizaram os aplicativos, foi observado uma  maior  

dinâmica na sala de aula. De início, as aulas com os aplicativos nos dispositivos móveis 

causaram grande surpresa, encantamento e espanto aos alunos – perguntaram: “se 

podia ser usado, “se podiam deixar os aplicativos instalados no celular”. Também foi 

percebida uma maior atenção dos alunos aos conteúdos disponibilizados pelos 

aplicativos, ficaram curiosos sobre as imagens e as informações contidas neles. Esses 

aspectos também foram observados por Almeida et al. (2015) que relatam que o uso 

das  tecnologias em sala de aula estimulam no aluno a concentração e a vontade de 

aprender.  

Durante as aulas, os alunos realizaram os exercícios de sala com maior 

atenção, demonstrando maior interesse sobre essa atividade. Esses comportamentos 

vão de encontro a Moran (2013) ao afirmar que os dispositivos móveis despertam o 
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interesse dos alunos sobre a própria aprendizagem porque são capazes de acessar a 

informação de forma rápida e podem obedecer o ritmo de cada indivíduo. 

A utilização desses aplicativos móveis em sala de aula tornou o estudo de 

biologia mais criativo e concreto, permitindo a integração dos conteúdos a uma grande 

quantidade de imagens com efeitos virtuais, favorecendo a aprendizagem dos alunos. 

Isso é corroborado com o trabalho de Nichele e Schlemmer (2014) ao afirmar que 

aplicativos são utilizados como ferramentas úteis ao ensino por abordarem de forma 

interativa conteúdos complexos - moléculas, processos, sistemas e estruturas 

orgânicas, porém necessários ao estudo dos temas de Ciências.  

Em contrapartida, no grupo de alunos que não utilizou os aplicativos (G4), foi 

percebido pouco entusiasmo por parte dos alunos e muitos deles estavam desatentos 

aos conteúdos e temas estudados em sala de aula. Apesar de um discreto aumento do 

rendimento escolar (18%) no tema Reprodução, houve pouco interesse em relação à 

maioria dos conteúdos e pequena interação entre os alunos durante as aulas. Em 

relação à resolução de exercícios em sala, houve pouca atenção dos alunos a 

atividade. As aulas realizadas no grupo G4 não despertaram a motivação e a 

participação dos alunos quando comparadas com as aulas realizadas nos outros 

grupos. Uma possível explicação para esse comportamento é a abordagem tradicional 

do tema e a utilização do livro didático como recurso pedagógico predominante. 

O resultado dos questionários de opinião e de satisfação dos alunos sobre os 

aplicativos estão demonstrados na Figura 12. De acordo com os resultados, os alunos 

demonstraram satisfação (acima da escala 3) para com todos os aspectos 

(pedagógicos, tecnológicos e lúdicos) de todos os aplicativos utilizados. Os aplicativos 

Vitaminas-Sais Minerais e Órgãos 3D proporcionaram grande satisfação (acima da 

escala 4,6) aos alunos e obtiveram as melhores opiniões de acordo com a avaliação 

dos alunos (Figura 12). Para os alunos, esses aplicativos apresentaram design e 

interface atraentes, recursos de imagens de realidade aumentada e de figuras que 

auxiliam  na compreensão dos conteúdos, também reúnem um conjunto de conceitos e 

conteúdos mais completos e abrangentes sobre os respectivos temas, além de 

favorecerem uma grande interatividade entre os alunos e entre aplicativo-aluno que 

contribuiu na ótima avaliação destes aplicativos pelos alunos.  
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Figura 12 - Avaliação dos aplicativos com suas pontuações médias e seu desvio 

padrão em Likert de cada afirmação para cada aplicativo. 

 

 

Fonte: Autora, 2019. 
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Os resultados demonstraram que o uso de aplicativos em sala de aula 

possibilita a associação entre conteúdos e recursos visuais mais dinâmicos, com maior 

número de ilustrações e movimento, promovendo, assim, uma aprendizagem mais 

lúdica e interativa. Esses resultados sugerem que os aplicativos móveis se revelaram 

como estratégias positivas para o processo educativo e foram capazes de promover 

aprendizagem. Quando comparados os aplicativos entre si, o Nutrilegal não agradou da 

mesma forma que os demais (Figura 12), de acordo com a avaliação dos alunos esse 

aplicativo não tem um designer tão atraente para estimular o aluno a interagir com ele, 

é menos interativo e interessante que os outros aplicativos. Para os alunos, as imagens 

e os recursos desse aplicativo não auxiliam tanto a compreensão dos conteúdos do 

tema saúde quando comparadas as dos outros aplicativos. Isso é corroborado por 

Crisóstomo et al. (2018) que relata grande receptividade e satisfação dos alunos ao 

utilizarem aplicativos para o estudo de química em sala de aula. 

A utilização das tecnologias digitais – os aplicativos – teve excelente 

receptividade por parte dos adolescentes (Figura 12). Os alunos, desde o início, 

mostraram-se interessados, curiosos e entusiasmados com o desenvolvimento da 

intervenção, principalmente ao terem conhecimento de que iriam utilizar smartphones e 

tablets para acessar e interagir com imagens e conteúdos virtuais dos temas 

alimentação-nutrição e reprodução. Nesse contexto, a estratégia de integrar tecnologias 

digitais nas salas de aulas mostrou-se eficaz para despertar a atenção e o interesse 

dos estudantes pelos assuntos e promover a discussão coletiva sobre os aspectos mais 

complexos dos temas estudados.  

O conjunto de imagens associados aos conteúdos dos aplicativos contribuiu 

à melhoria da discussão e da reflexão do tema alimentação-nutrientes, trabalhados no 

aplicativo Vitaminas-Sais Minerais, e do tema reprodução, abordado no aplicativo 

Órgãos 3D (Figura 12). Esses resultados são corroborados por Menegais, Fagundes e 

Sauer (2015) que relataram que a integração na escola de tecnologias digitais pode 

transformar a sala de aula em um ambiente investigativo, capaz de construir 

conhecimentos e proporcionar habilidades cognitivas, tanto no professor, quanto no 

estudante.  
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Os resultados encontrados sugerem que buscar metodologias e ferramentas 

direcionados ao nosso aluno, pode estimular as aulas e promover a aprendizagem, o 

mesmo observado por Almeida et al. (2015) ao comentar que o uso do aplicativo móvel 

EvoBooks (EB: corpo humano) contribuiu para a aprendizagem sobre o corpo humano 

nas aulas de Ciências.  A utilização dos aplicativos modificou a relação dos alunos com 

os conteúdos. Esses ficaram mais próximos dos alunos, e tornaram-se mais atraentes e 

de fácil compreensão para eles, condição ressaltada no trabalho de Melo e Neves 

(2014) que cita diversos aplicativos de dispositivos móveis, destinados à educação, que 

facilitam a compreensão de conteúdos e auxiliam a aprendizagem do aluno. 

 Os aplicativos estimularam melhores resultados no rendimento escolar dos 

alunos, corroborando com o pensamento de Pereira et al. (2012) quando afirma que os 

dispositivos móveis são elementos que motivam os alunos a atuarem de forma mais 

ativa sobre o próprio processo educativo. A diversidade de imagens e a riqueza de 

detalhes apresentados pelos aplicativos (Figura 12) proporcionou uma forma mais 

lúdica de divulgar conceitos e abordar conteúdos complexos e importantes do tema 

saúde do adolescente, isso vem de encontro ao pensamento de Lima (2012) quando 

ele diz que essas tecnologias possibilitam ao aluno desenvolver conhecimentos e 

habilidades necessários ao seu cotidiano  

Neste estudo, o tema saúde foi compreendido através da perspectiva da 

educação para a saúde, conforme o pensamento de Mohr (2002), que propõe trabalhar 

atividades inseridas no currículo escolar, com uma intenção pedagógica definida e 

voltadas para o ensino-aprendizagem de algum assunto ou tema relacionado com a 

saúde individual ou coletiva. Nesse sentido, a produção da cartilha educativa com 

temas de saúde - Edusau (Apêndice F) - compreendeu a apreciação e a sistematização 

de conteúdos do tema presentes no currículo da disciplina de Biologia e de outros 

conteúdos encontrados na literatura científica que puderam colaborar com a discussão 

e a construção coletiva de conhecimentos sobre o tema saúde do adolescente. Esse 

posicionamento corrobora com Carvalho (2007) que afirma que a utilização de materiais 

educativos impressos da área da saúde - manuais de cuidado em saúde, folhetos e 

cartilhas - são capazes de promover resultados significantes em atividades educativas. 
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A função desse material didático também é percebida em Vianna (2008) ao 

definir a cartilha educativa como um instrumento pedagógico facilitador do processo 

educativo em saúde. Durante as aulas, a contribuição dos alunos permitiu a construção 

de uma cartilha com vocabulário e ilustrações de fácil compreensão, corroborando 

Reberte, Hoga e Gomes (2012) que ressaltam a importância em adotar uma abordagem 

participativa, comunicativa e coletiva no processo de elaboração de uma cartilha 

educativa.  

A cartilha educativa produzida nesta pesquisa é um material didático 

direcionado ao adolescente, que aborda de forma simples e lúdica assuntos 

relacionados a reprodução humana e a alimentação saudável, no intuito de desenvolver 

a capacidade de autocuidado, reduzir as situações de vulnerabilidade e, assim, de 

contribuir à melhoria da saúde desse aluno.  Esse material didático pode ser uma 

referência para o aluno sobre o tema saúde, com sugestões de aplicativos móveis que 

tratam do tema. Na perspectiva de trabalhos futuros percebe-se a importância da 

validação dessa cartilha a fim de verificar sua aceitação por outros adolescentes e sua 

eficiência na promoção da sua saúde. 

 

 

 

 



49 
 

6 CONCLUSÃO 

 

i. Os aplicativos facilitaram a abordagem e a aprendizagem de temas de 

saúde e possibilitaram a aquisição e a compreensão de conceitos e 

conteúdos de biologia de forma mais reflexiva e interativa. 

ii. Os aplicativos contribuíram como ferramenta inovadora no processo de 

ensino-aprendizagem na disciplina de biologia. 

iii.  Os aplicativos móveis proporcionam um ensino de forma lúdica e 

motivadora para os alunos-adolescentes. 

iv. A utilização dos aplicativos móveis favoreceu o protagonismo, a 

participação e a interação dos alunos em sala de aula. 
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APÊNDICE A – Questionário pré-teste – Tema Alimentação-nutrientes 
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APÊNDICE B – Questionário pré-teste - Tema: Reprodução/ Aplicativo Órgãos 3D 
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APÊNDICE C – Questionário pós-teste  – Tema Alimentação-nutrientes 
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APÊNDICE D – Questionário pós-teste - Tema: Reprodução/ Aplicativo Órgãos 3D 
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APÊNDICE E – Questionário de Avaliação do Aplicativo 
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1. Introdução 

 

 

“Para quem gosta de saber e de se cuidar” 

Esta cartilha foi produzida com o intuito de esclarecer e educar sobre alguns 

assuntos relacionados à nossa saúde – reprodução e IST, vacinas e alimentação – que 

são muito importantes e ajudam a cuidar da nossa vida. A cartilha reúne e divulga um 

conjunto de conhecimentos, informações e orientações de saúde baseados em livros, 

em documentos científicos de órgãos oficiais (ministério da saúde, universidades e 

institutos) em linguagem direta, informal e de fácil compreensão para adolescentes.  

Assim as informações, as dúvidas e o que você queria saber para conhecer, 

escolher, decidir e poder se cuidar, e não sabia onde ler, pode ler aqui, nesta cartilha. 

Ela apresenta informações científicas seguras que podem ser conversadas e discutidas 

na escola, com seus amigos, com a família, nas redes sociais, na comunidade e com 

quem você quiser. Quanto mais a gente conhecer e falar desses assuntos, mais a 

gente cuida da nossa saúde e melhor será a nossa qualidade de vida.  

A vida da gente é só mudança, o tempo todo. Nem os lugares, nem  as coisas 

e nem as pessoas são iguais o tempo todo. A gente não é igual todo o tempo. A 

juventude é uma fase de mudanças significativas na vida. Ela tem alterações e 

acontecimentos próprios a cada um de nós, que só acontece com a gente. No entanto, 

é uma fase de grande inquietação, dúvidas, questionamentos, descobertas e da busca 

de interação com o mundo e com outras pessoas. Muito se precisa conhecer, sobretudo 

no que diz respeito a nossa própria saúde e no nosso autocuidado. Portanto vamos 

conhecer características de algumas IST – Infecções Sexualmente Transmissíveis – 

para a gente aprender a se prevenir. 

É neste sentido que a gente precisa ficar esperto. 

 

 

 

 

 



71 
 

2. Aspectos gerais  

 

2.1. Adolescência, puberdade e reprodução humana  

 

A adolescência 

 

É a fase que marca a transição entre a infância e a idade adulta. Está 

compreendida  entre a puberdade e a maturidade e a palavra (latim adolescer) significa 

que o indivíduo está pronto “para crescer”. Nessa fase ocorrem eventos importantes 

como o crescimento, as mudanças físicas e fisiológicas do corpo, o desenvolvimento de 

aspectos psicológicos e sociais como o intelecto, os interesses e as atitudes individuais 

e sociais; portanto, é um período humano de grandes mudanças. É nesse período que 

o jovem busca superar a imagem infantil e a projetar uma imagem mais adulta. 

A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil (2007) 

definem a adolescência como a fase de vida que vai dos 10 aos 19 anos, sendo a pré-

adolescência dos 10 aos 14 anos e a adolescência propriamente dita, dos 15 aos 19 

anos. É na adolescência que a gente começa a prestar mais atenção no corpo e a ter 

dúvidas sobre esse corpo novo e de como cuidar dele. Toda mulher ou todo homem, 

adolescente ou não, que vai iniciar ou já teve relações sexuais, deve fazer uma 

avaliação com o médico especialista em ginecologia, no caso de mulheres, e com um 

médico clínico ou um urologista, no caso dos homens, pelo menos uma vez ao ano 

para tirar as dúvidas, buscar orientação e prevenir de doenças.  

 

A puberdade 

 

A palavra (latim pubertate) significa sinal de pêlos e barba. A puberdade 

ocorre aproximadamente entre os 9 e 14 anos. É uma fase de curta duração, cerca de 2 

anos para meninos e de 6 meses para as meninas. Na puberdade ocorrem diversas 

mudanças fisiológicas e o amadurecimento dos órgãos genitais.  

Nesta fase um novo corpo é formado graças ao início da produção dos 

hormônios sexuais, são eles que originam as características sexuais secundários 
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(aparecem mais tarde), como: nos meninos ocorre o aumento dos músculos, surgem 

pelos no corpo e no rosto, ossos são maiores, a voz mais grave, surge o pomo-de-adão 

e a acne; nas meninas ocorre o crescimento dos seios, o alargamento dos quadris, a 

menstruação, o acúmulo de tecido adiposo e a acne. 

Neste aspecto, o corpo em transformação pode causar estranheza ou 

vergonha, assim, o jovem pode ter dificuldades em aceitar o próprio corpo e na busca 

de modifica-lo pode desenvolver alguns comportamentos extremos como dietas 

radicais, voracidade e sujeira. Essa dificuldade na percepção do próprio corpo pode 

causar disfunções como fadiga, transtornos de humor e de ansiedade, desenvolver 

quadros como anorexia, bulimia e outros. Por isso é importante a gente conhecer e 

entender o que acontece nesta fase. 

 

Reprodução 

 

Reprodução é a capacidade dos seres vivos de produzir descendentes. É 

através da reprodução que os diferentes seres vivos se perpetuam ao longo do tempo. 

Para isso, os sistemas reprodutores masculinos e femininos produzem as células 

sexuais. Os testículos do homem produzem os espermatozoides e os ovários da mulher 

produzem o ovócito (antigo óvulo).  

Quando estas duas células se encontram ocorre a FECUNDAÇÃO, a união de 

um espermatozoide e um óvulo, resultando na célula-ovo ou zigoto, que origina um 

novo ser vivo. Todo esse processo envolve a participação dos hormônios, das células 

sexuais e dos sistemas reprodutores feminino e masculino. 

 

 

3. O corpo da Adolescente 

 

3.1. Estruturas do sistema reprodutor feminino e funções 

 Grandes lábios - são duas membranas maiores de pele, mais externas, que 

protegem a região do canal da vagina, uretra e clitóris. 

Vamos falar de 

ciclo menstrual, 

menstruação e 

período fértil? 
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 Pequenos lábios - são duas membranas menores de pele e mais fechadas 

que protegem a região do canal da vagina, uretra e clitóris. 

 Clitóris - é uma estrutura de prazer sexual. Ele se organiza quase todo dentro 

do corpo, e apenas uma pequena parte se localiza logo acima da entrada da 

vagina.  

 Uretra - é o canal que transporta a urina, ele vem da bexiga e termina em uma 

abertura entre o clitóris e a entrada da vagina. 

 Vagina –  é um canal de 8 a 10 cm, de paredes musculares, tem uma abertura 

para  fora do corpo e sua parte interna se liga ao colo do útero.  

 Colo do útero – é a parte inicial do útero, a região que comunica o útero com a 

vagina. 

 Útero - é um órgão interno, em forma de pera invertida, oco por dentro, capaz 

de receber o ovócito fecundado e promover a gravidez; a nidação é a 

implantação do ovócito fecundado no útero. 

 Endométrio – é o revestimento da parte interna do útero. No ciclo menstrual 

ele é preparado para receber o ovócito fecundado e dar início a gravidez. 

Quando isso não ocorre, o endométrio se solta da parede do útero e sai em 

forma de menstruação. 

 Tubas uterinas - são dois canais, um de cada lado do útero, que ligam o útero 

ao ovário. É onde ocorre a fecundação. O ovócito fecundado é transportado 

para o útero por células ciliadas, um processo que leva cerca de 5 dias. 

 Ovários - são duas glândulas localizadas em cada lado do útero; produzem os 

hormônios femininos (estrógenos e progesterona), é onde os ovócitos são 

produzidos e amadurecem; os ovários são estimulados a partir da primeira 

menstruação e se mantêm ativos até a menopausa (ausência da 

menstruação). 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_female_reproductive_system 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_female_reproductive_system 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão: Aplicativo órgãos 3D e Minha Gestação 
 (Google Play) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_female_reproductive_system
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_female_reproductive_system
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A ovulação é a saída do óvulo 

do ovário até chegar nas 

tubas uterinas. No meio do 

ciclo menstrual ocorre o 

aumento do FSH e do LH que 

causam a ovulação. 

O ciclo menstrual varia 

muito. Quando ele dura em 

média 28 dias, a ovulação ou 

época fértil ocorre por volta 

do 14º dia do ciclo. 

3.2. Ciclo menstrual, menstruação e período fértil 

 

Ciclo Menstrual 

 

É o período entre uma menstruação e outra, ele tem início no primeiro dia da 

menstruação e termina um dia antes da próxima menstruação ocorrer. Portanto, a 

quantidade de dias entre uma menstruação e outra é o que se chama de ciclo 

menstrual.  

O ovócito é a célula reprodutora da mulher, responsável pela fecundação. 

Depois que ele é liberado pelo ovário ele pode ser fecundado por até 24 horas, sem a 

fecundação o ovócito morre e é absorvido pelo corpo. A cada ciclo menstrual, um 

ovócito é amadurecido e liberado por um ovário de forma alternada. 

Os principais hormônios envolvidos neste processo são a progesterona, o estradiol, o 

FSH (Hormônio Folículo Estimulante) e o LH (Hormônio Luteinizante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menstruação 

 

O óvulo, a célula reprodutora feminina, é produzido para ser fecundado, 

quando isso não acontece ocorre a menstruação. Ela ocorre pelo desgaste da parede 

do útero (endométrio) que se desgasta e se solta em forma de sangramento podendo 

causar dor ou cólica menstrual. Cada jovem tem um ciclo diferente, a menstruação 
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pode atrasar ou adiantar em relação a uma data prevista. Ela pode acontecer com 

alterações no fluxo, na cor e no número de dias que ocorre. A menstruação quando 

atrasa pode ser um sinal de gravidez, em jovens que tiveram relações sexuais, é 

importante procurar um posto de saúde e fazer um teste de gravidez.  

 

 

Período Fértil 

 

É o período do mês que a jmulher tem maior chance de engravidar e pode 

durar até 07 dias. Não tem como prever de forma exata quando essa data ocorre, pois 

o ciclo menstrual pode variar entre um mês e outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Hormônios e mudanças  

 

O FSH estimula os ovários a produzirem o hormônio estrogênio que vai atuar 

no  desenvolvimento e na maturação de folículos ovarianos que contém os ovócitos. É 

o FSH que regula o crescimento, o desenvolvimento, a puberdade, a reprodução e a 

secreção de hormônios sexuais pelos testículos e ovários. O LH promove a ovulação, o 

desenvolvimento do corpo lúteo (ou amarelo), além de coordenar a produção de 

progesterona pelos ovários. 

A progesterona é produzida principalmente nos ovários após a ovulação. Ela 

prepara o útero para a gravidez e ajuda o desenvolvimento do embrião no útero durante 

O FSH e o LH são 

produzidos pela hipófise no 

cérebro e regulam a 

atividade dos ovários e 

testículos. 

Vamos falar de 

hormônios? 
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.O desenvolvimento dos seios; 

.Pelos nas axilas e na região genital; 

.Ocorre a primeira menstruação (menarca); 

.A voz se torna um pouco mais fina; 

.O crescimento é mais rápido e ocorre maior 

deposição de gordura no quadril. 
. 

a gravidez. Se não ocorrer a gravidez, a quantidade de progesterona diminui e a 

menstruação recomeça.  

O estrógeno mais conhecido é o estradiol, que atua na preparação do útero 

para a reprodução e é responsável pelas características sexuais secundárias na 

puberdade (crescimento dos seios e do quadril, e a deposição de gordura no 

organismo); além de regular a ingestão de alimentos, o peso corporal, o metabolismo 

da glicose e a sensibilidade à insulina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As mudanças do 

nosso corpo... 
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. Dor na parte baixa da barriga. 

.Corrimento e coceira na vagina 

.Dor nos seios, líquido viscoso saindo pelos 

mamilos, caroços nos seios. 

.Cólicas fortes ou menstruação irregular 

.Sangue na urina e dor ao urinar. 

.Gravidez e exposição a alguma IST. 

3.4. Sintomas importantes para procurar o médico 
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4. O corpo do Adolescente 

4.1. Estruturas do sistema reprodutor masculino e funções 

 Pênis - é um órgão genital que exerce três funções (sexual, reprodutiva e 

urinária).  

 Glande – é a região superior do pênis, é a parte mais sensível do pênis, ela 

tem na sua ponta uma abertura por onde sai urina ou o sêmen. 

 Bolsa escrotal – ou saco escrotal, onde estão localizados os testículos 

protegidos em uma temperatura ideal.  

 Testículos - ficam dentro do saco escrotal, um de cada lado; produzem o 

hormônio masculino (testosterona) e os espermatozoides. 

 Uretra – é o canal por onde passa a urina e o sêmen; em momentos 

diferentes. 

 Epidídimos – se situam na parte superior dos testículos; eles armazenam 

os espermatozoides até desenvolverem a cauda (amadurecem) para que 

possam ser transportados pelos canais deferentes. 

 Canais deferentes – ligam os testículos até a uretra; são responsáveis por 

transportar os espermatozoides até a próstata, onde junto com o sêmen 

são ejaculados. 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_male_reproductive_system 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_male_reproductive_system
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https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_male_reproductive_system 

 

 

 

 

 

4.2. Hormônios e mudanças  

 

O processo de formação e amadurecimento dos gametas nos homens é 

chamado de espermatogênese e depende de hormônios. No adolescente, o FSH 

estimula a produção dos espermatozoides nos testículos. Já o LH estimula as células 

de Leydig (nos testículos) a produzirem testosterona, o hormônio sexual masculino.  

A testosterona favorece o amadurecimento dos espermatozoides e o 

desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas. Durante a 

ejaculação, um número grande de espermatozoides (cerca de 300 milhões) é lançado 

na vagina, mas apenas um fecunda o óvulo. Muitos dos espermatozoides produzidos 

são defeituosos ou morrem no trajeto até as tubas uterinas, não sendo capazes de 

realizar a fecundação. Quando um espermatozoide consegue entrar no óvulo, 

rapidamente o óvulo impede a entrada de outros espermatozoides. Assim, quanto mais 

espermatozoides alcançarem o óvulo, maior é a chance de ocorrer a fecundação. 

 

 

 

 

Sugestão:  Aplicativo órgãos 3D (Google Play) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_male_reproductive_system
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 Aparecimento de pelos no rosto (barba), nas axilas e no corpo. 

. A laringe cresce e a voz fica mais grave (grossa). 

. O pênis cresce em comprimento e diâmetro. 

. Os testículos se desenvolvem. 

. Entre 13 e 14 anos ocorre a primeira ejaculação (semenarca ou 

espermarca) e a ejaculação involuntária no sono (polução noturna). 

. Entre 11 e 16 anos ocorre o crescimento rápido em altura ("estirão do 

crescimento"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As mudanças do 

nosso corpo... 
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4.3. Sintomas importantes para procurar o médico 

  

 

 

5. Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)  

 

As IST são infecções causadas por vírus, bactérias, fungos e ou vírus que são 

transmitidos por meio do contato sexual (oral, vaginal e anal) sem proteção - uso de 

camisinha - com uma pessoa infectada. Todas as gestantes e suas parcerias sexuais 

devem ser investigadas para IST e informadas sobre a possibilidade de prevenção da 

transmissão para a criança, especialmente de HIV/aids, sífilis e hepatite viral B. A 
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transmissão de uma IST pode acontecer, ainda, da mãe para a criança durante a 

gestação, o parto ou a amamentação.  

 

 

5.1. Diagnóstico e tratamento 

 

O diagnóstico é realizado por um médico do serviço de saúde. O atendimento, 

diagnóstico e o tratamento são gratuitos nos serviços de saúde do SUS. O diagnóstico 

e o tratamento das pessoas com IST interrompem a cadeia de transmissão dessas 

infecções e melhora a qualidade de vida das pessoas. É fundamental orientar sobre a 

prevenção da transmissão e de novas infecções, saber identificar os sinais e sintomas, 

buscar atendimento em um posto de saúde e evitar o contato sexual até que todos 

sejam tratados. Não sinta vergonha de conversar com o profissional de saúde. Faça 

perguntas. Esclareça as dúvidas. O tratamento das pessoas com IST melhora a 

qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções.  

 

5.2. Tipos mais conhecidos de IST 

 

 herpes genital; 

 sífilis 

 gonorreia; 

 infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV); 

 hepatite B 

 infecção pelo HIV; 

 

 

5.3. Sintomas e ou características das IST 

 

Cada IST apresenta sinais, sintomas e ou características distintos. Ocorrem, 

principalmente, no órgão genital mas surgem também em outra parte do corpo, como 

na palma das mãos, olhos e língua. Algumas IST podem ocorrer de forma silenciosa, 
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sem sinais e sintomas, e se não forem diagnosticadas e tratadas, podem causar graves 

complicações, como infertilidade, câncer ou até morte. Os sintomas dependem de tipo 

de IST, os principais e os mais comuns são corrimentos, pequenas feridas e verrugas 

na região anogenital. 

 

5.3.1. Sintomas comuns 

 

5.3.1.1. Corrimentos genitais 

 Aparecem no pênis, vagina ou ânus. 

 Podem ser esbranquiçados, esverdeados ou amarelados, depende da IST. 

 Podem ter cheiro forte e/ou causar coceira. 

 Provocam dor ao urinar ou durante a relação sexual. 

 Nas mulheres, quando é pouco, só é visto em exames ginecológicos. 

 Podem se manifestar em outras IST como gonorreia, clamídia e tricomoníase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.2. Feridas e verrugas na região genital 

 

Aparecem nos órgãos genitais ou em qualquer parte do corpo, com ou sem dor. Podem 

ser manifestações da sífilis, heres genital, HPV e outras IST. As verrugas na região 

genital são causadas pelo HPV - Papilomavírus Humano - e podem aparecer em forma 

Atenção durante a higiene 

pessoal, porque isso ajuda a 

identificar uma IST no inicio. 

 

Sempre que perceber um sinal 

ou sintoma, avise a família e 

procure o serviço de saúde. 
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de couve-flor, quando a infecção está em estágio avançado. Em geral, não doem, mas 

pode ocorrer irritação ou coceira. 

 

6. Tipos de IST e características 

 

6.1. Herpes genital 

 

Uma IST causada pelo vírus Herpes Simplex Vírus tipo 2 (HSV-2), um vírus de DNA. O 

tipo 1 (HSV-1) causa a herpes facial e ocorre principalmente na região da boca, nariz e 

olhos. O tipo 2 (HSV-2) ataca principalmente a região genital, ânus e nádegas. 

 

Sintomas 

 

 no início os sintomas são ardor, coceira, formigamento e gânglios inflamados;  

 manchas vermelhas que formam bolhas ou vesículas em forma de cachos na 

região genital; 

 podem apareces lesões dentro da uretra, causando corrimento, ou próximas ao 

ânus; 

 causam febre e infecção urinária, em mulheres; 

 as lesões do herpes genital costumam desaparecer naturalmente, em pessoas 

com sistema imunológico saudável, mesmo sem tratamento; 

 os sintomas podem durar de duas a três semanas. 

 as bolhas se rompem, cicatrizam, mas o vírus se transfere para um gânglio 

neural, onde permanece dormente (latente) até um novo evento. 

 

Contágio/Transmissão 

 

É uma doença muito contagiosa que pode ser transmitida pelo contato sexual, pelo 

beijo, no banheiro e ou pelo contato com objetos de alguém infectado. Uma pessoa 

infectada pode transmitir o vírus mesmo sem apresentar as lesões na pele ou mesmo 
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quando elas já estão cicatrizadas. Os primeiros sintomas surgem de dez a quinze dias 

após o contato. 

 

 

 

 

Diagnóstico e Tratamento 

 

O diagnóstico ocorre pelo aumento da sensibilidade, ardor, dor, coceira e vermelhidão  

da região genital. O tratamento é com remédios antivirais e com medidas para amenizar 

os sintomas, como compressas de soro fisiológico, e para higienizar as lesões. 

 

 

Prevenção  

 usar preservativo nas relações sexuais e evitar múltiplos parceiros. 

 

 

6.2. Sífilis 

 

É uma IST causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode apresentar várias 

manifestações clínicas e diferentes estágios (primário, secundário, latente e  terciário) 

mas tem cura. Tem a Sífilis congênita que é transmitida para o bebê durante a 

gestação. O acompanhamento da gestante  no pré-natal previne a doença.  Ela pode 

aparecer  depois do nascimento, durante ou após os primeiros dois anos de vida da 

criança. 

 

 

Estágios e sintomas   

Os sintomas aparecem de acordo com cada estágio da doença. 
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Primário  

 uma ferida no local de entrada da bactéria (pênis, vulva, vagina, colo uterino, 

ânus, boca, ou outros locais da pele), que aparece entre 10 a 90 dias após o 

contágio; 

 a ferida não dói, não coça, não arde e não tem pus, pode estar acompanhada de 

ínguas (caroços) na virilha; 

Secundário  

 manchas no corpo, nas palmas das mãos e plantas dos pés que não coçam; 

 pode ocorrer febre, mal-estar, dor de cabeça e ínguas pelo corpo; 

 os sintomas aparecem entre seis semanas e seis meses da cicatrização da 

ferida inicial; 

Sífilis latente – fase sem sintomas 

 a duração pode variar e pode ser interrompida pelos sintomas da forma 

secundária ou terciária; 

Sífilis terciária  

 pode surgir mais tarde, de dois a 40 anos depois do início da infecção; 

 lesões na pele, nos ossos, problemas cardiovasculares e neurológicos, podendo 

levar à morte. 

 

Contágio/Transmissão 

A sífilis pode ser transmitida por relação sexual sem camisinha com uma pessoa 

infectada ou para a criança durante a gestação ou parto. A chance de transmissão é 

alta nos primeiros estágios porque as lesões são ricas em bactérias. 

 

Diagnóstico e Tratamento 

O teste rápido (TR) de sífilis está disponível nos postos de saúde, com o resultado 

obtido em no máximo 30 minutos, sem a necessidade de ir ao laboratório. No caso de 

TR positivo (reagente), um segundo teste, de laboratório, é realizado para confirmar o 

diagnóstico. 
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O tratamento é feito com antibiótico aplicado no posto de saúde mais próximo da casa 

do indivíduo. A parceria sexual também deve ser testada e tratada para evitar a 

reinfecção do indivíduo ou da gestante.  

 

Prevenção  

 o uso correto e regular de preservativo ou camisinha;  

 o acompanhamento de gestantes no pré-natal e da parceria sexual ajuda na 

prevenção e no controle da infecção. 

 

6.3. Gonorreia 

É uma infecção causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, sua transmissão ocorre 

através do contato sexual. Ela causa uma inflamação na uretra (uretrite). A bactéria 

pode chegar na corrente sanguínea e atacar as articulações ou causar feridas na pele.  

 

Sintomas  

Os sintomas aparecem em homens e mulheres cerca de 2 a 8 dias após o contágio. 

 inflamação no canal da uretra; 

 dor ou ardor ao urinar; 

 saída de pus através da uretra; 

 corrimento amarelado ou claro, fora da época da menstruação; 

 dor ou sangramento durante a relação sexual; 

 a maioria das mulheres infectadas não apresentam sinais e sintomas; 

 homens podem apresentar ardor e esquentamento ao urinar e dor nos testículos; 

 

A gonorreia quando não tratada pode causar esterilidade - a incapacidade de ter filhos 

– e pode atacar o sistema nervoso, causando meningite; além de poder afetar os ossos 

e até o coração. 

 

Contágio/Transmissão 

A transmissão ocorre através da relação sexual (oral, vaginal ou anal) e durante o parto 

(da mãe para a criança).  
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Diagnóstico e Tratamento  

 

O período de incubação (contato sexual sem preservativo até os primeiros sintomas) é 

curto, por volta de 24 horas. O exame clínico feito pelo médico define o diagnóstico e a 

comprovação é feita por exames de laboratório. No tratamento são utilizados 

antibióticos disponíveis na maioria dos postos de saúde. Na presença de qualquer 

sintoma é recomendado procurar um médico para o  

diagnóstico correto e iniciar o tratamento com o antibiótico certo. As parcerias sexuais 

devem ser tratadas, mesmo que não apresentem sinais e sintomas. 

 

 

Prevenção 

 uso de preservativos nas relações sexuais, inclusive para a prática de sexo oral.  

 procurar assistência médica ao primeiro sinal de corrimento ou pus, coceira ou 

ardor ao urinar; 

 realizar todo o tratamento para se certificar da eliminação da bactéria. 

 

 

 

6.4. Infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV)  

 

É uma infecção causada pelo vírus HPV (papilomavírus humano). Um vírus de DNA 

que infecta a pele ou mucosas (oral, genital ou anal) das pessoas, provocando verrugas 

na região genital e no ânus. A infecção não é curável mas pode ser tratada. São 

conhecidos mais de 100 tipos, sendo que 20 deles podem causar lesões na área 

genital. Alguns se relacionam com o desenvolvimento de câncer nas genitálias, no colo 

do útero e na região anal.  

 

 

 

 

Você tomou 

vacina ? 
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Sintomas 

 

A infecção pelo HPV não apresenta sintomas na maioria das pessoas. Outras pessoas 

podem apresentar lesões na forma de verrugas genitais (condilomas) ou venéreas ou 

cristas de galo.  

O HPV pode ficar latente de meses a anos, sem manifestar sinais (visíveis a olho nu), 

ou apresentar manifestações subclínicas (não são visíveis a olho nu). Alguns pacientes 

podem estar infectados, ao mesmo tempo, com vários tipos de HPV. Os sintomas 

aparecem em homens e mulheres e surgem entre dois e oito meses, mas pode demorar 

até 20 anos até aparecer algum sinal da infecção. 

 verrugas na vagina, colo do útero, região do ânus, pênis (geralmente na glande), 

bolsa escrotal e no ânus, chamadas de condilomas acuminados (popularmente  

crista de galo ou cavalo de crista); 

 as verrugas podem ser únicas ou múltiplas, de tamanho variável, achatadas ou 

papulosas (elevadas e sólidas); 

 

Contágio/Transmissão 

 

A transmissão ocorre por contato direto com a pele ou a mucosa infectada. A principal 

forma de transmissão é pelo contato sexual, que inclui contato oral-genital, genital-

genital ou mesmo manual-genital. Logo, o contágio com o HPV ocorre mesmo na 

ausência de penetração vaginal ou anal. Também pode haver transmissão durante o 

parto. Muitas pessoas com HPV não apresentam os sintomas e não sabem que tem o 

vírus, mas podem transmiti-lo. 

 

Diagnóstico e Tratamento 

O diagnóstico é feito por um médico especialista em ginecologia, no caso de mulheres, 

e o urologista, no caso dos homens. Assim que se iniciar a vida sexual homens e 

mulheres precisam fazer os exames. Em mulheres infectadas o HPV causa lesões e 

anormalidades nas células do colo do útero e da vagina que podem ser diagnosticadas 

pelo exame Papanicolau, em seguida é realizada uma biópsia do tecido do colo uterino 
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que tem a lesão. Esse exame ajuda a detectar as células anormais do colo do útero, 

que podem ser tratadas antes de se tornarem câncer. 

No caso do homem, os exames consistem na observação, a olho nu e com uma lupa 

(peniscopia), e na procura de lesões e verrugas na região genital masculina. Em caso 

de suspeita, é feita uma pequena raspagem do local e o material é enviado para análise 

no laboratório. Os exames para HPV no homem são importantes para que ocorra o 

tratamento adequado da infecção, reduzindo as complicações e a transmissão da 

infecção. O tratamento é um conjunto de ações (medicação, procedimentos cirúrgicos) 

que tem o intuito de destruir as lesões e as verrugas. O tratamento das verrugas 

anogenitais não elimina o vírus e, por isso, as lesões podem reaparecer. As pessoas 

infectadas e suas parcerias devem retornar ao serviço, caso se identifiquem novas 

lesões. 

 

Prevenção  

 A vacinação contra o HPV é a forma mais eficaz para se prevenir contra a 

infecção. É indicada para jovens que ainda não tiveram contato sexual e, 

portanto, não entraram em contato com o HPV. A vacina não é um tratamento e 

não apresenta eficácia contra infecções ou lesões por HPV já existentes. A 

vacina é indicada para: meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. 

 O uso de preservativo na relação sexual é uma importante forma de prevenção 

do HPV. O seu uso não protege totalmente da infecção pelo HPV, muitas vezes 

as lesões estão localizadas em áreas que não estão protegidas pelo preservativo 

(vulva, região pubiana ou bolsa escrotal). O preservativo feminino, que cobre 

também a vulva, é mais eficaz para evitar a infecção, se utilizada desde o início 

da relação sexual. 

 

6.5. Hepatite B 

 

É uma IST causada pelo vírus da hepatite B (HBV) que provoca uma inflamação do 

fígado. O HBV é altamente infeccioso, ele pode sobreviver ativo no ambiente externo 
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por vários dias (em uma gota de sangue). A infecção pode se tornar persistente 

(crônica) e causar danos mais graves ao fígado, como cirrose e câncer.  

 

 

Contágio/Transmissão 

 

Todas as hepatites virais são transmissíveis. O HBV está presente no sangue, na 

saliva, no sêmen e nas secreções vaginais da pessoa infectada. O vírus é encontrado 

em altas concentrações nas secreções sexuais e, portanto, o contato sexual constitui 

uma forma importante de contágio da doença. O período de incubação do vírus é de um 

a quatro meses e as principais vias de transmissão são: 

 por relações sexuais sem o uso de preservativo; 

 da mãe infectada para o filho durante a gestação, o parto ou a amamentação; 

 compartilhamento de material como seringas, agulhas, cachimbos, de higiene 

pessoal (lâminas de barbear e depilar, escovas de dente, alicates de unha ou 

outros objetos que furam ou cortam) ou de confecção de tatuagem e colocação 

de piercings; 

 

Sintomas 

 

A hepatite B pode se desenvolver de forma aguda e crônica. A aguda tem curta 

duração. Na forma crônica (dura mais de seis meses) os sintomas são parecidos com 

os da hepatite A e aparecem de um a seis meses após a infecção.  

 cansaço, tontura, enjoo e/ou vômitos; 

 febre e dor abdominal; 

 pele e olhos amarelados; 

 urina escura e fezes claras.  

A forma crônica ocorre mais em crianças, cerca de 5% a 10% dos adultos evoluem para 

a forma crônica. 
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Diagnóstico e Tratamento  

 

O diagnóstico é feito pelo médico e por exame de sangue que quantifica as enzimas do 

fígado (as aminotransferases) e a presença de antígenos do vírus. Os exames podem 

ser realizados por meio de testes rápidos (TR). Após o resultado positivo, o médico 

determina o tratamento adequado. Além dos medicamentos é necessário evitar o 

consumo de bebidas alcoólicas por um período mínimo de seis meses, além de 

tomar remédios para controlar e aliviar vômito e febre. 

 

Prevenção  

 ocorre pela vacinação (disponível no SUS); 

 uso de preservativos; 

 não compartilhar objetos de uso pessoal (lâminas de barbear e depilar, escovas 

de dente) e material de manicure;. 

 usar materiais descartáveis na confecção de tatuagem e na colocação de 

piercings..  

 

A mulher grávida precisa fazer o pré-natal e os exames para detectar a hepatite, a aids 

e a sífilis. Essa ação evita a transmissão de mãe para filho. Em caso positivo, é 

necessário seguir todas as recomendações médicas, inclusive sobre o tipo de parto e 

amamentação. 

 

6.6. Infecção pelo HIV 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida  - AIDS  -  é uma infecção contagiosa 

causada pelo vírus HIV que causa a perda progressiva da imunidade (da defesa) do 

corpo. O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é um retrovírus (vírus de RNA) que 

ataca o sistema imunológico, que defende o organismo de doenças. As células mais 

atingidas são os linfócitos T CD4+.  
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O HIV se liga a membrana dessa célula e passa para o seu interior para se multiplicar. 

Assim, o sistema de defesa perde a capacidade de responder às doenças e o corpo fica 

exposto e  vulnerável a elas, desenvolvendo a AIDS. 

 

Sintomas 

 

No inicio, os sintomas são semelhantes aos de uma gripe forte e podem variar 

dependendo da resposta imunológica de cada indivíduo, se manifestam de 2 a 4 

semanas após a infecção do vírus. 

 febre constante, diarreia, suores noturnos e emagrecimento; 

 manchas na pele (sarcoma de Kaposi); 

 calafrios, ínguas, dores de cabeça, de garganta e dores musculares. 

 

Na fase mais avançada, surgem doenças oportunistas como: 

 tuberculose. 

 pneumonia. 

 meningite. 

 toxoplasmose. 

 candidíase 

 

Contágio/Transmissão 

O HIV sobrevive só por alguns minutos no ambiente externo. Assim, a transmissão 

depende do contato com as mucosas ou com alguma área ferida do corpo. A 

transmissão do HIV acontece das seguintes formas: 

 sexo (vaginal, oral e anal) sem preservativo; 

 uso coletivo de seringa; 

 transfusão de sangue contaminado; 

 da mãe infectada para seu filho durante a gravidez, no parto e na amamentação; 

 instrumentos não esterilizados que furam ou cortam. 
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Diagnóstico e Tratamento   

 

O diagnóstico é feito por exames de laboratório que detectam os anticorpos contra o 

HIV em cerca de 30 minutos. Em todos os casos, a infecção pelo HIV pode ser 

detectada em, pelo menos, 30 dias a contar da situação de risco. Isso porque o exame 

(o laboratorial ou o teste rápido) busca por anticorpos produzidos contra o HIV. 

 

Tratamento  

Uso de medicamentos antirretrovirais (ARV) impedem a multiplicação do HIV no 

organismo. Eles ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico, o uso 

regular dos ARV é fundamental para aumentar o tempo e a qualidade de vida das 

pessoas que vivem com HIV. 

Quando fazer o teste de HIV? 

O teste de HIV deve ser feito  sempre que você tiver passado por uma situação de 

risco, como ter feito sexo sem preservativo.  

 

Prevenção  

 uso de preservativos nas relações sexuais e de  seringas descartáveis; 

 promoção de ações que contribuam à informação, à prevenção e à percepção do 

risco de exposição ao HIV; 

 incentivos às mudanças de comportamento da pessoa e da comunidade ou do 

grupo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preservativos evitam 

a infecção pelo HIV 

e de outras IST!! 

 

Preservativos? 
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7. Alimentação e Saúde 

 

7.1. Alimentação na adolescência 

 

A saúde e o bem-estar do indivíduo também dependem da sua nutrição. As pesquisas 

indicam que a boa alimentação exerce papel fundamental na prevenção de doenças. 

Alimentação é a ação de ingerir alimentos que fornecem os nutrientes ao corpo. Ela 

mantém as necessidades dos nutrientes, ajudar a manter o peso adequado e o 

desenvolvimento normal dos ossos e músculos. As necessidades nutricionais na 

adolescência são influenciadas pela puberdade e pelo rápido crescimento. É uma fase 

que a escolha dos alimentos é determinada por fatores psicológicos, socioeconômicos 

e culturais, e que interferem diretamente na formação dos hábitos alimentares 

saudáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Alimentação saudável 

 

Alimentação saudável é a ingestão de diferentes tipos de alimentos  

em quantidades de porções recomendadas, de modo a garantir a  

ingestão de todos os nutrientes necessários à saúde e o bem-estar.  

Ela deve atender atende as necessidades nutricionais do indivíduo 

 em cada fase da sua vida. 

O cálcio deve 

fortalecer os 

ossos e prevenir 

da osteoporose 

no futuro. 

Os nutrientes em 

destaque são as 

proteínas e o 

cálcio. 
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7.3. Algumas dificuldades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TV passa muita 

propaganda de 

alimento não 

saudável !!! 

A maioria das 

lanchonetes vendem 

alimentos não 

saudáveis !!! 

 

. 

 • não prejudicar o meio 

ambiente; não ser contaminada; 

• ser acessível e disponível 

perto de onde a pessoa mora, 

trabalha ou estuda; 

Além de comer frutas e 

verduras, uma alimentação 

saudável deve: 

• se adequar a idade e o 

gênero da pessoa; 

• respeitar a cultura, a 

raça e a etnia da pessoa; 
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Alimentos são 

fontes de 

nutrientes e 
de energia. 

 

Nenhum nutriente é 

mais ou menos 

importante que o 

outro. 

 

Cada nutriente tem 

 um papel 

essencial no 

organismo. 

 

7.4. O que são alimentos 

 

 

 

 

 

Alimentos são as substâncias sólidas e líquidas que são utilizadas  

para formar e/ou manter os tecidos do corpo, regular as funções  

do organismo e fornecer energia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. O que são  nutrientes 

 

Nutrientes são substâncias químicas existentes nos alimentos que são absorvidas e 

atuam como “matéria prima” para o organismo. Elas garantem a formação, o 

desenvolvimento e o seu funcionamento. Todos eles são necessários para manutenção 

da vida, prevenir doenças e promover   a saúde. 
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Os carboidratos são 

nutrientes que fornecem 

energia para o nosso 

organismo. 

As gorduras ou lipídeos 

também fornecem energia 

e atuam como reserva de 

energia. 

 

As proteínas são 

componentes necessários 

para o crescimento, 

construção e reparação dos 

tecidos do nosso corpo. 

Os sais minerais regulam as 

funções do organismo e as 

reações químicas do 

metabolismo. 

As vitaminas auxiliam as proteínas 

a construir e a manter os tecidos e 

os processos metabólicos, sua 

carência pode causar distúrbios 

chamados avitaminoses. 

7.6. Tipos de Nutriente 

 

Macronutrientes são nutrientes que se precisa em grandes quantidades e estão 

presentes em grande parte dos alimentos. São os carboidratos, as gorduras e as 

proteínas. 

 

 

 

 

 

       

 

 

Micronutrientes são nutrientes necessários em pequenas quantidades mas muito 

importantes para o funcionamento do corpo e na proteção contra doenças. São os sais 

minerais e as vitaminas.  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

7.7. Água: importância e funções 

 

Apesar de não ser alimento ela possui diversas funções essenciais para o organismo. 

 Atua como um solvente das substâncias do organismo e possibilita a ocorrência 

das reações químicas; 

 É o meio de transporte dos nutrientes, moléculas e outras substâncias orgânicas; 
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Nenhum alimento 

sozinho possui todos 

os nutrientes 

capazes de regular, 

construir, manter os 

tecidos do organismo 

e fornecer energia. 
 

Por isso é preciso 

combinar 

diferentes tipos 

de alimentos na 

refeição. 
 

 Está presente na digestão até a absorção e excreção de substâncias; 

 Atua como lubrificante nos processos de mastigação, deglutição, excreção e nas 

articulações, 

 Colabora na regulação da temperatura corporal;  

 É responsável pelo bom funcionamento dos rins, intestino e sistema circulatório; 

 Ajuda a manter o equilíbrio dos líquidos corporais. 
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O jeito mais simples de entender o que é a alimentação saudável é saber como os 

alimentos são classificados: 

 

7.8. Tipos de alimentos  

 

7.8.1. Alimentos in natura 

Ex.: frutas, legumes, verduras, raízes, tubérculos e ovos. 

 

 

 

 

 

 

7.8.2. Alimentos minimamente processados 

Ex: grãos secos, polidos e empacotados ou moídos na forma de farinhas, raízes e 

tubérculos lavados, cortes de carne resfriados ou congelados e leite pasteurizado. 

 

 

 

 

 

 

São alimentos muito 

processados e 

industrializados, ricos 

em açúcar, sal e gordura 

hidrogenada !! 

 FAKE FOODS são 

alimentos que prejudicam 

a saúde e não trazem 

benefícios ao organismo !! 

alimentos obtidos 

diretamente de plantas 

ou de animais (como 

frutos, folhas, legumes, 

verduras, raízes, 

tubérculos, ovos e leite) 

e não sofrem nenhuma 

alteração após deixarem 

a natureza. 

alimentos in natura que 

foram submetidos a 

alterações mínimas 

(processos de limpeza 

e  remoção de partes) 

mas sem envolver 

adição de sal, açúcar, 

óleos ou gorduras. 
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7.8.3. Alimentos processados  

 

Exs.: produtos em conserva, frutas em calda,  

enlatados, queijos, pães. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8.3. Alimentos ultraprocessados 

 

Exs.: refrigerantes, refrescos, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, macarrão 

instantâneo, sorvetes, balas e guloseimas em geral, cereais matinais açucarados, bolos 

e misturas para bolo, barras de cereal, produtos congelados e prontos para 

aquecimento, como pizzas, hambúrgueres, nuggets e salsichas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alimentos fabricados pela 

indústria com adição de sal, 

açúcar ou outra substância 

para torná-los duráveis e 

saborosos; passam por 

processos de cozimento, 

secagem, fermentação, 

acondicionamento em latas 

ou vidros, e por métodos de 

preservação, como salga, 

salmoura, cura e defumação. 

são feitos a partir das substâncias 

que existem nos alimentos (óleos, 

gorduras, açúcar, amido, proteínas, 

gorduras hidrogenadas, amido 

modificado) com adição de corantes, 

aromatizantes e saborizantes; 

passam por processos industrias 

como extrusão, pré-processamento 

por meio de fritura ou cozimento. 
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Dicas de 

alimentação... 

Fique esperto...escolha 

alimentos do bem !!! 

Adote hábitos e estilo 

de vida mais saudáveis. 

 

7.8.4.  

 

 

 

 

 

 

 Não pule refeições, coma no café da manhã, almoço e jantar. 

 Faça lanches saudáveis nos intervalos das refeições. 

 Procure comer frutas, verduras e legumes de sua preferência. 

 Consuma frutas e verduras da estação, são baratas e mais nutritivas na época 

da safra. 

 Adote uma dieta colorida, isto é, com frutas e verduras de cores diferentes.  

 Saia da rotina e experimente novos vegetais! 

 Tente comer feijão e ou tome o caldo todos os dias. 

 Procure tomar leite e/ou derivados todos os dias. 

 Evite os alimentos muito industrializados, que são os “ultraprocessados”, aqueles 

que você não sabe quem fez, de onde vêm ou o que têm dentro. 

 Tente comer menos fake foods: salgadinho de pacote, refrigerantes, biscoitos 

recheados, lanches de fast-food, alimentos de preparo instantâneo, doces e 

sorvetes. 

 Crianças e adolescentes, em fase de crescimento, precisam fazer pequenos 

lanches entre as refeições. 

 O consumo excessivo de sal ou açúcar causa doenças do coração, obesidade, o 

risco de cárie dental e outras doenças crônicas. 
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Dicas de saúde... 

Fique esperto...aprenda 

a escolher.....aprenda a 

se cuidar !!! 

7.8.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evite o consumo de bebidas alcoólicas e não fume. 

 Faça exercícios isso diminui a ansiedade e o estresse. 

 Escolha lanches saudáveis nos momentos de lazer. 

 Exercício e o consumo correto dos alimentos aumentam a perda de gordura e 

melhora a sua distribuição corporal. 

 Beba água sempre! 

 Desenvolva o auto-cuidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão: Aplicativos Nutriligal  

(Google Play)  

Sugestão: Aplicativos Vitaminas e  

Minerais (Google Play)  
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ANEXO A - Parecer consubstanciado do CEP 
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ANEXO B – Carta de anuência 
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ANEXO C – TERMO CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO D – Termo de assentimento livre e esclarecido 

 

 

 

 


