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RESUMO 

Desenvolvimento de material didático virtual em prevenção e controle de Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (ISTs) para os alunos do Ensino Médio 

 
Ramon de Souza Lima 
 
Orientação:  Prof. ª Dra. Susana Frasés Carvajal   

           Prof. ª Dra. Rossiane Claudia Vommaro 
 

 Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Mestrado Profissional em Ensino de 

Biologia em Rede Nacional - ProfBio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte 

dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de Biologia. 

Os fatores associados ao aumento do número de infecções sexualmente transmissíveis 

(ISTs) entre adolescentes são a atividade sexual prematura, a variabilidade de parceiros, a 

influência grupal, a pouca escolaridade, a violência associada ao baixo nível socio econômico, 

e a falta de informação entre a infância e a adolescência. Além disso, a exclusão dos estudantes 

do desenvolvimento do conhecimento e o uso de ferramentas educacionais ineficazes na saúde 

e na prevenção levam o adolescente a adquirir IST em experiências sexuais sem medidas 

preventivas adequadas. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 

2004 e 2013, houve um aumento de 25% no número de casos de ISTs, principalmente gonorreia 

e sífilis, entre os jovens até os 25 anos. O objetivo deste projeto foi construir uma ferramenta 

digital para auxiliar o ensino sobre as ISTs com maiores ocorrências entre os adultos jovens. 

Desta forma, foi desenvolvido o Web aplicativo “IST tô fora!”, tendo como base os dados da 

OMS. Assim, as ISTs incluídas no “IST tô fora!” foram sífilis e gonorreia, com foco em sinais 

e sintomas, vias de transmissão e prevenção. Trata-se de um Web aplicativo para celular, 

acessível em diversas plataformas como facebook, instagram e youtube de fácil acesso e 

compreensão, com imagens e ícones de rápida leitura. O Web aplicativo não utiliza a memória 

do celular e é composto de oito videoaulas e um “Quiz” com 40 perguntas e respostas. O “IST 

tô fora!” permite disseminar conhecimento sobre as ISTs entre os alunos do ensino médio 

através do aumento do interesse pelo assunto e do acesso à informação, características que 

podem contribuir para a prevenção e controle das ISTs.  

Palavras-chave: Infecções sexualmente transmissíveis, aplicativo para dispositivo móvel, 
prevenção, ensino. 

  



viii 
 

ABSTRACT 

 

Development of virtual didactic tool on prevention and control of Sexually Transmitted 

Infections (STIs) for high school students 

 
Ramon de Souza Lima 
 
Orientação: Prof. ª Dra. Susana Frasés Carvajal   

          Prof. ª Dra. Rossiane Claudia Vommaro 
 

 Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Mestrado Profissional em Ensino de 

Biologia em Rede Nacional - ProfBio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos 

requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de Biologia. 

 Factors associated with the increased number of sexually transmitted infections 

(STIs) among adolescents are premature sexual activity, partner variability, group influence, 

low schooling, violence associated with low socioeconomic status and the lack of information 

between the phase of childhood and adolescence. Additionally, the students exclusion from the 

development of knowledge as well as the use of ineffective education tools in health and 

prevention lead the adolescent to acquire STIs by trying sexual experiences without 

considering adequate preventive measures. According to data from the World Health 

Organization (WHO), between 2004 and 2013, there was a 25% increase in the number of cases 

of STIs, mainly gonorrhea and syphilis, among young people up to 25 years of age. The goal 

of this project was to create a digital tool to help teaching students about STIs with higher 

occurrence among younger adults. Thus, it was developed the Web app “IST tô fora!”, 

considering WHO data. Consequently, the STIs included in “IST tô fora” were syphilis and 

gonorrhea, with focus on signs and symptoms, ways of transmission and preventive measures. 

It is a Web app for smartphone, is accessible on several available platforms such as facebook, 

instagram e youtube, of easy access and comprehension, with images and quick-reading icons 

to aid searches and does not work by using the cell phone memory. It consists of eight 

videotapes and "Quiz" with 40 questions and answers. "IST tô fora!" allows to spread 

knowledge about STIs among high school students by raising the interest of and access to 

information, characteristics that may contribute to the prevention and control of STIs.  

Keywords: Sexually transmitted infections, smartphone Web app, prevention, teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 A educação atual no Brasil  

O processo de educação inerente a nossa espécie, pressupõe uma memória cultural 

recuperável para cada novo membro que se insira no fluxo cultural. Essa inserção se iniciou 

quase que por instinto, passando para um processo onde o jovem imita o adulto. Com o passar 

do tempo e com a vida social mais complexa, ocorreu a instauração de instituições que atuam 

de modo formal e explícito na inserção de novatos no meio sociocultural. Assim, nasceram as 

escolas (1). 

As características do modelo de ensino das escolas Brasileiras foram estabelecidas no 

período da Modernização, juntamente com a Revolução Francesa e a revolução industrial (2). 

Nesse modelo de ensino, o professor é aquele que domina, detém todo o conhecimento e, 

predominantemente, é o único que atua em sala de aula; e os alunos são meros espectadores. 

Assim, houve a criação dos espaços escolares, o que foi um avanço na educação Brasileira. 

Porém, as escolas contemporâneas permanecem vinculadas à esse modelo de ensino do 

passado, no qual estas são ambientes de controle, e o professor um dominador e disseminador 

das normas a serem seguidas (2).  

Diferentemente dos países que conseguiram implementar um modelo de escola 

eficiente, a educação no Brasil permaneceu pautada em um modelo dualista e excludente, sem 

considerar evidências científicas, e onde a maioria tem pouco acesso à escola ou estudou em 

escolas ruins, enquanto as elites sociais tiveram o caminho facilitado e amparo necessário para 

chegar ao ensino superior. Para evitar o atraso no processo de melhorias da educação brasileira, 

é preciso propor políticas baseadas em evidências, e não no senso comum; informações 

embasadas cientificamente que advenham da experiência internacional e nacional, que 

mostrem quais ações dão mais certo e que ajudem a fazer um diagnóstico correto do caso 

brasileiro. Sem ignorar as especificidades dos países bem-sucedidos, é possível selecionar um 

pequeno conjunto de políticas que são comuns a essas nações e que explicam grande parte do 

seu sucesso, como: uma sólida qualificação docente, maior atratividade da profissão docente, 

melhor qualidade da gestão do sistema educacional e das escolas, elevadas expectativas dos 

sistemas educacionais sobre o desempenho dos alunos e reformas educacionais no centro da 

agenda pública nacional, baseando-se no diálogo com vários atores e utilizando evidências para 

alimentar as políticas públicas (3).  
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A partir dos anos 50, a terceira revolução industrial e a globalização contribuíram de 

forma marcante para o desemprego em nosso país e para a exclusão da mão-de-obra com baixa 

escolarização. Essa exclusão, ao longo de décadas, favoreceu à busca por melhor qualificação 

pelos jovens, e levou ao aumento da permanência dos mesmos nas escolas, com melhoria nas 

possibilidades de crescimento profissional (4). Contudo, ao longo de décadas a busca por essa 

melhora tem sido frustrada pelo tipo de ensino médio oferecido nas escolas públicas. O que se 

percebe é que, de modo geral, não são adotados os métodos que estimulem os estudantes e que 

respondam às expectativas e às potencialidades dos adolescentes, segundo o que determina a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, regulamentada em 1998 

pelas Diretrizes do Conselho Nacional de Educação (DCNE) (5). Segundo, o Art. 2º da 

LDBEN, a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo 

para o exercício da cidadania (5). Semelhantemente, nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) consta que o novo ensino médio deve deixar de ser um preparatório para o ensino 

superior ou estritamente profissionalizante, para ser uma etapa que complete a educação básica, 

capacitando o aluno para o aprendizado permanente (6). 

A transição de um modelo de ensino arcaico para um modelo moderno, conforme 

determinado pela LDBEN e os PCNs enfrenta como obstáculo à formação dos docentes através 

dos métodos tradicionais de ensino superior vigentes no Brasil. Assim, o professor, sem estar 

preparado tecnicamente para esta tarefa, é desafiado a conduzir o aluno na construção da sua 

própria estrutura do pensamento. Ou seja, o professor para ensinar com êxito, além do 

conhecimento sobre a disciplina que ministra, deveria dominar os conteúdos de didática e 

pedagogia (7). Essa dificuldade do docente de conduzir e ensinar o aluno é fruto do método 

tradicional ao qual estão submetidos os cursos superiores de licenciatura que, de modo geral, 

não têm foco na docência, formando professores inexperientes (8). Além disso, essa questão é 

agravada pela inexistência de uma política de valorização do docente, que inclua remuneração 

digna, acesso fácil à formação continuada e um programa de carreira que fixe o professor ao 

sistema de ensino (9,10). 

Se existem problemas para manter o professor na escola, dignamente, não é diferente 

para os alunos (10). A criação de diversos programas, como a expansão do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e a 

expansão do ensino fundamental para nove anos, apesar de ampliarem o acesso dos alunos à 

educação, não priorizam a qualidade do ensino. Como consequência, observamos a falta de 
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motivação dos alunos, aumento da evasão escolar (11) e a falta generalizada da qualidade do 

sistema educacional brasileiro (10). Infelizmente, o Brasil exibe dados de avaliação da 

educação, mostrando que em 2015 mais da metade dos adultos entre 25 e 64 anos não tinham 

acesso ao ensino médio e 17% da população não concluiu o ensino básico (12). Somando-se a 

isso, o desinteresse do aluno pode vir de fatores extremamente importantes como a atenção 

insuficiente dos pais para com os seus filhos, o baixo poder aquisitivo, a moradia em locais 

violentos e a localização da escola. Esses fatores, consequentemente, aumentam a 

responsabilidade da escola com a educação e com o desenvolvimento desses alunos. Ou seja, 

não é incomum a escola fazer o papel dos pais. E, quando a escola não consegue desempenhar 

essa tarefa, o aluno desenvolve um comportamento agressivo que dificulta a sua permanência 

na escola (13). É interessante saber, que a maioria dos alunos não vai à escola para aprender, 

mas para obter boas notas e ser aprovado no ano letivo. E frequentemente, alguns pais 

concordam com esse comportamento equivocado (14). Ainda, para que a permanência dos 

alunos, durante o período escolar, seja prazerosa, é importante que a comunidade escolar se 

envolva, o que deve acontecer de forma democrática, valorizando a participação de todos e as 

decisões tomadas em prol do grupo (15).  

 Apesar das críticas apresentadas sobre o sistema educacional brasileiro, a escola 

continua sendo uma segunda “casa” para o aluno, desempenhando papel importante na 

formação global do adolescente, incentivando este à cidadania e a incorporação de hábitos 

saudáveis relacionados à atividade sexual, higiene pessoal e alimentação (16). Temas muitas 

vezes de difícil abordagem pelos pais como sexualidade e que levam o adolescente a buscar 

conhecimento em fontes menos qualificadas preferencialmente (17,18), devem ser ensinados 

nas escolas. Com este fim os temas transversais, dentre eles, a sexualidade, foram destacados 

no documento sobre os parâmetros curriculares nacionais (PCNs) em 2006 (6). Atualmente, 

mesmo com as limitações descritas, há escolas que abordam à prevenção das ISTs, as alterações 

biológicas do corpo e as questões sobre o sexo.  

1.2 Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a entrada dos temas transversais no 

currículo escolar 

 Os PCNs são propostas sobre cada área de ensino que norteiam a elaboração dos 

currículos escolares no Brasil, permitindo o processo de assimilação do desenvolvimento das 

novas linguagens e conquistas tecnológicas e científicas. A inovação dos PCNs levou aos temas 

transversais que expressam conceitos e valores básicos à democracia e à cidadania, como por 
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exemplo, a orientação sexual e as medidas de prevenção das infecções sexualmente 

transmissíveis (ISTs), além da saúde ou vida coletiva (19). Por transitarem em múltiplas 

disciplinas, estes temas devem ser examinados como objeto de estudo multidisciplinar em seu 

contexto real (6).  

Segundo Bomfim e colaboradores (2013), no texto-base sobre saúde, existem grandes 

dificuldades teóricas para a compreensão da relação saúde e educação, sendo a sua maior 

limitação “o compromisso com a construção da cidadania” (8). Para se trabalhar 

transversalmente, as escolas devem abarcar o estudo de saúde e prevenção das doenças, 

apoiados nas questões urgentes e presentes no cotidiano dos alunos, promovendo uma 

formação compromissada com a cidadania (20).   

É interessante dizer que a orientação sexual e saúde são componentes de um mesmo 

conjunto temático que se permeiam e se entrelaçam, não sendo possível trabalhá-los de forma 

desconectada (21). Porém, a educação sexual assume no PCN caráter informativo, reforçando 

as exclusões, com um discurso de proteção sexual, que produz identidades vulneráveis à 

discriminação e vitimização sexual, o que pode influenciar na saúde sexual (22). Ainda, é 

importante mencionar, que vários livros didáticos de biologia do ensino médio, fazem uma 

abordagem pobre e superficial, sobre as ISTs, não dando a importância necessária e urgente ao 

tema. O que mostra a falta de sintonia com as proposta contidas nos PCNs, tema saúde (23). 

1.3 Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) 

1.3.1 Definição  

A terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) passa a ser adotada em 

substituição à expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), em consonância com a 

utilização internacional empregada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pela 

Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), pela sociedade científica e por alguns países 

(24). A denominação ‘D’, de ‘DST’, vem de doença, que implica em sintomas e sinais visíveis 

no organismo. No entanto, ‘Infecção’ pode ser assintomática durante toda a vida do indivíduo, 

sendo detectada apenas por meio de exames laboratoriais (24). 

As ISTs podem ser causadas por vírus, bactérias e protozoários. São transmitidas, 

principalmente, por meio do contato sexual, desprotegido, com uma pessoa infectada. Ainda, 
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a transmissão de uma IST pode ser vertical, ocorrendo, durante a gestação, no parto vaginal ou 

através da amamentação (24). 

1.3.2  ISTs mais importantes segundo a OMS 

 Segundo a OMS, clamidíase, gonorreia e sífilis são grandes problemas de saúde 

pública em todo o mundo. Anualmente, há cerca de 131 milhões de casos de infecção por 

clamídia, 78 milhões por gonorreia, 5,6 milhões por sífilis e 143 milhões por tricomoníase 

(25,26). 

No Brasil, segundo boletim epidemiológico, em 2016 foram notificados 87.593 casos 

de sífilis adquirida, 37.436 casos de sífilis em gestantes e 20.474 casos de sífilis congênita, 

entre eles, 185 óbitos (27). Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, a prevalência de infecção 

por Neisseria gonorrhoeae em diversas subpopulações no Brasil variou de zero a 18,4% entre 

2002 e 2012, e a  prevalência da sífilis de zero até 9,5% (28) . Para tantos casos de ISTs, o 

acesso ao diagnóstico e aos testes rápidos, devem estar disponíveis para todos. Então, é 

importante também ter estratégias que garantam a disponibilização do tratamento, o fluxo 

adequado de reposição de estoque, a capacitação de profissionais de saúde e campanhas nos 

principais veículos de comunicações (24,29).  

Segundo a OMS, essas ISTs devem ser tratadas de forma correta com antimicrobianos 

específicos para reduzir a disseminação das mesmas e melhorar a saúde sexual e reprodutiva. 

Porém, a resistência aos antimicrobianos é crescente, particularmente para Neisseria 

gonorrhoeae, o que acarreta na falha terapêutica e facilita a transmissão das cepas resistentes 

(30). O surgimento e a disseminação dessas cepas resistentes aos antimicrobianos estão 

associados principalmente ao diagnóstico tardio e o uso inapropriado desses medicamentos. Os 

serviços nacionais de saúde precisam monitorar os padrões de resistência aos antibióticos 

desses microrganismos em seus países; garantir o diagnóstico e a disponibilidade de 

tratamento; provover a capacitação de profissionais de sáude e campanhas nos principais 

veículos de comunicações com o objetivo de implementar medidas mais eficazes de prevenção 

e controle das ISTs (25,26). 

 

1.3.3 A gonorreia e a sífilis na adolescência 

O período da adolescência ocorre de forma dinâmica. A evolução e construção das 

teorias nesta fase, ocorrem através das mudanças fisiológicas e dos olhares psicossociais, 
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temporais e culturais. A definição cronológica mais utilizada inclui as idades de 10 a 18 anos 

(31). 

Os fatores biológicos que facilitam a aquisição das ISTs na adolescência são: a iniciação 

sexual precoce, associada à produção hormonal e a necessidade de experimentação, com 

consequente variabilidade de parceiros, por se tratar de uma fase de definição de identidade 

sexual. Além disso, os fatores socioeconômicos como o baixo nível econômico, a pouca 

escolaridade, a influência grupal e a violência, estão associados à precocidade das primeiras 

relações sexuais, ao maior número de parceiros e às atitudes equivocadas de proteção às ISTs 

(32). Segundo o boletim epidemiológico da Organização Mundial da Saúde – OMS (2014), 

houve um aumento no número de casos de ISTs entre jovens, sendo que 25% dos casos 

registrados entre 2004 e 2013, estão na faixa etária inferior aos 25 anos (33). 

No Brasil, as informações sobre a prevalência de IST entre adolescentes são escassas e 

pontuais. A notificação compulsória ocorre apenas para síndrome da imunodeficiência 

Humana adquirida (SIDA), sífilis e hepatites virais (32). 

1.3.3.1  Gonorreia 

A gonorreia é transmitida pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, um diplococo Gram-

negativo (34), aeróbico, não flagelado e produtor de oxidase e catalase (35). Medem 0,6 a 1μm 

de diâmetro, são reniforme e aeróbios (36). A transmissão ocorre por via sexual atingindo o 

trato genital, com incubação entre 5 a 7 dias. No homem o quadro mais frequente é a uretrite, 

que inicia com prurido. Se o tratamento for tardio ou inadequado, o processo se propaga ao 

restante da uretra, podendo evoluir para meningite, miocardite e esterilidade (37). Na mulher, 

a infecção é assintomática na maioria dos casos. Pode se manifestar como uma cervicite e se 

não tratada pode comprometer o endométrio e as trompas, causando esterilidade, gravidez 

ectópica e dor pélvica (37). A mulher infectada pode transmitir a infecção no parto vaginal e a 

criança nascer com conjuntivite neonatal (32). A incidência mundial desta infecção chega a 

cerca de 78 milhões de casos a cada ano, principalmente em países em desenvolvimento (38). 

A infecção é prevalente nos jovens de 15 aos 29 anos, constituindo 75% dos casos (33). 

Na prevenção da gonorreia, além do uso correto do preservativo, a informação pode 

tornar as práticas sexuais mais seguras. O treinamento de profissionais de saúde também é 

importante para a prevenção (26). 
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Testes diagnósticos com resultado imediatos e economicamente acessíveis para serem 

aplicados durante consultas ambulatoriais e em postos de saúde, não estão disponíveis. Assim, 

durante a assistência médica ambulatorial, frequentemente, os indivíduos com suspeita de IST 

são tratados com base em sinais e sintomas, exclusivamente. E, aqueles assintomáticos, ou seja, 

sem sinais e sintomas de IST, não são tratados. A terapêutica antimicrobiana empírica, não 

guiada por diagnóstico laboratorial, favorece a disseminação das ISTs e a emergência de cepas 

resistentes aos antibióticos (26,39).  

No Brasil, o tratamento atual da gonorreia é feito com ceftriaxona ou ciprofloxacina 

(33). Em países aonde a ocorrência de cepas com resistência antimicrobiana é emergente, está 

recomendada a terapia antimicrobiana combinada com duas drogas, ceftriaxona e azitromicina 

(40). Para gestantes infectadas é aplicada a solução aquosa de nitrato de prata a 1% nos olhos 

do neonato, evitando a conjuntivite no recém-nascido. Esta infecção se manifesta nos primeiros 

meses de vida, e pode levar a cegueira, quando não tratada (33). 

 Alguns países ao redor do mundo estabeleceram um programa de vigilância 

antimicrobiana gonocócica. Infelizmente, muitos países em desenvolvimento não seguem o 

programa (41). Não é o caso do Brasil, que tem  desempenhado papel destacado no 

reconhecimento da AMR (antimicrobial resistance) como problema de saúde pública e na 

defesa de estratégias multissetoriais para seu enfrentamento considerando o acesso à saúde 

(42). 

1.3.3.2  Sífilis 

A sífilis é uma infecção causada pela bactéria Treponema pallidum subsp. pallidum 

(29), uma espiroqueta que mede de 6 a 15 μm de comprimento por 0,25 μm de espessura (34) 

e apresenta 8 a 14 espirais regulares (29). A bactéria tem movimentos de rotação, flexão, 

contração e translação. É uma infecção curável e exclusiva do ser humano, com manifestações 

clínicas em diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária) (24). A infecção 

caracteriza-se por longos períodos de latência clínica e pela produção de lesões (33). 

Pode ser transmitida por via sexual (sífilis adquirida), vertical (sífilis congênita) e de 

forma mais rara por via indireta, através de objetos, tatuagem, e transfusões sanguíneas. O 

contato com as lesões infectantes pelos órgãos genitais é responsável por mais 95% dos casos 

de sífilis (43). A sífilis congênita (SC) acontece quando a mãe infectada transmite a doença 

para o feto através da placenta. Pode haver abortamento espontâneo, parto prematuro e ao 
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nascer o bebê pode apresentar os sintomas da doença. As manifestações da SC podem variar 

entre sífilis congênita precoce e sífilis congênita tardia. Na SC precoce, o recém-nascido pode 

apresentar por exemplo, hepatoesplenomegalia e linfadenopatia. Já na SC tardia as lesões são 

irreversíveis, como por exemplo, retardo mental (44). Estudos Americanos sugerem que mais 

de 50% dos recém-nascidos de mães com sífilis, não são diagnosticados no nascimento, 

desenvolvendo complicações futuras (33,45). 

A sífilis primária caracteriza-se por apresentar lesão inicial denominada cancro duro ou 

lesão única, ulcerada e indolor (protossifiloma), que surge de 10 a 90 dias após o contágio, 

ocorrendo Inflamação dos gânglios linfáticos (adenite satélite). O cancro duro desaparece em 

4 semanas, sem deixar cicatrizes. As reações sorológicas treponêmicas para sífilis tornam-se 

positivas a partir da 3ª semana de infecção, concomitante ao aparecimento do cancro duro, e as 

reações sorológicas não treponêmicas tornam-se positivas a partir da 4º ou 5º semana após o 

contágio (28) 

Na sífilis secundária os sintomas surgem entre 6 semanas e 6 meses, após a infecção, 

perdurando entre 4 e 12 semanas, podendo haver surtos até dois anos. A sintomatologia pode 

desaparecer espontaneamente em poucas semanas. Entre as lesões ricas em treponemas com 

erupções cutâneas há: as roséolas, as de palmo-plantares (indica sífilis secundário); pápulo-

hipertróficas nas mucosas, perda da sobrancelha, febre e linfadenopatia generalizada. Nesse 

estágio, é observado a falta de prurido nas lesões, indicando uma infecção de secundarismo e 

há uma presença significativa de resposta imune (24). 

Na sífilis latente não se observa sintoma, sendo detectada através de testes 

imunológicos. É dividida em latente recente (menos de um ano de infecção) e latente tardia 

(mais de um ano de infecção). Aproximadamente 25% dos pacientes intercalam lesões de 

secundarismo com os períodos de latência, durante o primeiro ano da infecção (24). 

Na fase terciária ocorre o desenvolvimento de lesões localizadas na pele e mucosas, 

sistema cardiovascular e nervoso. A característica desta fase é a formação de granulomas 

destrutivos, e ausência quase total da bactéria (44). 

A Penicilina G benzatina  é o medicamento de escolha para o tratamento da sífilis. De 

acordo com o estágio da infecção, a dose aplicada pode ser: única (sífilis primária); 1 vez por 

semana, 2 semanas (sífilis recente secundária e latente); 1 vez por semana, 3 semanas (sífilis 

tardia - latente e terciária) (37). Em caso de reações adversas existe o tratamento alternativo, 
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que consiste na dessensibilização com administração oral de doses progressivas de penicilina 

(24). No caso das gestantes, esquemas alternativos não são recomendados (28). Todos os 

pacientes devem ser reexaminados clinicamente e sorologicamente aos 6 e 12 meses após o 

tratamento. O rastreio e tratamento dos parceiros sexuais de pacientes com sífilis é importante 

para diminuir a cadeia de transmissão. Além disso, todos os pacientes com sífilis precoce 

devem ser testados para Human Immunodeficiency Virus (HIV) (32), pois as lesões genitais 

ulceradas aumentam o risco de contrair e transmitir o vírus HIV (43). 

 Assim, as ISTs são eventos causadas por bactérias e outros microrganismos, que 

são adquiridas, principalmente, pelo contado sexual desprotegido com pessoa infectada, além 

da transmissão vertical durante a gestação, no parto vaginal e na amamentação. Um importante 

fator que leva a disseminação das ISTs é a falta de conhecimento sobre a sua cadeia de 

transmissão e métodos de prevenção. Métodos mais eficazes de divulgação das informações 

sobre esses agravos são fundamentais para promover a diminuição da ocorrência das mesmas 

nos grupos mais vulneráveis, como os adolescentes. Nesse contexto, os meios digitais, como 

celular, smartphones e seus aplicativos podem ser ferramentas de ensino valiosas.  

1.4 Métodos virtuais como ferramentas de ensino 

A saúde é promovida por pessoas, comunidades e organizações, através de diferentes 

instrumentos. Esses instrumentos podem ser suporte tecnológico ou ferramenta para a 

compreensão das ISTs e ajudar o (a) adolescente a vencer obstáculos (46,47). A título de 

exemplo, os jogos eletrônicos e digitais são ferramentas que levaram a uma revolução cultural 

e tecnológica. O uso de games (gamificação) é uma estratégia apoiada nas atividades non-

game, ou seja, sem vencedor ou conclusão, para influenciar e causar mudanças no 

comportamento de indivíduos e grupos (48).  

Os videogames autônomos ou jogos baseados em realidade virtual, representam uma 

estratégia de prevenção e cuidado do HIV, especialmente entre os jovens (49). Muitos 

aplicativos móveis de saúde, com diferentes domínios, sobre o HIV / SIDA foram 

desenvolvidos na África. Um deles, foi o uso de SMS (Short Message Service) e chamadas de 

celular, que têm ajudado os pacientes lembrando dos horários das consultas e dosagens de 

remédios (50). Para aqueles que tentam se livrar do vício do cigarro, o uso dos smartphones 

tornaram o tratamento contra o tabagismo mais acessível. No entanto, existem dados limitados 

sobre a qualidade do aplicativo móvel na cessação do tabagismo e na eficácia da intervenção 
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(51). Seguindo o mesmo raciocínio, mas de modo mais convincente, os universitários, usuários 

do aplicativo, Saúde Móvel, tiveram pontuações significativamente maiores, para o 

comportamento alimentar, do que os não usuários (52). Ainda sobre a explosão tecnológica, há 

os aplicativos móveis para saúde mental, que visam reduzir os sintomas de um diagnóstico 

específico ou de problemas psicológicos variados através dos seus recursos. Esses entraram no 

mercado entre 2008 e 2009 e podem ser usados como um tratamento autônomo ou 

complementar. No final de 2010, dos mais de 300.000 aplicativos disponíveis, 8.000 foram 

relacionados à saúde, e uma pequena parcela desses estavam focados em saúde mental. Já em 

2015, dos 15.000 relacionados à saúde, um terço era sobre saúde mental (53). 

Na linha de jogos, com caráter educacional, o Bio Inc. é um simulador de estratégia 

biomédica que determina o destino final de uma vítima ao desenvolver a doença mais letal 

possível. O objetivo do jogador é piorar a situação do paciente e levá-lo à morte, antes que ele 

seja salvo pelos médicos (disponível no idioma português) (54). Do mesmo modo, o jogo 

Plague Inc. é uma mistura de estratégia e simulação realista. O agente patogênico contamina o 

'Paciente zero' e, a partir desse paciente, o jogador deve acabar com a humanidade. O paciente 

vai espalhando a infecção, tornando-se uma praga global mortal, enquanto se adapta a tudo que 

a humanidade pode fazer para se defender (55). 

Focando o olhar para o lado educacional, o aplicativo da Google, o Google Expeditions, 

uma ferramenta de realidade virtual, pode ser usado por professores em sala de aula para viajar 

por mais de 200 lugares diferentes. Acoplando o Google Cardboard (óculos feito de papelão, 

com lente de 45 milímetros) ao smartphone, o app Expeditions funciona como óculos de 

realidade virtual (56).  

Sem a distração virtual, o aplicativo “TánaMão”, após o preenchimento de um 

questionário ilustrativo, apresenta informações sobre as ISTs, HIV/SIDA e analisa o seu grau 

de risco, fornecendo o endereço dos serviços de saúde da cidade de São Paulo. Esse aplicativo 

visa a prevenção e promoção da saúde, sendo mais voltado para grupos vulneráveis ao HIV. 

Tem classificação indicativa de 14 anos (57).  

Abrangendo um público maior, o aplicativo, “Dr. Camisinha” tem bastante material 

para leitura e pouquíssimas figuras. Existe uma parte, “autoatendimento”, que é como se a 

pessoa estivesse no consultório. Ou seja, o Dr. Camisinha vai perguntando e dando opções de 

respostas. De modo geral é preciso ter tempo para ler a versão atual 1.0.8, que tem classificação 
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livre (58). Outro aplicativo disponível gratuitamente é o “Doença Sexualmente”, oferecido pela 

Expert Health Studio, com classificação de 12 anos. Esse aplicativo contém um vasto conteúdo 

para leitura, figuras, e vídeos narrados, em inglês, por Jane Borgat, M.A. (educadora sexual). 

Tem classificação indicativa de 12 anos (59). 

Na área da biologia, há dois exemplos de aplicativos para ensino. O primeiro é o 

“Biologia Digital”, versão 4.0, que é um conjunto de 1766 exercícios voltados para os alunos 

do ensino médio, que desejam exercitar a matéria. É separado por tópicos com questões de 

parasitologia e sistema reprodutor (60). O outro é o “LookBio-Biologia”, versão 1.1, que 

aborda, resumidamente, de forma escrita, os assuntos: introdução à biologia, bioquímica, 

citologia, taxonomia e reino dos seres vivos (61). 

Oferecido pela empresa Eworld Tech, o aplicativo “Sexo seguro App”, é similar ao 

“Tánamão”. Foi desenvolvido para fornecer orientações aos adolescentes e seus pais, sobre 

riscos e prevenção de transmissão de HIV/SIDA e sífilis. O usuário é convidado a fazer um 

teste, e de acordo com as respostas é informado sobre: o grau de risco, onde obter preservativos, 

postos de saúde, e os números de telefones para ajuda. É gratuito e tem classificação de 12 anos 

(62).  

 O aplicativo “Bactérias”, versão 9.0.0, é oferecido pela Helpful Books. Tem censura 

livre e está disponível em vários idiomas. É composto por poucas figuras e bastante conteúdo 

escrito, não havendo vídeos relacionados à sífilis ou gonorreia. Se as dúvidas não são 

solucionadas, o usuário tem a opção de ser direcionado para a Wikipédia ou baixar um outro 

aplicativo indicado (63). Do mesmo modo, o “aplicativo Doenças” redireciona o usuário como 

alternativa ao problema, além de ter vasto conteúdo para leitura e figuras. É oferecido pela 

empresa Kirill Sidorov e nesta versão 8.2.4 tem tamanho de 97MB (64). 

No que tange a censura, no Brasil, vídeos e jogos eletrônicos têm a classificação 

indicativa regulada pela Coordenação de Classificação Indicativa/Departamento de Promoção 

de Políticas de Justiça (Cocind/DPJUS), que informa às famílias, a faixa etária não 

recomendada e ainda a recomendação para que os responsáveis assistam e conversem com os 

filhos, sobre a mídia. Assim, com base na Classificação indicativa, não recomendada para 

menores de 16 anos, são admitidos para esta faixa etária conteúdos que apresentem: 1) Ato de 

pedofilia - Violência sexual contra vulnerável (menor de 14 anos); 2) Crime de ódio - Imagens 

ou contextos que apresentem agressões físicas, motivadas por ódio discriminatório e 
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preconceito; 3) Estupro/coação sexual - Tipo de agressão sexual que, geralmente envolve a 

relação sexual ou outras formas de atos libidinosos, realizados contra uma pessoa sem o seu 

consentimento (65).  

Assim, as novas tecnologias estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas. 

Nas escolas, não é diferente. A presença e uso constantes de celulares ou smartphones fazem 

com que os professores tenham que se ajustar a nova realidade, criando condições para que o 

smartphone não seja apenas para acessar as redes sociais ou para diversão, mas também uma 

ferramenta de ensino/aprendizagem (66,67). 

Com base no que foi apresentado sobre as ISTs e pela carência de meios de 

comunicação sobre estas doenças e sua prevenção, é que este trabalho tem como proposta o 

desenvolvimento de um aplicativo para telefone celular do tipo smartphone, com objetivo de 

elucidar dúvidas importantes sobre as ISTs, e ainda, estimular à prevenção destas doenças. Este 

recurso tem potencial para se tornar uma forma eficaz de estimular o acesso à informação de 

forma motivadora, prática e rápida, por ser tratar de uma tecnologia atrativa para adolescentes. 
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2 JUSTIFICATIVA 

O envolvimento dos adolescentes em episódios de ISTs tem ocorrido com maior 

frequência nas últimas décadas, tornando-se uma questão, urgente, de saúde pública. Por conta 

da imaturidade, das mudanças decorrentes das alterações hormonais, da insuficiência ou 

ausência de conversas com os responsáveis, da atividade sexual adiantada, entre outros, essa 

categoria de jovens tem sido acometida, de forma desenfreada, por diversas ISTs. Deve-se 

ressaltar que as ISTs de maior prevalência entre os adolescentes e jovens, são: a sífilis, 

gonorreia e clamídia que ocorrem em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. 

Os programas de saúde pública no Brasil, apesar de ocuparem significativo espaço nas 

mídias, no que tange informar, prevenir e controlar as ISTs, ainda são ineficientes. Por outro 

lado, com todos os percalços que afetam as escolas, estas instituições, ainda que timidamente, 

conseguem trabalhar determinados pontos relacionados à saúde. Ainda assim, faltam elementos 

ou instrumentos motivadores que efetivamente façam com que o aluno incorpore ao seu 

cotidiano, os conhecimentos sobre a educação sexual, sexualidade na adolescência, prevenção 

de infecções e a importância do sexo seguro. 

Assim, a abordagem sobre IST na escola deve ser feita de modo mais atraente, para que 

o conhecimento tenha sentido para o aluno e seja significativo em sua vida. Desta forma, a 

criação de um aplicativo para smartphone contribuirá para o processo de aprendizado, pois a 

praticidade deste tipo de acesso à informação é estimulante para o jovem e acessível para todas 

as camadas da sociedade. 
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3 OBJETIVOS  

3.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um material didático virtual, na forma de aplicativo para smartphone, onde 

sejam abordados os temas de controle e prevenção de ISTs, para alunos do ensino médio.  

3.2 Objetivos específicos 

  Analisar o conhecimento dos alunos do ensino médio sobre a ocorrência das ISTs; 

 Produzir conteúdo a partir das discussões e construções dos alunos, servindo de base 

para o aplicativo; 

 Desenvolver um aplicativo em suporte celular como método de ensino; 

 Elaborar apostila e/ou textos teóricos a partir das discussões e construções dos alunos, 

servindo de base para que os professores da rede pública e privada usem o aplicativo. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Local, população de estudo 

 O projeto foi realizado no Centro integrado de educação pública (CIEP) Brizolão -135 

Afonso Henriques Lima Barreto, localizado na Av. Automóvel Clube, s/n – Parque José 

Bonifácio - São João de Meriti – RJ. A escola é frequentada por alunos do 1º, 2º e 3º ano do 

Ensino Médio regular, com uma média de 25 alunos por turma. No presente estudo, foram 

incluídos alunos do 2º e 3º ano do Ensino Médio regular noturno, totalizando 6 turmas e cerca 

de 150 indivíduos, com mediana de idade de 19 anos. Essa população foi escolhida devido a 

facilidade de acesso à mesma pelo aluno do mestrado. 

4.2 Seleção de conteúdo do Web aplicativo 

Os conteúdos que serviram de base na criação do Web aplicativo nomeado “IST tô 

fora!”, foram baseados nos seguintes critérios: i) As ISTs com maiores ocorrências entre os 

adultos jovens, que são gonorreia e sífilis, segundo dados da OMS; ii) Dúvidas mais frequentes 

sobre as ISTs identificadas mediante aulas ministradas e discussões em sala de aula; iii) Temas 

apresentados pelos alunos após convite para participação ativa no projeto. 

4.3 Identificação das questões sobre as ISTs mediante aulas regulares ministradas e 

discussões 

 Durante as aulas regulares do ensino médio, o tópico ISTs, que já está incluso 

regularmente na grade curricular, foi apresentado em aulas expositivas em “quadro branco”. 

Nessas aulas foram apresentadas resumidamente as ISTs, como gonorreia, sífilis, infecção por 

HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), infecção por HPV (Papiloma Vírus Humano), 

clamidíase, tricomoníase, herpes genital e hepatite B. Foram enfatizados as vias de transmissão 

e os métodos de prevenção das ISTs. Para determinar quais são as dúvidas e interesses mais 

frequentes entre os alunos, ao final das aulas expositivas foram realizados debates e exercícios 

de reforço escolar e extraclasse. As respostas às perguntas realizadas durante os debates e aos 

exercícios foram utilizadas de forma qualitativa para identificar as dúvidas mais relevantes 

entre os alunos.  
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4.4 Convite aos alunos para participação ativa no projeto 

 Durante as aulas regulares ministras no segundo semestre de 2017, todos os 150 alunos 

das seis turmas foram apresentados ao projeto e convidados a participar do mesmo. Essa 

inserção dos alunos no projeto ocorreu em duas etapas: i) Resposta a um questionário 

(APÊNDICE 1) sobre ISTs com o objetivo de conhecer os questionamentos mais frequentes 

sobre o tema e ii) Participação no desenvolvimento de apostila e Web aplicativo para celular 

sobre as ISTs, considerando os resultados do questionário.  

4.5 Conteúdo teórico do Web aplicativo  

 O conteúdo teórico do “IST tô fora!” teve o objetivo de esclarecer os questionamentos 

dos alunos do ensino médio sobre as ISTs. Para a melhor compreensão das ISTs, esse conteúdo 

foi acrescido de outras informações básicas percebidas como necessárias. As informações 

sobre as ISTs incluídas no “IST tô fora!” foram embasadas em artigos científicos, manuais do 

Ministério da Saúde do Brasil e da OMS (25–27,68). Assim, os tópicos incluídos foram:  

a) A anatomia dos órgãos genitais femininos e masculinos; 

b) A descrição da elevada frequência das ISTs e suas consequências para a saúde humana; 

c) A descrição dos agentes etiológicos da gonorreia e sífilis, Neisseria gonorrhaeae e 

Treponema pallidum, respectivamente;  

d) A descrição dos modos de transmissão sexual e congênita das ISTs. Para a transmissão 

sexual foram apresentadas a forma genital, oral e anal; 

e) A definição de imunidade e o seu papel na apresentação clínica das doenças; 

f) A apresentação dos conceitos de infecção sintomática e assintomática. Assim como a 

descrição dos sinais e sintomas das ISTs; 

g) A importância da procura por orientação junto a família, a escola e aos profissionais de 

saúde para a prática sexual responsável; 

h) A apresentação dos métodos de prevenção das ISTs como os preservativos femininos e 

masculinos; 

i) A importância da prática da atividade sexual com responsabilidade para a prevenção de 

transmissão e aquisição das ISTs; 

j) A importância dos autocuidados para a manutenção da saúde; 

k) A importância da procura pelo tratamento das ISTs na rede de saúde, assim que forem 

percebidas; e o uso correto das medicações prescritas;  
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l)  Resistência dos agentes etiológicos aos antibióticos utilizados no tratamento das ISTs. 

4.6 Desenvolvimento do Web aplicativo  

 O “IST tô fora!” foi desenvolvido com itens educativos, videoaulas, seguidas de um 

“Quiz” com cinco perguntas e repostas. O desenvolvimento das videoaulas e Quiz foi feito 

baseado nos tópicos descritos acima. Uma vez criados, os conteúdos foram transformados em 

um “Web aplicativo” para celular, que usa navegadores disponíveis na Web como plataforma 

para funcionamento. Esta etapa de desenvolvimento foi realizada em colaboração com um 

desenvolvedor de software (Igor Barbosa de Carvalho).  

4.7 Elaboração das videoaulas que compõem o “IST tô fora!” 

 A elaboração das videoaulas incluiu as seguintes etapas: 

 1ª etapa – Leitura mais aprofundada sobre o tema ISTs; 

2ª etapa – Escolha das figuras e elaboração de texto. As figuras já existentes foram pesquisadas 

e obtidas através dos sites www.freeimages.com/image, https://pixabay.com/pt/, www.cdc.gov, 

e www.google.com.br. No caso do Google, para evitar qualquer questão quanto a autoria das 

figuras, as buscas foram filtradas através da pesquisa avançada, marcando-se no campo, em 

direito de uso, a seguinte opção: “sem restrições de uso, compartilhamento ou modificação, 

mesmo comercialmente”.  

 As figuras de autoria própria foram feitas nos programa Blender (v2.79b) e aplicativo 

Inkscape (v0.92.4). Os textos foram desenvolvidos no Inkscape. O Blender (v2.79b) da Blender 

Foundation – Amsterdã, Países Baixos, é um programa de código aberto e foi utilizado em 

conjunto com o Openshot (Editor de vídeo) para a animação e interação em 3D. Foi baixado 

da internet através da página https://www.blender.org/. Já o aplicativo Inkscape (v0.92.4) é um 

software livre para editoração eletrônica de imagens e documentos vetoriais da The Inkscape 

Team “Contribuidores do Inkscape” e do “O Projeto Inkscape”. Todas as figuras, desenhos, 

esquemas, títulos e textos utilizados na construção das videoaulas incluídas no “IST tô fora!” 

foram criados através do Inkscape, o qual foi baixado da internet através da página 

https://inkscape.org/pt-br/. 

 As figuras obtidas da internet e aquelas desenvolvidas por mim estão apresentadas no 

ANEXO 1 e APENDICE 2, respectivamente.  
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3ª etapa – Produção dos áudios - Os áudios referentes a cada videoaula foram gravados em 

smartphone, Galaxy Win2, SAMSUNG com uso do aplicativo “Gravador de voz”, e 

automaticamente salvo no próprio smartphone. Posteriormente esse arquivo foi salvo em file 

com extensão (.m4a). As informações que constam nesses áudios foram expostas de maneira 

simples para facilitar o entendimento dos ouvintes. 

4ª etapa - A edição da videoaula - Para editar as videoaulas foram reunidos no Editor de vídeo 

Openshot (v2.4.4) as figuras já existente, as figuras e textos criados por mim no inkscape e os 

áudios gravados. No Openshot tudo foi trabalhado de acordo com os efeitos desejados. O 

Openshot é de responsabilidade da empresa OpenShotStudios, LLC - Rockwall, TX, United 

States. Este aplicativo é de uso livre e foi baixado da internet através da página 

https://www.openshot.org/pt/. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Descrição qualitativa do conhecimento prévio dos alunos sobre as ISTs 

Através das aulas ministradas, dos debates, dos exercícios de reforço escolar e aplicação 

de questionário (APÊNDICE 1), observou-se que a maioria dos alunos julga o aprendizado 

sobre as ISTs e a educação em saúde como importantes. Apesar disso, o conhecimento dos 

mesmos sobre as ISTs se mostrou deficiente. Muitos tiveram contato com o assunto no ensino 

fundamental ou nunca foram apresentados ao tópico; e outros não sabem ou não lembram se já 

estudaram o tema.  

As principais dúvidas percebidas, de forma qualitativa, durante essas atividades didáticas 

foram sobre a anatomia dos órgãos genitais, conhecimento dos agentes causadores das ISTs, 

modos de transmissão e as vias de prevenção. O conhecimento específico sobre as ISTs 

gonorreia e sífilis, seus agentes etiológicos, sinais e sintomas, as via de transmissão e os 

métodos de prevenção, não estavam sedimentados. A associação entre as infecções e seus 

respectivos agentes etiológicos não ocorreu. Além disso, não fazem a distinção entre bactéria, 

vírus e fungos.  

 A maioria dos alunos comentou que nunca se sentiam à vontade para dialogar sobre a 

vida sexual com pais ou responsáveis, tendo como motivos principais a vergonha em 

mencionar o assunto; e/ou por questão religiosa; e/ou ainda pela falta de instrução dos pais. 

 Os alunos demonstraram confiança quando perguntados sobre o que seria sexo seguro. 

Equivocadamente, creem que o sexo seguro é praticado através do uso de preservativos ou 

medicamentos para evitar a gravidez. Uma grande parte dos alunos respondeu que o sexo oral, 

sem camisinha, “não é perigoso”, ou seja, não transmite ISTs. Semelhantemente, acreditam 

que a masturbação entre parceiros (as) sexuais e o contato com sangue, sêmen e outras 

secreções não são meios de transmissão das ISTs. Assim como, o compartilhamento de seringas 

e agulhas. Houve a quase total ausência de conhecimento sobre a transmissão congênita das 

ISTs e suas consequências. 

  Quanto a informação sobre a apresentação clínica das ISTs, muitos alunos responderam 

acreditar que os sintomas das ISTs estão restritos aos órgãos sexuais e que as manifestações 

sistêmicas dessas infecções são inexistentes. Não compreendem o conceito de portador 
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assintomático das ISTs e assim creem que “se não há sintomas não há infecção”. Conhecem 

pouco sobre a interação entre parasita e imunidade do hospedeiro.  

 Quase metade dos alunos têm dificuldade ou demoram a procurar assistência médica 

devido aos seguintes fatores: o acesso difícil ao sistema de saúde, não dispor de tempo hábil 

ou não julgam relevante. Além disso, foi detectado o uso de automedicação e a crença de que 

os antibióticos tratam qualquer tipo de infecção.  

5.2 Descrição da seleção do conteúdo do “IST tô fora!” 

Os conteúdos abordados no “IST tô fora!” foram selecionados mediante os três  critérios 

apresentados na seção de Métodos: i) As ISTs com maiores ocorrências entre os adultos jovens, 

segundo dados da OMS, ii) Questões mais frequentes detectadas mediante aulas dadas e 

discussões em sala de aula e iii) Participação no desenvolvimento de apostila e do “IST tô 

fora!” para celular sobre as ISTs. Quanto ao conteúdo relacionado à participação ativa do aluno 

no desenvolvimento de apostila e do “IST tô fora!”, dos 150 alunos convidados, 62 

responderam ao questionário (APÊNDICE 1) sobre ISTs e dez se mostram interessados em 

participar do desenvolvimento do “IST tô fora!” e da apostila sobre ISTs. Esses dez alunos 

foram orientados para pesquisar sobre o tema ISTs, através dos livros disponíveis no colégio 

e/ou em biblioteca pública, revistas e artigos científicos, que poderiam ser encontrados através 

do google acadêmico e sites relacionados. Contudo, as atividades didáticas necessárias não 

foram cumpridas pelos mesmos em tempo hábil. Dessa forma, não foi possível utilizar, 

plenamente, o critério que envolvia a participação do aluno como protagonista. 

Assim, os conteúdos incluídos foram, sífilis e gonorreia, por apresentarem maior 

ocorrência e rápida disseminação entre os jovens com vida sexual ativa. Além disso, como as 

questões que surgiram mais frequentemente durante as atividades didáticas foram sobre as vias 

de transmissão, agentes etiológicos, tratamento e métodos de prevenção das ISTs, esses tópicos 

foram incluídos no aplicativo.  

5.3 Descrição dos conteúdos das videoaulas 

Videoaula 1: apresenta invasão do organismo por agentes infecciosos que levam a 

infecção. São abordadas as definições dos termos infecção assintomática e sintomática. É 

apresentada a transmissão das ISTs através do sexo oral (APÊNDICE 3). 
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Videoaula 2: apresenta resumidamente o papel do sistema imune para a proteção do 

organismo frente a lesões e agentes agressores (APÊNDICE 3).  

Videoaula 3: apresenta a ação dos antimicrobianos e a definição de bactérias 

multirresistentes, as “superbactérias” (APÊNDICE 3). 

Videoaula 4: apresenta a definição da sigla ISTs e os exemplos de ISTs como 

tricomoníase, clamidíase, hepatite B, sífilis, gonorreia, sarcoma de kaposi, herpes simples, 

SIDA, papiloma vírus humano (HPV). Além disso, é mostrado os sinais e sintomas das ISTs e 

a elevada ocorrência de sífilis e gonorreia no mundo. Finalmente, ressalta a importância da 

procura por assistência médica para que haja diagnóstico e tratamento adequados (APÊNDICE 

3).  

Videoaula 5: chamada a atenção para a importância da conversa em família sobre as 

ISTs e que, na sua falta, deve-se procurar ajuda de profissionais da área de saúde. O significado 

do termo “vida sexual ativa” é explicado (APÊNDICE 3).  

Videoaula 6: destaca que a atividade sexual deve ser praticada com responsabilidade. 

São apresentadas as vias de transmissão das ISTs e as estratégias de prevenção das mesmas 

como limitar o número de parceiros ou parceiras, usar tanto o preservativo masculino quanto 

preservativo o feminino, fazer sexo com parceiro ou parceira que tenha autocuidado e não 

compartilhar seringas. É destacada a importância de ter hábitos saudáveis, dando atenção a 

própria saúde (APÊNDICE 3). 

Videoaula 7: Sífilis. Explica que a sífilis é uma infecção causada pela bactéria 

Treponema pallidum, que afeta exclusivamente o ser humano e é curável. Apresenta que os 

meios de transmissão do Treponema pallidum são, principalmente, sangue, sêmen, e da mãe 

para criança pela placenta ou durante o parto vaginal. Apresenta, detalhadamente, os sinais e 

sintomas da sífilis primária, sífilis secundária, latente, sífilis terciária e sífilis congênita. 

Finalmente, aborda a inexistência de vacina como forma de prevenção e do tratamento da 

doença (APÊNDICE 3).  

 Videoaula 8: Gonorreia. É apresentado o agente etiológico, Neisseria gonorrhoeae, as 

vias de transmissão como sangue, sêmen e da mãe para a criança através da placenta ou durante 

o parto vaginal. Ainda, é mostrado o período de incubação, os sinais e sintomas da doença 

conforme o gênero do indivíduo e a prevenção. Finalmente, aborda a inexistência de vacina 

como forma de prevenção e do tratamento da doença (APÊNDICE 3. 
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 A descrição detalhada de todos os áudios que compõem as videoaulas está apresentada 

no APÊNDICE 3. 

5.4 Descrição de como acessar o “IST tô fora!” 

O “IST tô fora!” é acessado no link https://mestradourfj-453da.firebaseapp.com/. 

Entrando no link, o usuário será direcionado para a “Tela de entrada”, Figura 1.  

 

Figura 1 – Primeira tela do Web aplicativo (Minerva-UFRJ). Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Minerva_UFRJ.jpg#file 

Dando um clique na primeira tela do “IST tô fora!” (Figura 1), o usuário irá para a “Tela 

de abertura” onde constam os textos “Bem-vindos”, “Infecções Sexualmente Transmissíveis” 

e “Clique aqui para começar” (Figura 2).   
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Figura 2 – Tela de abertura do “IST tô fora!”. Apresenta as boas vindas, informa que se trata 
de um aplicativo sobre ISTs e permite o acesso ao índice.  

Clicando na tela de abertura (Figura 2), o usuário será direcionado para a tela seguinte, 

onde consta um índice, conforme Figura 3.  
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Figura 3 – Tela índice que dá acesso as oito videoaulas que compõem o “IST tô fora!”.  

Na tela índice do “IST tô fora!” (Figura 3) é possível escolher qualquer uma das oito 

videoaulas para assistir. Como exemplo, vamos imaginar que o usuário clicou na aula 1, “O 

que é uma infecção?”. Então, clicando na aula 1, o usuário será direcionado para uma tela 

onde constam: 1) o menu, indicado por uma seta vermelha; 2) o primeiro vídeo, da videoaula 

1 (O que é uma infecção), indicado por uma seta amarela; e 3) a primeira questão do Quiz e 

as alternativas de respostas, indicada por uma seta verde, conforme Figura 4. Todas as outras 

aulas seguem o mesmo padrão. Todas as questões inseridas no Quiz de cada videoaula estão 

apresentadas em anexo (APÊNDICE 4). 



37 
 

 

Figura 4 – Tela da primeira videoaula “O que é uma infecção?” do “IST tô fora!”. Contém o 
menu (seta vermelha), o vídeo da aula com reprodução iniciada através de um click no símbolo 
de “play” (seta amarela) e a primeira questão, de um total de cinco, do Quiz da respectiva 
videoaula. Para cada uma das cinco questões são apresentadas cinco alternativas de resposta: 
a), b), c), d) ou e) (seta verde).  
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Na Figura 4, ao escolher uma das respostas através de um click nas alternativas 

a), b), c), d) ou e), imediatamente, a resposta correta é mostrada em verde e as respostas, 

erradas em rosa (Figura 5). Todas as oito videoaulas são acompanhadas por 5 questões 

de perguntas e respostas, seguindo o mesmo padrão descrito para a primeira videoaula.  

 

Figura 5 – Tela de resposta correta para a pergunta 1 da videoaula 1 do “IST tô fora!”. Após 
dar um click em uma das alternativas a), b), c), d) ou e) é mostrada a resposta correta em verde 
e as respostas erradas em rosa. 

O usuário poderá acessar as questões seguintes (questões 2, 3, 4 e 5) de uma mesma 

videoaula deslizando a tela do smartphone no sentido de baixo para cima. Na 5ª e última 

questão de cada videoaula, na parte inferior da tela existem os comandos de “PREVIOUS” e 

“NEXT”, que quando tocados permitem voltar e avançar para as outras videoaulas, 

respectivamente (Figura 6).  
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Figura 6 – Tela de comandos PREVIOUS e NEXT, presentes na 5ª e última questão de 
todas as videoaulas.  

 Outra forma de acessar uma das oito videoaulas é através de um clique no campo 

“menu” (seta vermelha), apresentado na tela da 1ª videoaula (Figura 4). Clicando no símbolo 

do menu o usuário terá acesso a uma tela com a lista das videoaulas, conforme exibido na 

Figura 7. Ao tocar no tópico o usuário será direcionado para a videoaula correspondente.   
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Figura 7 – Tela de comandos contendo o caminho para as oito videoaulas sobre as ISTs. Ao 
tocar no tópico o usuário será direcionado para a videoaula correspondente.   

 

5.5 Avaliação do aplicativo 

 O impacto do “IST tô fora!” não foi avaliado durante o desenvolvimento do mestrado 

devido à falta de tempo hábil. Há intenção que o mesmo seja avaliado futuramente, através de 

um estudo de intervenção, incluindo alunos do ensino médio. Neste momento, este estudo de 

intervenção encontra-se sob avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRJ (CEP/UFRJ). 

Contudo, independentemente da aprovação deste estudo de intervenção pelo CEP/UFR, o 

interesse do público alvo pelo aplicativo poderá ser mensurado através do número de acessos, 

“curtidas” e compartilhamentos pela internet. Caso o interesse pelo aplicativo não seja passível 

de mensuração quantitativa, esse poderá ser avaliado qualitativamente. Essa avaliação pode ser 

feita através da observação cuidadosa pelo docente de “elementos de interesse (EIs)” do aluno, 

durante as aulas com o uso do “IST tô fora!”. Esses EIs são: a atenção voltada para o aplicativo, 

construção do conhecimento de forma coletiva e interativa, atração pela tecnologia, 

envolvimento com o tema, a busca pela resposta, autoaprender, relato do uso do aplicativo em 

ambiente extraclasse, opinião, usabilidade e troca de informações entre os alunos (69,70). 
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6 DISCUSSÃO 

 As ISTs têm elevada ocorrência entre os adolescentes (32). Os métodos clássicos de 

educação para a prevenção em saúde são pouco eficazes para despertar o interesse dos alunos 

e transmitir as informações necessárias para promover a prevenção desses agravos (33,71). 

Nesse contexto, um Web aplicativo (“IST tô fora!”) foi concebido como uma alternativa ou 

método complementar aos métodos clássicos para ensinar sobre as ISTs. O aplicativo foi 

desenvolvido a partir de conteúdo selecionado mediante uma avaliação qualitativa das dúvidas 

dos alunos do ensino médio sobre as ISTs. 

O uso das ferramentas digitais na área da educação aumenta o leque de atuação, 

possibilitando aos professores estratégias pedagógicas inovadoras (70). Alguns aplicativos já 

auxiliam nas aulas de química, na educação básica, tornando-se cada vez mais importantes, 

pois articulam os conhecimentos dos alunos com o seu contexto social e tecnológico (72), 

promovendo mudanças nos processos de ensino e de aprendizagem (73). Do mesmo modo, 

alunos do 2º ano do Ensino Médio, durante as aulas de matemática, compreenderam a 

simplicidade e praticidade da tecnologia móvel, neste caso com uso do tablet, apresentando 

alto grau de motivação e satisfação para o seu uso (74).  

 O “IST tô fora!”, desenvolvido no presente projeto, foi pensado para chamar a atenção 

dos estudantes, de modo educativo, exibindo imagens e fotos de partes do corpo humano e Quiz 

para facilitar memorização do conteúdo. Como os órgãos sexuais masculino e feminino são 

apresentados de forma diferente do habitual, ou seja, são exibidas e apontadas imagens das 

genitálias com os sinais de infecções da sífilis e da gonorreia, estas imagens podem despertar 

à curiosidade e ganhar a atenção dos alunos para as ISTs. Do mesmo modo, demonstrar as 

consequências da prática do sexo de forma irresponsável (sem o uso de preservativos), pode 

ser uma alternativa para romper “um estado de inércia” que, às vezes, paira sobre determinados 

materiais informativos ou educacionais. O intuito é fazer refletir, induzir à mudança de atitude 

através de uma ferramenta alternativa, mesmo que para isso se tenha que impactar através das 

imagens, legendas, áudios e vídeos (75–77). Um exemplo de sucesso deste tipo de abordagem 

é a campanha contra o tabagismo desenvolvida pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), na 

qual são apresentadas nas embalagens de cigarros figuras sobre as doenças causadas pelo fumo 

e as suas consequências (78). Diferentemente do “IST tô fora!”, o aplicativo “Tánamão”, sobre 

ISTs, trabalha com a prevenção desses agravos, indicando na cidade de São Paulo, os postos 

de saúde e afins que estão mais próximos da pessoa que necessita de ajuda. É composto por 
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muitas informações, porém o conteúdo apresenta poucas imagens quando comparado com o 

“IST tô fora!”. Tem classificação de 14 anos por apresentar conteúdo sexual e linguagem 

imprópria (57). De modo semelhante, no “aplicativo Sexo Seguro app” a informação é dada 

baseada nas combinações de três itens que o usuário seleciona, que são: a) com quem se fez 

sexo (gênero); b) de que forma ocorreu o sexo; e c) se usou camisinha. Diante do resultado da 

combinação é mostrado ao usuário como ele deve proceder em de uma situação especifica (62). 

Contudo, nesse aplicativo não há imagens ou vídeos que demonstrem a gravidade das ISTs aos 

alunos. O que pode levar ao menosprezo das mesmas. Já o aplicativo “Dr. Camisinha” tem 

poucas imagens que possam alertar para as consequências da prática irresponsável do sexo 

(58). Talvez, por isso, seja de classificação livre. Contudo, possui uma parte interessante, que 

é o autoatendimento. Outro aplicativo em ISTs é o “Doença Sexualmente” que apesar de ter 

censura para 12 anos e ser de gratuito, ele está distante da realidade da grande maioria dos 

alunos do ensino médio, pois é apresentado com áudio e escrita em inglês (59). Além disso, os 

vídeos, para alguns, podem parecer monótonos, pois eles mostram sempre a mesma imagem 

de uma pessoa sentada e falando sobre os diferentes assuntos. Essa questão de repetição e de 

rotina, já não acontece no “Doenças”, que é um aplicativo com conteúdo variado e tamanho 

igual a 97MB, o que o torna pesado e lento durante a execução, travando a toda hora. 

Dependendo do que se procura, o usuário é direcionado para outros aplicativos que, 

necessariamente, terão quer ser baixados. É de censura livre (64). O aplicativo “Bactéria”, 

segue o mesmo raciocínio nesta questão de baixar vários aplicativos, o que leva tempo, 

tornando-se cansativo (63). Então, na verdade, tanto o aplicativo “Doenças” quanto o 

“Bactérias”, não são ferramentas práticas, com respostas imediatas. 

 O “LookBio” é um aplicativo voltado par a Biologia do ensino médio (61). Apesar 

disso, não contempla conteúdos relacionados à educação para prevenção em saúde. Segundo a 

propaganda do aplicativo, deveria haver vídeos e a possibilidade de ampliar as figuras. Porém, 

isso não ocorre. Não é contemplado com exercícios de fixação. No sentido contrário e com 

foco em questões, o “Biologia Digital” tem mais de 1700 exercícios e nenhuma delas aborda 

as ISTs. Existem questões de parasitologia e sobre os sistemas reprodutores, com esquemas em 

preto e branco (60).  

 Assim, o Web aplicativo por nós desenvolvido contém características adicionais como 

o acesso rápido, conteúdo em português, exercícios de fixação e videoaulas contendo imagens 
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mais próximas da realidade e disseminação de informação de forma mais amigável e próxima 

do público alvo. Essas características podem gerar maior impacto na população alvo.  

 Apesar do “IST tô fora!” ser um aplicativo voltado para a área da educação e de ter 

algumas imagens dos órgãos genitais parecidas com as dos livros didáticos (79,80), fez-se a 

opção pela censura para 16 anos. A idade de censura sugerida foi baseada no Guia de 

Classificação Indicativa do Ministério da Justiça do Brasil (65).   

Quanto a divulgação e alcance, para que o “IST tô fora!” não fique restrito apenas ao 

colégio onde ele foi criado e nem dependa de um determinado professor, pretende-se 

disponibilizá-lo para as outras escolas, através do site da Secretaria de Estado e Educação 

(SEEDUC). Assim, esperamos que professores e alunos possam acessar o link e fazer uso desta 

ferramenta. Também, o professor, de posse do “IST tô fora!”, poderá sugerir que os alunos, 

após assistirem as videoaulas, iniciem discussões em grupos. Depois, cada grupo poderia, por 

exemplo, expor para os outros grupos o que foi visto em cada videoaula. Ainda, poderiam 

elaborar seminários para serem apresentados em aulas futuras ou pedir que os alunos tentem 

criar novas videoaulas ou elaborem mais questões. Fica a cargo do professor escolher a melhor 

estratégia de trabalho para despertar o lado protagonista dos alunos.  

Outros meios de divulgação do “IST tô fora!” sobre ISTs são as redes sociais como 

facebook, instagram e youtube. Essas são plataformas da Web bem estabelecidas e facilmente 

acessadas por smartphones, tablets e celulares. Tais ferramentas digitais, quando bem 

utilizadas, permitem a democratização do acesso à informação (81). É notório que as redes 

sociais são inquestionavelmente atrativas aos jovens, o que facilitará muito a disseminação do 

conteúdo do “IST tô fora!”. Adicionalmente, estas plataformas permitem mensurar o número 

de acessos, “curtidas” e compartilhamentos, dados que futuramente podem ser usados como 

parâmetros de avaliação do alcance e aceitação do aplicativo.  

 Uma limitação do presente estudo foi a pouca participação dos alunos no 

desenvolvimento do “IST tô fora!”, já que essa poderia ter acrescentado ao produto final, 

características mais próximas da realidade dos alunos e torná-lo ainda mais atrativo. Talvez, 

exercer o protagonismo, ainda seja uma questão muito distante da realidade desses alunos. Um 

dos motivos para esse “baixo interesse” em participar do projeto, poderia ser o fato de se 

tratarem de alunos do ensino noturno, onde quase todos enfrentam uma jornada de trabalho 

diária, além daqueles que, nos trâmites da vida, conseguiram gerar uma criança. 
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 Era esperado que a partir das discussões ocorridas em sala de aula, os alunos 

participassem da elaboração e montagem das apostilas e/ou textos teóricos. Esta etapa prevista 

no presente estudo, não ocorreu. Provavelmente, a falta de motivação para cumprir esta fase, 

pode estar associada ao turno (alunos da noite e trabalhadores) e ao desinteresse pelo assunto, 

conforme dito anteriormente.  

 O “IST tô fora!” transita no caminho da prevenção com o intuito de ampliar a discussão, 

de maneira descontraída, de um tema já “aparentemente conhecido”, expandindo o leque de 

opções, e atingindo pessoas que ainda não se encontraram. Se as crianças estão iniciando a 

atividade sexual entre os 11 e 15 anos(82), não se pode esperar para esclarece-las ou alertá-las 

através de palavras ou imagens mais fortes, somente quando elas alcançarem a idade de 16 ou 

17 anos.  

 Finalmente, o “IST tô fora!” possui imagens marcantes e coloridas que demonstram a 

gravidade das ISTs de forma clara e sem repetição, tornando a sua visualização atraente. Nas 

videoaulas, as informações são exibidas de maneira rápida e convincente, de modo que o 

usuário não necessita buscar esclarecimento em outros aplicativos. O Quiz do “IST tô fora!” 

tem uma abundância de questões, que são bem elaboradas e variadas, compatível com a grande 

quantidade de conteúdos presentes no aplicativo, o que facilitará a assimilação do 

conhecimento pelo aluno. A navegação é bem simples, podendo-se ir de um ponto ao outro 

rapidamente, sem que ocorra travamento. Caso o usuário tenha alguma deficiência visual ou 

apenas não queira ler, o áudio do “IST tô fora!” tem som alto e claro, com linguagem de fácil 

entendimento, tornando prazerosa a escuta. No presente estudo, o impacto do “IST tô fora!” no 

conhecimento adquirido pelos alunos sobre as ISTs não foi avaliado. Contudo, estudos futuros 

poderão validá-lo.  
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7 CONCLUSÕES 

 Os alunos da escola pública Centro integrado de educação pública (CIEP) Brizolão -

135 Afonso Henriques Lima Barreto, do Estado do Rio de Janeiro, julgam o 

aprendizado sobre as ISTs e a educação em saúde importantes. Contudo, demonstraram 

pouco conhecimento sobre os conceitos básicos de ISTs 

 

 Foram detectadas deficiências importantes no conhecimento sobre conceitos básicos de 

ISTs dentre os alunos do ensino médio da escola pública Centro integrado de educação 

pública (CIEP) Brizolão -135 Afonso Henriques Lima Barreto, do Estado do Rio de 

Janeiro. As dúvidas foram, especificamente, sobre agentes etiológicos, sinais e 

sintomas, as via de transmissão e os métodos de prevenção das ISTs  

 

 Houve pouca participação dos alunos da escola pública Centro integrado de educação 

pública (CIEP) Brizolão -135 Afonso Henriques Lima Barreto, do Estado do Rio de 

Janeiro, no desenvolvimento do aplicativo, o que não necessariamente reflete baixo 

interesse no assunto.  

 

 Foi desenvolvido um Web aplicativo para celular com a inclusão de tópicos escolhidos 

conforme questões selecionadas através de discussões em torno das ISTs, em sala de 

aula, referentes a transmissão, agente etiológico, tratamento e prevenção de sífilis e 

gonorreia. Consequentemente, foram inclusas no Web aplicativo as informações mais 

esclarecedoras para os alunos. 

 

 Foi desenvolvido um Web aplicativo para telefonia móvel, que será disponibilizado 

através do site da SEEDUC, para que outros docentes possam trabalhar o assunto IST, 

junto aos seus alunos. 
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9 ANEXOS 

9.1 ANEXO 1 - Figuras obtidas da internet e incluídas nas videoaulas sobre ISTs 

 
Figura A1 - Beep* Beep. Fonte: Jos van Galen. Disponível: 

https://www.freeimages.com/photo/beep-beep-1416224. Acesso agosto 2018 
 
 

 
Figura A2 – Auxilia a prevenção - preservativos. Fonte: Lotus Head. Disponível: 

https://pt.freeimages.com/photo/aids-prevention-condoms-3-1513993. Acesso fevereiro 2019 
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Figura A3 – Comprimidos-comprimidos 3. Fonte: Adam Ciesielski. Disponível: 

pt.freeimages.com/photo/pills-tablets-3-1524565. Acesso novembro 2018 
 
 

 
Figura A4 – Comprimidos. Fonte: Dima Vishnevetsky. Disponível: 

https://pt.freeimages.com/photo/pills-1311471. Acesso fevereiro 2019 
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Figura A5 – Medicamentos. Fonte: Maria Kaloudi. Disponível: 

https://pt.freeimages.com/photo/meds-1326675. Acesso janeiro 2019 
 
 

 

Figura A6 – Preservativo. Fonte: Dennis Spelt. Disponível: 
https://pt.freeimages.com/photo/condom-1567356. Acesso janeiro 2019 
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Figura A7 - Pequenas rãs - amor bonito. Fonte: Bruno Sersocima 
Disponível: https://pt.freeimages.com/photo/little-frogs-cute-love-1308912. Acesso junho 

2018 
 
 

 

Figura A8 - HiDoc-no-branco.Fonte: Sundeip Arora. Disponível: 
https://pt.freeimages.com/search/antibiotic. Acesso janeiro 2019 
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Figura A9 – Preservativo. Fonte: Irineu I Degasperi. Disponível: 
https://pt.freeimages.com/photo/condom-1567145. Acesso janeiro 2019 

 
 

 

Figura A10 - Chalk. Fonte: Kmb43xgame. Disponível: 
https://pt.freeimages.com/search/antibiotic. Acesso novembro 2018 
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Figura A11 – Disponível: https://pixabay.com/pt/vectors/casal-amor-silhueta-bicicleta-moto-
4243322/. Acesso maio 2019 

 
 

 

Figura A12 - Pessoa que sofre de sífilis terciária nas costas e no braço. Fonte: Wellcome 
Collection. CC BY. Disponível: https://wellcomecollection.org/works/f3g6d84k. Acesso 

janeiro 2019. 
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Figura A13 – Sarcoma de Kaposi. Fonte: OpenStax College. Disponível: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaposis_Sarcoma_Lesions.jpg. Acesso janeiro 

2019. 
 
 

 

Figura A14 – Herpes genital, homem. Fonte: SOAAIDS Amsterdã. Disponível: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SOA-Herpes-genitalis-male.jpg#filehistory. Acesso 

fevereiro 2018. 
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Figura A15 – Clamidíase, colo do útero, Chlamydia trachomatis. Fonte: SOA-AIDS 
Amsterdam. Disponível: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SOA-Chlamydia-

trachomatis-female.jpg. Acesso fevereiro 2018. 
 
 

 

Figura A16 - Sífilis secundária "lesões plantares". Fonte: CDC. Disponível: 
https://www.cdc.gov/std/syphilis/images.htm. Acesso fevereiro 2018. 
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Figura A17 - Fonte: CDC. 
Disponível:https://www.army.mil/article/165918/operation_shield_and_the_war_against_sex

ually_transmitted_infections. Acesso em janeiro 2019. 
 
 

 

Figura A18 – Lesão na pele causada por gonorreia. Disponível: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gonorreia#/media/File:Gonococcal_lesion_on_the_skin_PHIL_

2038_lores.jpg. Acesso em janeiro 2019 
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Figura A19 – Preservativos masculinos de diferentes marcas.  Fonte: Corode 

Disponível:https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Overview_condoms_of_different_brands.jp
g. Acesso janeiro 2019 

 
 

 

Figura A20 – Preservativo feminino.  Fonte: Bruce Blaus 
Disponível: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Female_Condom.png. Acesso janeiro 2019 
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Figura A21 – Preservativo feminino. Fonte: Ceridwen Disponível: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pr%C3%A9servatif_f%C3%A9minin.jpg. Acesso 
janeiro 2019. 

 
 

 
Figura A22 – Preservativo masculino. Fonte: The Andras Barta 

Disponível: https://pixabay.com/it/photos/preservativo-vegan-sesso-2435705/. Acesso janeiro 
2019. 
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Figura A23 – Preservativo feminino. Fonte: Anka Grzywacz 

Disponível: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Female_condom_pack.jpg. Acesso janeiro 
2019. 

 
 

 

Figura A24 – preservativo masculino. Fonte: Red2000 
Disponível: https://pt.freeimages.com/photo/condom-1555086 
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Figura A25 - Fonte: manualofsyphili00hyde (find matches) Title: A manual of syphilis and 
the venereal diseases, Year: 1900 (1900s) Authors: Hyde, James Nevins, 1840-

1910 Montgomery, Frank Hugh, 1862-1908. 
Disponívelhttps://commons.wikimedia.org/wiki/Category:A_manual_of_syphilis_and_the_ve

nereal_diseases_(1900)?uselang=pt-br. Acesso novembro 2018 
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Figura 26 - Jovem com sífilis congênita (rosto). Fonte: Wellcome Library, Londres 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_young_girl_suffering_from_congenital_Syphilis

_to_the_face_Wellcome_L0038265.jpg. Acesso em janeiro 2019. 

 
 

 

Figura A27 - Erupção cutânea nas palmas das duas mãos devido a sífilis secundária. Fonte: 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Disponível: 

https://www.cdc.gov/std/syphilis/images.htm. Acesso março 2018 
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Figura A28 – Pênis, infecção sifilítica primária causada pela bactéria Treponema pallidum. 
Fonte: Public Health Image Library. Disponível: 

https://phil.cdc.gov/AdvancedSearchResults.aspx?Search=Syphilis&parentid=26139&catid=
25002. Acessado em janeiro 2019. 

 
 

 

Figura A29 - Língua com lesão circular (cancro sifilítico primário) 
Fonte: CDC. Disponível: https://www.cdc.gov/std/syphilis/images.htm. Acesso em janeiro 

2019 
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Figura A30 – Sífilis secundária nas costas. Fonte: Herbert L. Fred, MD, Hendrik A. van Dijk 
Disponível: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2ndsyphil2.jpg 

 

 

Figura A31 – Antibiótico, medicamento, cápsula. Fonte: Bicanski. Disponível: 
https://pixnio.com/es/ciencia/ciencia-medica/medicamentos/antibioticos-medicamentos-

capsulas. Acesso março 2019. 
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Figura A32 – Lesões de sífilis nas costas. Fonte:Office Medical History, US Surgeon General 
Disponível: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Syphilis_lesions_on_back.jpg. Acesso 

março 2019. 
 
 

 

Figura A33 - Conjuntivite gonorreica. Fonte: Domínio público. Disponível: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conjunctivitis_5174.jpg 
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Figura A34 – Períneo, sífilis secundária, tumores papulosos. Fonte: CDC/ Richard Deitrick. 
Disponível: https://phil.cdc.gov/Details.aspx?pid=4098. Dezembro 2018 

 
 

 

Figura A35 – Herpes labial. Fonte: pl.wiki: Jojo. Disponível: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Herpes_labialis_-_opryszczka_wargowa.jpg. Acesso 

Janeiro 2019 
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Figura A36 – Homem cego pelo Tracoma. Fonte: CDC, Sonia Pelletreau. Disponível: 
https://br.pinterest.com/pin/517351075918905952/. Acesso em janeiro 2019. 

 
 

 

Figura A37 - Preservativo verde.  Fonte: Tim Reckmann. Disponível: 
https://www.flickr.com/photos/foto_db/23820027175. Acesso fevereiro 2019 
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Figura A38 - Fonte: Walther Graumann: CompactLehrbuch Anatomie. Band 3, Schattauer 
Verlag, 2004, ISBN 9783794520633, S. 223. Disponível: https://s3.amazonaws.com/ww-

article-cache-1/de/Raphe_penis. Acesso fevereiro 2019. 
 
 

 
Figura A39 – Vulvovaginite por cândida.  Fonte: www.womenshealth.gov/index.php 

Disponível: https://en.wikipedia.org/wiki/Vaginal_yeast_infection. Acesso em janeiro 2019. 
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Figura A40 – Fonte: Pygmalion Disponível: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ulcus-

durum-am-Penis-01.jpg. Acesso Janeiro 2019 
 
 

 
Figura: A41 – Criança com sífilis congênita, Condiloma Acuminado Fonte: Gant, Samuel 

Goodwin, 1869. Disponível https://zh.m.wikipedia.org/zh-
tw/File:Diseases_of_the_rectum_and_anus-

_designed_for_students_and_practitioners_of_medicine_(1910)_(14597932160).jpg, Acesso 
outubro 2018. 
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Figura A42 - Mão de alpinista com magnésio. Fonte: Hebi B.. Disponível: 

https://pixabay.com/pt/photos/m%C3%A3o-alpinista-m%C3%A3o-de-escaladores-485972/ 
 
 

 
Figura A43 - Teddy, Bicho de pelúcia doente. Fonte https://pixabay.com/pt/photos/teddy-

c%C3%A3o-bicho-de-pel%C3%BAcia-doente-242838/. Acesso novembro 2017 
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Figura A44 – Fonte: Junniferbaya340. Disponível: https://pixabay.com/pt/photos/casal-casal-

beijando-homem-mulher-3618110/. Acesso novembro 2017 
 
 

 
Figura A45 - Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã). Fonte: Daniel Basil – Portal da copa 

- Rio de Janeiro - Maracanã - Fevereiro de 2014. Disponível: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1dio_do_Maracan%C3%A3. Acesso janeiro 2019 
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Figura A46 – Mãos de pessoas se voluntariando. Fonte: Royalty free photo. Disponível: 

https://www.nicepik.com/person-s-showing-their-right-hands-volunteer-voluntary-guide-
guiding-grip-handle-ease-of-use-free-photo-335154. Acesso novembro 2017 

 
 

 
Figura A47 – Profissionais do marketing, propaganda. Fonte: Michelangelo. Disponível: 

https://br.pinterest.com/pin/432627107950580787/. Acesso Janeiro 2018 
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Figura A48 - Treponema Pallidum, Fonte: Roinujs. Disponível: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pallidum.jpg. Acesso fevereiro 2018 
 
 

 
Figura A49 – Multidão.  Fonte: Clker-free-Vector-images. Disponível: 

https://pixabay.com/pt/users/clker-free-vector-images-3736/. Acesso março 2018 
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Figura A50 - Erupção cutânea nas palmas das duas mãos devido a sífilis secundária. Fonte 

Centers for Disease Control and Prevention. Disponível: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Secondary_syphilis-palmar_rash.PNG. Acesso janeiro 

2018 
 
 

 
Figura A51 – Fonte OctavY. Disponível: https://pixabay.com/pt/photos/casal-bicicleta-

juntos-mulher-moto-4192009/. Acesso novembro 2017 
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10 APÊNDICES 

10.1 APÊNDICE 1 - Questionário de avaliação de conhecimento sobre as ISTs 

Escola:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Turma: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1. Você tem algum conhecimento sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)? 
           (  ) Sim    (  ) Não 
 

2. Qual foi a última vez que você estudou IST foi no: 
           (  ) Ensino fundamental    (  ) Ensino Médio  (  ) Não lembro 
 

3. Você conversa ou já conversou com familiares sobre IST? 
           (  ) Sim    (  ) Não 
 

4. A gonorreia e a sífilis são infecções causadas por: 
           (  ) Vírus   (  ) Protozoários        (  ) Bactérias      (  ) Fungos 
 

5. Você acha importante estudar IST no colégio? 
(  ) Sim    (  ) Não 
 

6. Você acha importante ter educação em saúde na escola? 
(  ) Sim    (  ) Não 
 

7. Qual é o método mais eficiente para a prevenção das Infecções sexualmente transmissíveis? 
A (  ) Lavar bem as partes íntimas após o ato sexual 
B (  ) Usar preservativos (camisinha) 
C (  ) Tomar contraceptivo antes da relação sexual 
D (  ) Ejacular (gozar) fora  

 
8. O que é sexo seguro? 

A (  ) É fazer sexo com prostitutas profissionais 
B (  ) É ter seguro de vida, caso morra de IST 
C (  ) É diminuir ou eliminar a chance de contrair infecções durante o sexo. 
D (  ) É quando se faz, apenas sexo oral 

 
9. Marque a única opção verdadeira 

A (  ) O compartilhamento de seringas e agulhas pode transmitir IST 
B (  ) A gonorreia é uma infecção da mulher e a sífilis é uma infecção do homem 
C (  ) Sexo oral não transmite infecções 
D (  ) As ISTs não têm cura 

 
10. Acabei de saber que o meu parceiro ou parceira tem uma IST. Quais medidas devo tomar? 

A (  ) Tomar antibiótico (remédio)  por conta própria, pois meus colegas fazem isso 
B (  ) Procurar orientação médica 
C (  ) Não fazer nada, pois a infecção vai sumir em alguns dias 
D (  ) Me afastar do(a) parceiro(a), pois assim estou protegido 

 
11. O que é a sífilis congênita? 

A) (  ) É aquela transmitida pela saliva   
B) (  ) É aquela transmitida para os avós  
C) (  ) É aquela transmitida para o cônjuge 
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D) (  ) É aquela transmitida para o recém-nascido 
 
12. Se duas pessoas, uma com aids e outra não, desejam a masturbação a dois, então 

A (  ) Não tem perigo, basta lavar as mãos, após o ato 
B (  ) Apenas com troca de sangue pode haver contaminação 
C (  ) Com troca de sangue, sêmen e secreções pode contaminar o(a) parceiro(a) 
D (  ) Apenas com troca de esperma pode haver contaminação 

 
13. Sobre a Aids podemos afirmar que 

A (  ) Tem cura, é causada pelo HIV e afeta apenas o órgão genital 
B (  ) Afeta o sistema imunológico, não tem cura e é causada pelos HIV 
C (  ) Pode ser contraída através do aperto de mão e abraço 
D (  ) O HIV pode ser contraído pela picada de mosquito contaminado 

 
14. Marque a informação incorreta: 

A (  ) No estado de gravidez, pode ocorrer a contaminação do neném 
B (  ) O HIV afeta o sistema imunológico (sistema de “defesa”) 
C (  ) Os sintomas de IST só estão presentes na vagina e no pênis 
D (  ) O sexo oral, vaginal e anal transmitem IST 

 
15. São sintomas de IST 

A (  ) Cansaço, coceira no órgão genital, pouca urina, ausência de febre 
B (  ) Dor de cabeça, dor no estômago, falta de apetite 
C (  ) Diarreia, vômito, dor no peito, tontura, dor para urinar 
D (  ) Corrimento no canal da urina, coceira na vagina, ferida no pênis , gânglios (ínguas) 

 
16. Se um microrganismo tem resistência ao antibiótico X, isto quer dizer que 

A (  ) O microrganismo não resiste a antibióticos 
B (  ) Que o antibiótico X está estragado  
C (  ) O microrganismo não pode ser eliminado com o uso do antibióticos X 
D (  ) O microrganismo só será morto com o uso do antibiótico X 

 
17. Uma infecção assintomática é aquela que 

A (  ) Vários sintomas da infecção são visíveis 
B (  ) Mesmo tendo a infecção ele não se manifesta, não aparece  
C (  ) A infecção não se manifesta porque a pessoa realmente não está infectada 
D (  ) Ocorre imediatamente após o ato sexual 

 
18. São infecções sexualmente transmissíveis 

A (  ) Sífilis, gonorreia, herpes genital, aids 
B (  ) Tétano, gripe, coqueluche, verminose  
C (  ) Sífilis, gonorreia, herpes genital, gripe 
D (  ) Tuberculose, gonorreia, herpes genital, aids 

 
19. Marque a opção correta 

A (  ) Quando não tratada a sífilis desaparece espontaneamente 
B (  ) Uma vez exposta ao  Treponema pallidum, a pessoa adquire imunidade 
C (  ) Não existe vacina contra a sífilis e a infecção não confere imunidade 
D (  ) Os estágios da sífilis são dois: latente e quaternário 
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10.2 APÊNDICE 2 – Figuras de autoria do aluno 

 

 

Figura B1- Alimentação 

 

 

 

 

 

Figura B2 – Escovação 
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Figura B3 – Médica 

 

 

Figura B4 – Preservativo masculino 
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Figura B5 - Banho 

 

Figura B6 – Bactéria verde 
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Figura B7 – Preservativos 

 

 



85 
 

Figura B8 - Gravidez 

 

 

Figura B9 – Tela de abertura do Web aplicativo 

 

 

Figura 10 – Sexo não seguro 



86 
 

 

Figura B11 – Preservativos masculino e feminino 

 

 

FiguraB 12 – Diversas seringas 
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Figuras B13 – Hábitos saudáveis 

 

 

Figuras B14 – Transfusão sanguínea 
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Figura B15 – A família 

 

Figura B16 – Biologia na escola 
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Figura B17 - Sem diálogo familiar 

 

 

Figura B18 – Seringa amarela 
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Figura B19 – A IST tem cura 

 

Figura B20 – Corrimento na mulher 
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Figura B21 - Corrimento no homem 

 

 

Figura B22 – Infecção na boca 
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Figura B23 - Informações sobre as IST 

 

Figura B24 Infecção bacteria 
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Figura B25 – Mão aumentada, com corte 

 

Figura B26 – Mão com corte cicatrizado 

 



94 
 

 

Figura B27 – Não existe vacina para sífilis e gonorreia 

 

Figura B28 – Mão sem contusão 
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Figura B29 – Mao com o dedo inchado 

 

Figura B30 – Mão com hematoma 
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Figura B31 – Mão normal 

 

 

 

Figura B32 – Aplicação de medicamento 
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Figura B33 - Penicilina 

 

Figura B34 – Sexo anal 
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Figura B35 – Procriação 

 

Figura B36 – Atividade sexual 
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Figura B37 Masturbação masculina 

 

 

Figura B38 – Masturbação feminina 
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Figura B39 – Sífilis primária 

 

 

Figura B40 Pênis 
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Figura B41 – Pênis com lesão 

 

 

Figura B42 – Pênis com lesão única 
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Figura B43 – Perfil de homem. Bactéria entrando pela boca 

 

Figura B44 – Perfil de homem. Vias aéreas. Bactéria 
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Figura B45 – Bactérias infeccionado a garganta 

 

Figura B46 - Grávidas 

 



104 
 

 

Figura B47 – Sífilis secundária pelo corpo 

 

 

Figura B48 – Cérebro 
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Figura B49 Parto normal 

 

 

Figura B50 – Parto cesárea 
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Figura B51 – Sífilis 

 

Figura B52 - Sêmen pode estar infectado 
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Figura B53 – Duração da sífilis 

 

 

Figura B54 – Sintomas da sífilis 
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Figura B55 – A sífilis atinge o coração 

 

 

 

Figura B56 – A bactéria Treponema pallidum 
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Figura B57 – Sistema nervoso afetado pela sífilis 

 

 

 

Figura B58 – Diversos Treponemas 
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Figura B59 – Sífilis terciária 

 

 

Figura B60 – Granulomas nos seios 
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Figura B61 – Pênis com granuloma 

 

 

Figura B62 – Lesões na língua 
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Figura B63 – Sífilis secundária na mão 

 

 

Figura B64 – Lesões causadas por sífilis 
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Figura B65 – Verrugas anogenitais-sífilis 

 

 

 

Figura B66 – Pé – sífilis secundária 



114 
 

 

 

Figura B67 – Calendário, vida sexual ativa 

 

Figura B68 – Amigos 
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Figura B69 – Neisseria gonorrhoeae - azul 

 

 

Figura B70 – Neisseria gonorrhoeae -vermelha 
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Figura B71 – Neisseria gonorrhoeae - amarela 

 

Figura B72 – Bactéria resistente 
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Figura B73 – Várias Neisseria gonorrhoeae - amarelas 

 

 

 

Figura B74 – Bactérias Neisseria gonorrhoeae - resistente amarela 
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Figura B75 – Treponema pallidum - verde 

 

 

 

 

Figura B76 – Dor ao urinar - mulher 
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Figura B77 – Alerta para as situações assintomáticas 

 

 

 

 

 

 

Figura B78 – Gonorreia na mulher 
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Figura B79 – Gonorreia no homem 

 

 

Figura B80 – Perfil do aparelho genital da mulher 
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Figura B81 – Sexo sem dor  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B82 – Órgão genital feminino interno 
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Figura B83 – Médico negro  

 

 

Figura B84 – Dor  ao urinar - homem 
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Figura B85 – Expressão de dor 

 

 

 

 

Figura B86 – Médico branco  
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Figura B87 –  Aparelho genital masculino  

 

 

 

Figura B88 – Várias Bactérias (Neisseria gonorrhoeae)   
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Figura B89 – Tempo de encubação (Neisseria gonorrhoeae)   

 

Figura B90 – Trichomonas - amarela 
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Figura B91 – Trichomonas - roxa 

 

 

 

 

 

 

Figura B92 – Trichomonas – vermelha 
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Figura B93 – Bactérias Neisseria gonorrhoeae - resistente vermelha 
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10.3 APÊNDICE 3  -Áudios dos vídeos que compõem as videoaulas do “IST tô fora!”  

  

Aula 1) O que é uma Infecção 

 

 i) O que é uma Infecção (vídeo 1) 

Áudio - A infecção é causada por um microrganismo que, ao invadir o corpo, pode se 

desenvolver e se multiplicar, ocasionando ou não reações imunológicas  

ii) Sintomática (vídeo 2) 

Áudio - O termo sintomático é usado quando uma pessoa apresenta sinais e sintomas que 

podem ou não ser uma infecção ou doença.  

iii) Assintomática (vídeo 3) 

Áudio - O termo assintomático é usado quando uma pessoa tem uma doença ou infecção, mas 

não apresenta sinais e sintomas. 

 

Aula 2) O que é imunidade? 

 

i) Imunidade (vídeo 1) 

Áudio - Imunidade é a capacidade que o corpo ou organismo tem de reagir à invasão de 

microrganismos ou de responder a estímulos, no sentido de reparar ou reestabelecer as funções 

normais do corpo. 

 

Aula 3) Resistência a antibiótico, o que é? 

 

 i) O que é um antibiótico? (vídeo 1) 

Áudio - O antibiótico é uma droga amplamente usada no combate às infecções por bactérias. 

ii) Superbactéria (vídeo 2) 

Áudio - Superbactéria é um termo não científico usado pelos meios de comunicação para 

referir-se às bactérias resistentes à ação dos antimicrobianos (bactérias multirresistentes) aos 

quais elas seriam normalmente susceptíveis. 

 

Aula 4) O que é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST)? 

i) O que é uma IST (vídeo 1) 
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Áudio - IST é a sigla usada para Infecções Sexualmente Transmissíveis. E ela vem para 

substituir outra sigla, a DST-Doenças sexualmente transmissíveis. E essa troca ocorreu porque 

a DST só levava em consideração sinais e sintomas visíveis da doença. De forma mais correta 

a IST destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais 

e sintomas. 

ii) Tipos de ISTs (vídeo 2) 

Áudio - Entre as ISTs mais comuns existem: a sífilis, a gonorreia, a clamidíase, a tricomoníase, 

a hepatite B, o herpes simples, o Sarcoma de Kaposi (um tipo de câncer) e que está relacionado 

a SIDA (Síndrome da imunodeficiência adquirida) e a infecção pelo papilomavírus humano 

(HPV), que causa diversos tipos de cânceres 

iii) Sintomas GERAIS das IST (vídeo 3) 

Áudio - As ISTs podem se manifestar como feridas, verrugas anogenitais (entre o ânus e 

genitália), ou seja, no períneo, corrimento ou ainda, surgir na palma das mãos, pés, olhos e 

língua. 

iv) As ISTs estão ocorrendo com tanta frequência que é possível, apenas com os casos de sífilis, 

lotar 70 Maracanãs por ano. E, para a gonorreia eu posso fazer o mesmo raciocínio. Só, que aí, 

seriam por ano 975 Maracanãs lotados (vídeo 4) 

v) As ISTS devem ser reconhecidas, tratadas e prevenidas de forma correta, para reduzir a 

disseminação e melhorar a saúde sexual e reprodutiva (vídeo 5) 

 

Aula 5) Conversa familiar sobre IST 

 

i) Conversar com professores ou profissional de saúde (vídeo 1) 

Áudio - A conversa familiar sobre ISTs é sempre importante. Mas, se ela não pode acontecer 

procure ajuda de um profissional de saúde ou, na sua escola, professores de ciências ou 

biologia. 

ii) Vida sexual ativa (vídeo 2) 

Áudio - Se uma pessoa tem a vida sexual ativa é porque ela faz sexo com regularidade 

 

Aula 6) Estratégia de prevenção 

 

i) Estratégia de prevenção (vídeo 3) 
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Áudio - Podemos citar como estratégia de prevenção: estar bem informado sobre ISTs, evitar 

ter múltiplos parceiros ou parceiras, usar tanto o preservativo masculino quanto preservativo o 

feminino, fazer sexo com parceiro ou parceira que tenha autocuidado e não compartilhar 

seringas. 

ii)  Autocuidado (vídeo 4) 

Áudio - Autocuidado é ter hábitos saudáveis, dando atenção a própria saúde 

iii) Responsabilidade (vídeo 5) 

Áudio - Sobre responsabilidade podemos citar:   não esquecer de usar o preservativo masculino 

ou feminino, evitando infecções e gravidez indesejada; procurar ajuda médica quando 

necessário; e estar bem informado. A relação sexual tem quer prazerosa e não perigosa. 

iv) Prática sexual (vídeo 6) 

Áudio - Prática sexual é qualquer atividade de caráter sexual feita para satisfazer impulsos 

sexuais, para se reproduzir ou causar prazer.  

v) Sexo oral e anal (vídeo 7) 

Áudio - Lembre-se! Tanto no sexo anal quanto no sexo oral, pode ocorrer infecção. Então, 

fique esperto!  Use o preservativo. 

 

Aula 7) A Sífilis 

 

i) Microrganismos causador da Sífilis:  Treponema pallidum (vídeo 1) 

Áudio - A sífilis é uma infecção causada pela bactéria Treponema pallidum. Ela afeta 

exclusivamente o ser humano e é curável 

ii) Onde encontramos o Treponema? (vídeo 2) 

Áudio - O Treponema pallidum pode estar presente no sangue, sêmen e nos fluidos corporais 

de pessoa contaminada 

iv)Sintomas da sífilis (vídeo 3) 

Áudio - Quanto aos sintomas clínicos a sífilis pode ser dividida em: sífilis primária, sífilis 

secundária, latente e sífilis terciária. 

v) Sífilis primária (vídeo 4) 

Áudio - A Sífilis primária caracteriza-se por apresentar uma lesão inicial com bordas 

endurecidas, daí o nome cancro duro ou lesão única, surgindo de 10 a 90 dias, após o contato 

e desaparecendo em 30 dias, sem deixar cicatrizes.  

vi) Sífilis secundária (vídeo 5) 
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Áudio - Na sífilis secundária os sintomas surgem entre 2 e 6 meses, após a infecção, perdurando 

entre 1 e 3 meses. Além das feridas por todo o corpo é característico desta sífilis: a lesão na 

palma da mão, na planta dos pés e a falta de coceira.  

vii) Sífilis terciária (vídeo 6) 

Áudio - Na sífilis terciária (forma grave) ocorre o desenvolvimento de granulomas destrutivos, 

que são cistos ou tumores, e que podem estar localizados na pele, mucosas, sistema 

cardiovascular e nervoso. 

iii) O que é sífilis congênita? (vídeo 7) 

Áudio - A sífilis congênita acontece quando a mãe infectada transmite a doença para o bebê 

através da placenta ou durante o parto. 

viii) Sífilis latente (vídeo 8) 

Áudio - Durante a sífilis latente não são observados sintomas, tendo que se fazer testes 

imunológicos para detectá-la. Ela pode ser dividida em sífilis latente recente, menos de um ano 

de infecção, e sífilis latente tardia, mais de um ano de infecção. 

ix) Tratamento da sífilis (vídeo 9) 

Áudio - A penicilina é o medicamento amplamente usado para o tratamento da sífilis, e deve 

ser aplicado, apenas com orientação médica. 

xi) Existe vacina? (vídeo 10) 

Áudio - Não existe vacina contra a sífilis 

 

Aula 8) A Gonorreia 

 

i)Microrganismos causador da Gonorreia: Neisseria gonorrhoeae (vídeo 1) 

Áudio - A gonorreia é transmitida por uma bactéria a Neisseria gonorrhoeae 

ii)Transmissão (vídeo 2) 

Áudio - A transmissão da gonorreia ocorre, principalmente, pelo ato sexual desprotegido, 

atingindo o trato genital com incubação entre 5 a 7 dias. 

iii)Onde encontramos a Neisseria? (vídeo 3) 

Áudio - A Neisseria gonorrhoeae pode estar presente no sangue, sêmen e fluidos corporais de 

pessoa contaminada  

iv) Gonorreia assintomática (vídeo 4) 
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Áudio - Atenção!! Para mulher, em muitos casos, a gonorreia pode ser assintomática, ou seja, 

não é diagnostica e nem tratada, o que favorece o agravamento da infecção e o aumento do 

número de casos. 

v)Sintomas da gonorreia na mulher (vídeo 5) 

Áudio - Os sintomas mais comuns da gonorreia na mulher são: a infecção da vagina, infecção 

do colo do útero, infecção da uretra, corrimento purulento, ou seja, com pus, dor ao urinar e 

dor durante o sexo.  

vi)Sintomas da gonorreia no homem (vídeo 6) 

Áudio - No homem o sintoma mais comum da gonorreia é a infecção da uretra, havendo 

corrimento purulento e dor para urinar 

vii) que é gonorreia congênita? (vídeo 7) 

Áudio - A gonorreia congênita acontece quando a mãe infectada transmite a doença para o 

bebê através da placenta ou durante o parto vaginal 

viii)Existe vacina? (vídeo 8) 

Áudio - Não existe vacina contra a gonorreia 

ix)Tratamento da gonorreia (vídeo 9) 

Áudio - Dependendo do estágio que se encontra e se for devidamente tratada, a gonorreia pode 

ter cura. 

x) Medicamento (vídeo 10) 

Áudio - O antibiótico é o medicamento amplamente utilizado para o tratamento da gonorreia e deve 
ser ministrado, apenas com orientação médica. 
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10.4 APÊNDICE 4 - Questionário: perguntas e respostas (Quiz) 

AULA 1 

 

1 Uma infecção assintomática é aquela que: 
 
A (  ) Vários sintomas da infecção são visíveis 
B (X) Mesmo havendo infecção ela não se manifesta, não aparece  
C (  ) A infecção não se manifesta porque a pessoa realmente não está 
infectada 
D (  ) Ocorre imediatamente após o ato sexual 
E (  ) Eu não sei 

 

2 Podemos citar como exemplo de microrganismos que causam infecções: 

A (  ) Piolho e pulga 
B (  ) Carrapato e vírus  
C (  ) Pulga e bactérias 
D (X) Vírus e bactérias 
E (  ) Eu não sei 
 
 

3 Quando uma pessoa apresenta manifestações de determinada doença ou 
infecção como febre, náuseas, dor ou vermelhidão na pele, então podemos 
caracterizar como uma infecção: 

A (X) Sintomática 
B (  ) Assintomática 
C (  ) Nada podemos dizer 
D (  ) Assintomática e sintomática 
E (  ) Eu não sei 
 

4 Muitos acham que beber água gelada ou chupar sorvete causa gripe. 
Verdade? 
 
A (  ) Sim, pois a gripe e o resfriado são gerados pela diferença de 
temperatura 
B (X) Não, pois a gripe é causada pela ação de vírus 
C (  ) Não, pois o que causa a gripe é o banho quente 
D (  ) Sim, pois as bactérias estão em todos os lugares e vão causar a gripe 
E (  ) Eu não sei 
 

5 Quando faço sexo oral devo: 
 

A (  ) Dispensar a camisinha para ter prazer máximo 
B (  ) Dispensar a camisinha, pois sempre lavo a boca antes e depois do sexo 
C (X) Colocar o preservativo em qualquer situação, pois assim evitarei 
infecções 
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D (  ) Colocar o preservativo apenas no homem, pois, na mulher é 
dispensável 
E (  ) Eu não sei 
 
 

 
AULA 2 

 

1. É a capacidade que o corpo ou organismo tem de reagir à invasão de 
microrganismos ou de responder a estímulos, no sentido de reparar ou 
reestabelecer as funções normais do corpo:  

A (  ) Frio 
B (  ) Assintomático 
C (X) Imunidade 
D (  ) Dor 
E (  ) Eu não sei 

 

2. O vírus do papiloma humano pode ser adquirido através do sexo 
desprotegido, podendo causar o câncer de colo de útero nas mulheres. 
Então, se uma pessoa é vacinada contra o HPV ela pode evitar uma futura 
infecção, pois, a vacina vai ajudar na: 

 
A (  ) Disseminação da infecção 
B (  ) Proteção contra todas as doenças 
C (  ) Ação contra o HIV 
D (X) Produção de anticorpos melhorando a sua capacidade imunológica 
E (  ) Eu não sei 

 

3. Para a maioria das pessoas, alguns fatores como alimentação ruim, poucas 
horas de sono, ingestão de bebida alcoólica em excesso e estresse, podem 
contribuir para uma baixa da imunidade e, consequentemente, para uma 
maior oportunidade de:  

A (  ) Uma melhoria da saúde 
B (X) Ação de agentes patogênicos  
C (  ) Ação contra o HIV 
D (  ) Um aumento da capacidade imunológica 
E (   ) Eu não sei 
 

4. Os bebês são frágeis e ficam doentes com frequência. Isto ocorre porque 
 
A (X) O sistema imunológico ainda está se desenvolvendo 
B (  ) Eles não sabem falar e dizer onde dói 
C (  ) Apesar de nascerem com o sistema imunológico pronto, são 
vulneráveis 
D (  ) Alguns pais, não cuidam direito dos bebês. 
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E (  ) Eu não sei 
 

5. Quando quebramos o dedo, torcemos o pé ou adquirimos um “galo” 
(Hematoma) na cabeça, todos sem a invasão do corpo por quaisquer 
microrganismos, então ocorre a ação do sistema imune 

A (  ) Eliminando o microrganismo 
B (  ) Reparando os efeitos dos microrganismos 
C (X) Reparando ou reestabelecendo as funções normais do corpo: 
D (  ) Não reagindo, pois não houve invasão de microrganismos 
E (  ) Eu não sei 

 

AULA 3 

 

1. Para combater a gonorreia, uma infecção causada pela bactéria Nesseria 
gonorrhoeae, a médica prescreveu para o tratamento o medicamento: 
 
 
A (  ) Novalgina 
B (  )  Antitérmico 
C (X) Antibiótico 
D (  ) Anticoncepcional 
E (  ) Eu não sei 

 

  

2 É um termo usado para caracterizar um grupo de microrganismos resistentes 
a ação de vários antibióticos e que é responsável pelo aumento do número 
de casos de morte em várias partes do mundo: 
 
A (X)  Superbactéria 
B (  )  Gonorreia 
C (  )  HIV 
D (  )  Bactéria  
E (  ) Eu não sei 
 

3 Se um microrganismo tem resistência ao antibiótico X, isto quer dizer que 
 
A (  ) O microrganismo não resiste a antibióticos 
B (  ) Que o antibiótico X está estragado  
C (X) O microrganismo não pode ser eliminado com o uso do antibiótico X 
D (  ) O microrganismo só será morto com o uso do antibiótico X 
E (  ) Eu não sei 
 

4 O aparecimento das superbactérias está associado  
 
A (  ) A grande dificuldade das pessoas adquirirem os antibióticos  
B (  )  A falta de financiamento para produção de antibióticos simples 
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C (  )  Ao aquecimento natural do planeta Terra 
D (X) Ao uso incorreto dos antibióticos 
E (  ) Eu não sei 
 
 

5 Para que os antibióticos tenham a ação desejada devemos 
 
A (X)  Fazer automedicação, ingerindo qualquer antibiótico  
B (  )  Fazer uso de antibióticos fora do prazo de validade, pois são mais 
potentes 
C (  )  Seguir a prescrição médica sem alterar os horários e doses 
estabelecidas 
D (  )  Durante a gestação usar o dobro de antibióticos, sempre 
E (  ) Eu não sei 
 

 

AULA 4 

 

1. São infecções sexualmente transmissíveis 
 
A (  ) Tuberculose, gonorreia, herpes genital 
B (  ) Tétano, gripe, coqueluche, verminose  
C (  ) Sífilis, gonorreia, herpes genital, gripe 
D (X) Sífilis, gonorreia, herpes genital, aids  
E (  ) Eu não sei 
 
 

2 São sintomas das Infecções Sexualmente Transmissíveis 
 
A (  ) Cansaço, coceira no órgão genital, pouca urina, ausência de febre 
B (X) Corrimento, leões na palma das mãos, ferida no pênis e língua 
C (  ) Diarreia, vômito, dor no peito, tontura, dor para urinar 
D (  ) Dor de cabeça, dor no estômago 
E (  ) Eu não sei 
 

 

3 A sigla DST não é mais usada. Agora, usamos a sigla IST. Essa troca 
ocorreu porque: 

A (X) A IST se refere a transmissão de uma infecção, mesmo sem sinais e 
sintomas 
B (  ) A IST se refere a ausência de infecção, quando não há sinais e 
sintomas 
C (  ) Para a norma culta da língua portuguesa é mais adequado 
D (  ) A IST se refere à doença infecciosa 
E (  ) Eu não sei 
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4 Segundo o Ministério da Saúde os casos de sífilis e gonorreia, no Brasil, 
aumentaram bastante nos últimos anos. Uma das justificam para este 
aumento pode ser: 
 
A (  )  O excesso de campanhas, durante todo o ano. Porém, o jovem não liga 
B (X)  O não reconhecimento das ISTs, por parte dos profissionais de saúde 
C (  )  O tratamento correto das ISTs 
D (  )  A falta de preservativo no mercado 
E (  ) Eu não sei 

5 Para diminuir a disseminação da sífilis devemos: 
 
A (  )  Fazer apenas sexo oral 
B (  )  Tomar antibiótico, antes e depois do sexo 
C (X)  Fazer o tratamento correto, indicado pelo médico, caso esteja infectado 
D (  )  Lavar as partes íntimas com álcool, após a atividade sexual 
E (  ) Eu não sei 
 

 

AULA 5 

 
1. Acabei de saber que o meu parceiro ou parceira tem uma IST. Quais medidas 

devo tomar? 
 

A (  ) Tomar antibiótico (remédio)  por conta própria, pois meus colegas fazem 
isso 
B (X) Procurar orientação médica 
C (  ) Não fazer nada, pois a infecção vai sumir em alguns dias 
D (  ) Me afastar do(a) parceiro(a), pois assim estou protegido 
E (  ) Eu não sei 
 
 

2. Quando não é possível estabelecer uma conversa esclarecedora com os 
familiares, sobre sexo, o que devo fazer?  
 
A (  ) Conversar com os colegas que “pegam geral”, pois eles sabem tudo 
B (  ) Procurar ajuda na internet, onde tudo é verdade 
C (X) Procurar orientação de profissional qualificado 
D (  ) Fazer tudo de qualquer jeito, pois não há perigo em errar 
E (  ) Eu não sei 

 

3. Se alguém diz que tem uma vida sexual ativa, então, podemos constatar que: 
 
A (  ) Essa pessoa não usa preservativo, pois isso inativa o apetite sexual 
B (  ) Essa pessoa procurar orientação sexual toda semana 
C (  ) Essa pessoa estuda e trabalha ativamente 
D (X) Essa pessoa pratica o sexo com regularidade 
E (  ) Eu não sei 
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4 A regularidade do sexo varia de acordo com cada pessoa. Para alguns é 
norma fazer sexo todo dia. Para outros, o normal é uma vez por semana. 
Independente do intervalo de tempo entre uma relação sexual e outra, o ato 
sexual deve 

A (X)  Ser feito com segurança 
B (  )  Ser praticado alternando-se entre o uso e o não uso do preservativo 
C (  )  Ser interrompido antes do orgasmo, evitando as ISTs 
D (  )  Ser controlado, pois, o cansaço, pode propiciar a aquisição de ISTs 
E (  )  Eu não sei 

5 Alguns dias após a relação sexual, apareceu algo diferente na genitália. 
Então, procure 

A (  )  Esquecer, pois, com o tempo vai sumir 
B (X)  Esclarecimento através do profissional de saúde ou professor de 
biologia 
C (  )  Tomar logo o remédio. Assim, ninguém vai ver nada durante o sexo. 
D (  )  Rezar, pois não haverá cura para o seu problema 
E (  )  Eu não sei 

 

AULA 6 

1. Qual é o método mais eficiente para a prevenção das Infecções sexualmente 
transmissíveis? 
 
A (  ) Lavar bem as partes íntimas após o ato sexual 
B (X) Usar preservativos (camisinha) 
C (  ) Tomar contraceptivo antes da relação sexual 
D (  ) Ejacular (gozar) fora  
E (  ) Eu não sei 

 

2 O que é sexo seguro?  
 
A (  ) É fazer sexo com prostitutas profissionais 
B (  ) É ter seguro de vida, caso morra de IST 
C (X) É diminuir ou eliminar as chances de contrair infecções durante o sexo. 
D (  ) É quando se faz, apenas sexo oral 
E (  ) Eu não sei 

 

3 A prática sexual deve ocorrer com responsabilidade. Para tanto, devemos:  
 
A (X) Fazer uso de preservativos evitando infecções 
B (  ) Usar antibiótico quando achar que está infectado 
C (  ) Fazer sexo com muitos parceiros 
D (  ) Fazer sexo oral que não exige o uso de preservativos 
E (  ) Eu não sei 
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4 A aquisição de IST pode ocorrer através de drogas injetáveis. Para evitar 
esse modo de infecção: 
 
A (  ) Devemos lavar a agulha da seringa, após o uso por outra pessoa 
B (  ) Basta compartilhar as seringas com pessoas que conhecemos 
C (  )  Devemos descartar as seringas em qualquer lugar 
D (X) Basta não compartilhar qualquer tipo de seringa 
E (  ) Eu não sei 

 

5 Podemos citar como autocuidado os seguintes itens: 
 
A (  ) Usar perfume e tomar banho 
B (X) Usar preservativo e escovar os dentes 
C (  )  Ter alimentação saudável, somente aos domingos  e tomae banho 
D (  ) Fazer sexo com parceiros (as) variados (as) e passar fio dental 
E (  ) Eu não sei 

 

AULA 7 

 

1. O que é a sífilis congênita? 
 
A (  ) É a sífilis transmitida através da saliva durante o beijo 
B (  ) É a sífilis transmitida para os avós  
C (  ) É a sífilis transmitida para o cônjuge durante a relação sexual 
D (X) É a sífilis transmitida da mãe para o bebê através da placenta ou 
durante o parto normal.  
E (  ) Eu não sei 

 

2. Em relação aos sintomas clínicos, a sífilis pode ser dividida nas fases 
primária, secundária, latente e terciária. Cada fase desta pode ser 
representada, respectivamente, por sintomas característicos como:  

A (X) Cranco duro, lesões nas mãos e pés, sem sintomas, tumores e cistos 
B (  ) Cranco duro, lesões nas mãos e pés, tumores e cistos, sem sintomas  
C (  ) Lesões nas mãos e pés, Cranco duro, sem sintomas, tumores e cistos 
D (  ) Sem sintomas, Cranco duro, sem sintomas, tumores e cistos 
E (  ) Eu não sei 
 

 

3. A bactéria causadora da sífilis é combatida com a penicilina e sob orientação 
médica. E essa bactéria, Treponema pallidum, pode estar presente: 

A (  )  Superbactéria 
B (X)  Nos fluidos corporais, sémen e sangue de pessoa contaminada 
C (  )  Somente nas feridas e sangue de pessoa contaminada 
D (  )  Somente na mucosa 
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E (  ) Eu não sei 
 

4. A única opção que expressa a verdade sobre a sífilis e o Treponema pallidum 
é: 

A (  )  A sífilis não tem cura  
B (  )  A sífilis é causada pelo vírus Treponema pallidum 
C (  )  O único modo de se adquirir sífilis é através do sexo 
D (X)  Dependendo do estágio, a sífilis pode ter cura 
E (  ) Eu não sei 

 
5. Animais domésticos como, gato e cachorro, poderiam se infectar com a sífilis, 

após lamberem as lesões de pessoa infectada? 

A (  )  Sim, pois são mamíferos como o ser humano 
B (  )  Sim, pois são animais domésticos 
C (X) Não, pois a sífilis e exclusiva do ser humano 
D (  )  Não, isso só ocorreria se fosse uma ave 
E (  ) Eu não sei 

 

AULA 8 

 

1. Marque a opção que contém o nome do microrganismo causador da 
gonorreia: 

A (  )  Superbactéria 
B (  )  Treponema pallidum 
C (X)  Neisseria gonorrheae 
D (  )  HIV 
E (  )  Eu não sei 

 
2. Apesar de não haver uma vacina contra a gonorreia, as pessoas infectadas 

podem ser curadas, basta: 

A (  )  Usar remédios caseiros e tomar banho todos os dias 
B (  )  Passar álcool nos locais lesionados 
C (  )  Tentar não se estressar, pois, o estresse, causa várias doenças 
D (X)  Procurar orientação médica e fazer o tratamento correto 
E (  )  Eu não sei 

 

3. São sintomas característicos da gonorreia: 

A (  )  Dor de cabeça, fome, dor ao evacuar 
B (X) Infecção da uretra, dor ao urinar, corrimento purulento 
C (  )  Diarreia, dor nas articulações, medo 
D (  )  Fadiga, mau hálito e muita sede 
E (  )  Eu não sei 
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4.  Na mulher a gonorreia pode, frequentemente, passar despercebida, 
agravando a infecção e aumentando o número de casos. Esse fato pode 
ocorrer pois: 

A (X)  A gonorreia, na mulher, pode ser assintomática 
B (  )  As mulheres não se infectam com gonorreia 
C (  )  A gonorreia, na mulher, pode ser sintomática 
D (  )  Na mulher, não há sinais externos, apenas internos 
E (  )  Eu não sei 
 

5. Em uma pessoa com gonorreia, a Neisseria gonorrhoeae pode estar presente 
no: 

A (  )  Rosto, língua e saliva 
B (  )  Cabelo, unhas e lágrimas 
C (X)  Sêmen, fluidos corporais e sangue 
D (  )  Língua, roupas e orelha 
E (  )  Eu não sei 


