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CONSTRUÇÃO DE UM JOGO DE TABULEIRO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO DE 

INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 

 

 

RESUMO 

 

 

Os índices das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) vêm aumentando na população 

brasileira, principalmente na faixa etária de 15 a 24 anos. Faixa esta em que se encontra a 

maioria dos estudantes do ensino médio. Em parte, esse aumento se deve a uma falsa sensação 

de segurança, trazida por novos tratamentos contra algumas dessas ISTs e que aumentaram a 

expectativa e a qualidade de vida dos seus portadores. Por outro lado, vem levando a um 

relaxamento quanto à prevenção das mesmas e, como consequência, fez ressurgir epidemias 

de sífilis, gonorreia, hepatites e outras. Além disso, o uso indiscriminado de antibióticos pode 

elevar a resistência de cepas bacterianas a tais medicamentos. Nesse contexto, a educação se 

mostra como um importante aliado para a prevenção, mas as aulas tradicionais vêm se 

mostrando pouco atrativas para os jovens atualmente. Sendo assim, o objetivo desse estudo 

foi desenvolver um jogo didático no formato de tabuleiro, seguindo os princípios dos jogos de 

tabuleiros modernos, voltado para os alunos do ensino médio, de forma a permitir uma 

aprendizagem significativa sobre as ISTs e que também fosse uma ferramenta para completar 

as eventuais lacunas dos livros didáticos, trabalhando 11 IST abordadas por sites 

governamentais da área da saúde. Desse modo, cartas com informações, passes livres ou 

perguntas surgem no avançar do trajeto do tabuleiro, levando os estudantes a atuarem de 

modo investigativo numa disputa por quem vence a partida e consequentemente, obtendo 

conhecimentos sobre os agentes causadores das ISTs, meios de prevenção, situações de risco, 

sintomas e possíveis complicações. 

 

Palavras Chave: Jogo didático. Infecções Sexualmente Transmissíveis. Material didático. 

Prevenção.  

 

 

  



 
 

CONSTRUCTION OF A BOARD GAME AS A TEACHING STRATEGY FOR 

SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS 

 

 

ABSTRACT 

  

 

The rates of sexually transmitted infections (STI) have been increasing among the Brazilian 

population, mainly in the age group from 15 to 24 years old. Mostly, high school students. 

This increase is partly due to a false sense of security, because of some new STI treatments 

which have increased the patients’ expectation and quality of life. So, it has led to neglect in 

the prevention of these diseases and, as a consequence, has caused re-emerging epidemics of 

syphilis, gonorrhea, hepatitis, and others. In addition, the indiscriminate use of antibiotics 

may increase the resistance of bacterial strains to such drugs. In this context, education proves 

to be an important ally to prevention, but traditional classes are proving to be unattractive to 

young people nowadays. Therefore, the goal of this study was to develop a didactic board 

game, following the principles of modern board games, aiming high school students, in order 

to allow meaningful learning about STI and to be used as a tool to complete any gaps in the 

textbooks, working with the 11 STI found at government health web sites. Cards with 

information, free passes or questions that arise during the course of the board game will lead 

students to investigate, in dispute to win the match and, consequently, to know about the 

agents that cause STI, means of prevention, risk situations, symptoms, and possible 

complications. 

 

Keywords: Didactic game. Sexually Transmitted Infections. Courseware. Prevention.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1 PRINCIPAIS INFECÇÕES SEXUALMENTE TREANSMISSÍVEIS 

 

Certos microrganismos como vírus, bactérias e protozoários podem causar as 

chamadas Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), que são transmitidas principalmente 

por meio de relações sexuais desprotegidas, seja a relação sexual genital, oral ou anal com o 

parceiro contaminado. Além disso, algumas dessas infecções podem se dar por transmissão 

vertical, ou seja, quando a mãe transmite a infecção para o filho durante o período 

gestacional, durante o parto ou até mesmo durante o aleitamento. Existem casos comprovados 

nos quais a transmissão acontece através de transfusões sanguíneas e objetos perfuro cortantes 

contaminados (DIEHL; VIEIRA, 2017; BRASIL, 2019a). 

Nos últimos anos, a expressão Infecção Sexualmente Transmissível veio a substituir o 

termo Doença Sexualmente Transmissível (DST). Essa mudança de nomenclatura é 

relativamente recente e passou a ser adotada pelo Ministério da Saúde (MS) por meio do 

Decreto nº 8.901/2016, para reforçar o conceito de que uma pessoa infectada pode transmitir o 

agente infeccioso sem que haja a necessidade de apresentar sintomas da doença (BRASIL, 

2019a). Mas, ainda assim, das 10 coleções aprovadas pelo Plano Nacional do Livro e Material 

Didático (PNLD) para o período de 2018 a 2020, em nenhuma coleção fora encontrada a 

expressão IST. 

Se por um lado a nomenclatura IST surgiu pela necessidade de enfatizar que uma 

pessoa infectada não precisaria estar doente e consequentemente com sintomas para ser um 

transmissor, conhecer os principais sintomas é de grande valia para um início precoce do 

tratamento e para a interrupção na cadeia de transmissão dessas infecções (BRASIL, 2019a). 

Os principais sintomas das ISTs, segundo o Departamento de Condições Crônicas e 

Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, são as lesões, os corrimentos e 

as verrugas anogenitais, que podem ser percebidos durante a higiene pessoal e servirem de 

grande ajuda para o diagnóstico e tratamento em estágio inicial da doença (BRASIL, 2019a). 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2016), mais de 30 agentes 

etiológicos são responsáveis por ISTs e em estudo recentemente (SALAN; HORBY, 2017) há 

relato de pelo menos 27 tipos de vírus que são encontrados no sêmen humano, para os quais, 

muitos possuem registros de transmissão via sexual. 
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Por sua vez, o presente trabalho abordou apenas as 11 ISTs que serão apresentadas 

abaixo em função de serem estas ISTs as encontradas nos sites do MS (BRASIL, 2016, 

2019a; 2019b) e de Secretarias Estaduais de Saúde (SÃO PAULO, 2019; MINAS GERAIS, 

2019; SANTA CATARINA, 2019) quando pesquisado em janeiro do corrente ano, pelo site 

de buscas Google. 

 

1.2 AS ISTs BACTERIANAS 

 

1.2.1 Gonorreia 

 

A Gonorreia ou blenorragia é uma IST causada por Neisseria gonorrhoeae, também 

conhecida por gonococo. É uma das doenças mais antigas a se ter registro, havendo relatos no 

Egito antigo, aparecendo em escrituras chinesas antigas e no velho testamento (FELLET, 

2018). O ser humano é o seu hospedeiro obrigatório. A contaminação se dá principalmente 

por relações sexuais genital e anal sem preservativos e também pode ocorrer por transmissão 

vertical, principalmente no momento do parto (FELLET; SCOTTON, 2018). 

N. gonorrhoeae é um diplococo Gram-negativo, sem flagelo e com respiração 

anaeróbia facultativa, que coloniza a mucosa genital, mas que também pode colonizar a 

mucosa anal, orofaríngea e a região ocular. Após a infecção, o período de incubação costuma 

variar de 2 a 5 dias (DIEHL; VIEIRA, 2017). Nos homens, geralmente a infecção costuma ser 

sintomática, provocando uretrite aguda, enquanto nas mulheres pode ser assintomático ou 

provocar corrimento mucoso, que por não ser específico, pode ser confundido frequentemente 

com infecções fúngicas, variação hormonal ou vaginose bacteriana (QUILLIN, 2018).  

 Indivíduos contaminados por N. gonorrhoeae normalmente não desenvolvem 

imunidade naturalmente e por isso vacinas vêm sendo testadas em humanos (QUILLIN, 

2018). Recentemente foi relatado um estudo na Nova Zelândia onde jovens inoculados com a 

vacina tiveram a taxa de infecção reduzida. O tratamento dessa infecção vem sendo realizado 

exclusivamente com antibióticos, tais como penicilina, tetraciclina, ciprofloxacina, e 

azitromicina, porém já há relatos crescentes de cepas com resistência a estes antibióticos 

(FELLET; SCOTTON, 2018).   

 

 

 

1.2.2 Sífilis 
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 A Sífilis é exclusiva dos seres humanos, sendo causada por uma espiroqueta Gram-

negativa conhecida como Treponema pallidum. É transmitida por relação sexual genital, anal 

e oral, podendo também ser transmitida pelo sangue contaminado e por transmissão vertical. 

A evolução dessa é lenta, apresentando um período de incubação que varia de 10 a 90 dias até 

o surgimento dos primeiros sintomas. Quando não tratada, a infecção apresenta períodos 

sintomáticos e assintomáticos (UNEMO et al, 2017; BRASIL, 2010). 

 A sífilis pode ser classificada pelo modo de transmissão e o tempo de infecção, 

conforme as definições abaixo (DIEHL; VIEIRA, 2017; UNEMO et al, 2017):  

Sífilis primária: caracterizada por uma lesão indolor no local por onde entrou a bactéria entre 

10 e 90 dias após a infecção e que desaparece mesmo quando não tratada. 

Sífilis secundária: aparece após cerca de 6 a 8 semanas do desaparecimento das lesões da 

sífilis primária, a sífilis secundária tende a se manifestar, sendo que a bactéria T. pallidum irá 

se disseminar para todos os órgãos e líquidos do corpo e a pessoa infectada irá apresentar 

exantemas cutâneos ricos em T. pallidum. 

Sífilis latente: em caso de não tratamento da sífilis secundária e com o desaparecimento dos 

sintomas, a doença entra em um período assintomático, sendo considerado recente quando 

tiver menos de um ano e tardio, com mais de um ano. 

Sífilis terciária: após o período de latência, que pode ser superior a 10 anos, a sífilis terciária 

se manifesta na forma de inflamações e destruição de tecidos e de órgãos. As formas mais 

graves são a sífilis cardiovascular e a neurossífilis. 

Sífilis congênita: ocorre quando o T. pallidum atravessa a placenta, sendo mais grave para a 

criança quanto mais recente for a infecção da mãe. Durante a gestação a sífilis congênita pode 

levar ao abortamento, parto prematuro e a morte após o parto. Já a criança contaminada pode 

vir a nascer com lesões bolhosas ou, então, apresentar a infecção assintomática durante um 

período que pode chegar até a fase adulta. 

A infecção por T. pallidum não resulta em imunização. Sem a previsão de 

desenvolvimento de uma vacina eficaz a curto prazo, o tratamento se dá com antibióticos a 

base de penicilina (DIEHL; VIEIRA, 2017). 

 

1.2.3 Clamidíase 

 

 A clamidíase, IST causada por Chlamydia trachomatis, bactéria esférica ou ovalada, 

determinada como Gram-negativa e com ciclo de vida intracelular obrigatório. Há ao menos 
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19 sorotipos descritos para C. trachomatis relacionados a infecções urogenitais, tracoma 

ocular e linfogranuloma venéreo (ROAN; STARNBACH, 2018). 

 Chlamydia trachomatis é transmitida quase que exclusivamente por relação sexual, 

existindo a possibilidade de transmissão ao recém-nascido durante o parto vaginal (BRASIL, 

2019a). O tratamento é feito com antibióticos como azitromicina, eritromicina ou amoxicilina 

(DIEHL; VIEIRA, 2017) sendo o sistema imune humano competente para debelar essa 

infecção. No entanto, estudos demonstraram ser possível que a infecção permaneça latente no 

organismo (ROAN; STARNBACH, 2018). 

 

1.2.4 Donovanose 

 

 Donovanose ou granuloma inguinal é uma IST causada pela bactéria Gram-negativa 

Calymmatobacterium granulomatis. Apresenta um período de incubação que varia de 1 a 6 

meses (DIEHL; VIEIRA, 2017). As lesões iniciam como nódulos endurecidos e indolores na 

pele dos órgãos genitais, períneo e região inguinal, que evoluem para uma ulceração e caso 

sejam negligenciadas, podem evoluir para desfiguração genital. A transmissão se dá por 

relações sexuais genitais e anais, não tendo sido encontrados relatos de outras formas de 

contaminação. O tratamento é feito por antibióticos como azitromicina e doxicilina. Devido à 

baixa infectividade, em geral, o parceiro não necessita ser tratado (DIEHL; VIEIRA, 2017; 

COPELAND; DECKER, 2016). 

 

1.2.5 Cancro mole 

 

 Cancro mole é uma IST que tem o ser humano como hospedeiro obrigatório e que 

acomete mais os homens do que as mulheres. Como nas mulheres essa infecção pode ser 

assintomática, a estimativa de que haja uma proporção de 20 homens para cada mulher 

infectada pode ser, na realidade, atribuída a um baixo número de mulheres diagnosticadas. É 

causada pela bactéria Gram-negativa Hemophilus ducreyi, tendo um período de incubação de 

4 a 7 dias e a transmissão se dá por relações sexuais, sendo pouco provável a transmissão 

vertical. Inicialmente, as infecções por H. ducreyi se manifestam como pápulas, que podem 

evoluir para uma pústula e desse estágio podem formar úlceras profundas e purulentas.  Em 

voluntários foi observado que em 30% dos casos, as pápulas tiveram resolução espontânea e 

que nos outros 70%, as pápulas se desenvolveram em pústulas, havendo necessidade de 

antibioticoterapia (LEWIS; MITJÀ, 2016). 
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1.3 IST PROTISTA 

 

1.3.1 Tricomoníase 

 

 É uma IST causada pelo protozoário flagelado Trichomonas vaginalis, que nas 

mulheres atinge a vagina, a uretra, a vulva, a cérvice uterina e pode alcançar a parte superior 

do aparelho reprodutor.  Os homens são frequentemente assintomáticos, mas podem 

apresentar a infecção no prepúcio, uretra e próstata. As mulheres podem ser assintomáticas, 

mas frequentemente apresentam sintomas como o corrimento esbranquiçado abundante, 

coceira, ardor e mau odor (MACIEL; TACA; CARLI, 2004; ALMEIDA; ARGÔLO, 2010). 

A forma mais comum de contágio é através de relação sexual, havendo evidências de 

transmissão por fômites e possivelmente pela água de banheiras e piscinas (MACIEL; TACA; 

CARLI, 2004), sendo o ser humano o reservatório natural. 

 Depois das ISTs causadas por vírus, a infecção por T. vaginalis é a IST mais comum 

no mundo e pode persistir por longos períodos nas mulheres, chegando a anos, enquanto nos 

homens geralmente é autolimitada (MACIEL; TACA; CARLI, 2004). 

 O tratamento se dá por antiinfecciosos como o metronidazol de uso sistêmico para os 

homens, enquanto nas mulheres, de uso local e sistêmico, devendo o parceiro ser tratado 

simultaneamente (MACIEL; TACA; CARLI, 2004; KISSINGER, 2015). 

 

1.4 PRINCIPAIS ISTs VIRAIS 

 

1.4.1 HIV/Aids 

 

 O vírus da imunodeficiência humana (VIH ou em inglês HIV) é o agente etiológico 

causador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA ou Aids em inglês). O HIV é 

classificado como um retrovírus da subfamília dos Lentiviridae, cujas características comuns 

são o período de incubação prolongado, infecção das células sanguíneas, do sistema nervoso e 

a supressão do sistema imune (BRASIL, 2019a). 

Após a entrada do vírus no organismo humano, ocorre a primeira fase da infecção, 

onde o vírus fica incubado por um período de 3 a 6 semanas. Nessa etapa, os sintomas se 

assemelham a uma gripe e frequentemente passam desapercebidos. Na fase seguinte, que é 

assintomática, ocorre a interação entre as células do sistema imune com os vírus, que por sua 
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vez estão em rápida e frequente mutação. No entanto, como ainda há um equilíbrio na 

quantidade de linfócitos T CD4+, cuja função é ativar uma resposta imune aos antígenos, não 

há o surgimento da doença (DIEHL; VIEIRA, 2017; ABBAS; LICHTMAN, 2005). 

 Já na fase seguinte, caracterizada pela queda acentuada dos Linfócitos T CD4+ (<200 

unidades por mm³ de sangue) a doença passa a ser sintomática, provocando suores noturnos, 

febre e emagrecimento. E, por fim, com a evolução da doença para a fase mais aguda (AIDS), 

aparecem as infecções oportunistas (BRASIL, 2019a). 

 Conforme o próprio nome do vírus e da doença indicam, o organismo humano não é 

competente para eliminar a infeção pelo vírus HIV e o desenvolvimento de vacinas vem 

sendo realizado sem sucesso até o momento. Na década de 80, a infecção pelo HIV se 

alastrou mundialmente, levando a uma baixa expectativa de vida e muitas mortes. 

Atualmente, em função do desenvolvimento de diversas drogas antirretrovirais, o tempo e a 

qualidade de vida de pessoas portadoras de HIV aumentaram e o número de óbitos caiu 

sensivelmente em muitos países (DIEHL; VIEIRA, 2017). 

 

1.4.2 Herpes 

 

 A herpes genital é causada pelo vírus Herpes simples (HSV) do tipo 1 ou 2. Essa 

infecção pode ser assintomática em alguns indivíduos por toda a vida, enquanto em outros as 

lesões podem aparecer logo após o período de incubação, que costuma ser entre 3 a 14 dias. 

Essas lesões se apresentam na forma de dolorosas bolhas e úlceras genitais intermitentes ao 

longo da vida. Nas pessoas sintomáticas, as lesões primárias se apresentam mais exacerbadas, 

dolorosas e demoradas, enquanto que nas recorrentes, as crises tendem a se abrandar 

(PINHEIRO, 2017). 

  O HSV-1 é mais associado às infecções na pele e à região oral, enquanto o tipo 2 está 

mais associado às infecções na região genital. No entanto, devido a prática de sexo oral e a 

grande homologia genômica não se pode afirmar haver apenas um tipo absoluto para cada 

local de infecção (PINHEIRO, 2017; WORLDT HEALTH ORGANIZATION, 2016). 

Os meios pelos quais uma pessoa pode se infectar são: a transmissão vertical, nas 

relações sexuais genital, oral e anal, com o simples contato com a região lesionada, 

principalmente durante o período em que se apresentam as lesões e no período de remissão da 

doença. Neste último caso, os vírus são encontrados presentes nas secreções genitais 

masculinas e femininas em alguns períodos, mesmo que esporadicamente. E de modo menos 
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comum, ao se compartilhar roupas e toalhas (DIEHL; VIEIRA, 2017; PINHEIRO, 2017; 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016). 

 Não há vacinas disponíveis e o tratamento é feito à base de antivirais como aciclovir, 

famciclovir e valaciclovir para acelerar a cura das lesões (PINHEIRO, 2017). 

 

1.4.3 Condiloma acuminado 

 

 O condiloma acuminado é o causador de verrugas anogenitais, câncer anogenitais, 

orofaríngeos e peniano. Essa IST tem como agente etiológico o Papiloma vírus Humano 

(HPV), que se divide em mais de 200 tipos e felizmente, na sua maioria, não são causadores 

de câncer e causam infecções auto limitantes (BRASIL, 2019a). 

 A transmissão se dá principalmente por relação sexual genital, anal e oral, e assim 

como na infecção por HSV, não necessita que haja penetração, bastando o contato da pele ou 

mucosa da genitália dos parceiros sexuais. Outras formas menos frequentes de transmissão 

podem se dar através do parto ou ainda por fômites (BRASIL, 2019a; RODENTERN, 2018). 

 Atualmente o Ministério da Saúde fornece a vacina quadrivalente para meninas de 9 a 

13 anos e mulheres HIV positivas de 9 a 26 anos. Essa vacina protege conta os tipos 6, 11, 16 

e 18, sendo os dois últimos considerados de alto risco para ocasionar câncer no colo do útero 

(BRASIL, 2019). Já o tratamento para as verrugas consiste em remoção das mesmas sem que, 

no entanto, haja uma garantia de que a pessoa infectada fique livre de recidivas ou então, que 

o procedimento possa prevenir o câncer por HPV (DIEHL; VIEIRA, 2017). 

 

1.4.4 Hepatites virais 

 

 As hepatites são caracterizadas por inflamação no fígado e possível evolução para 

cirrose, câncer no fígado ou hepatite fulminante. As hepatites sexualmente transmissíveis são 

causadas por vírus. O vírus da hepatite B (VHB), o vírus da hepatite C (VHC) e o vírus da 

hepatite D (VHD) são mais associados a ISTs. Dentre essas 3 variedades, só há vacina 

disponível para o VHB e o tratamento é personalizado a critério médico (PAULA; 

BOTTECCHIA; VILLAR, 2015).  

Em muitos casos, os pacientes são assintomáticos ou podem apresentar sintomas como 

cansaço, febre, enjoos, tonturas, vômitos, icterícia, dor abdominal, fezes claras e urina escura. 
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As transmissões dessas infecções ocorrem por relações sexuais genital, oral ou anal, 

objetos perfurocortantes com sangue contaminado e por transmissão vertical, seja na gestação, 

parto ou amamentação (BRASIL, 2019a). 

 

1.4.5 HTLV 

  

A infecção pelo vírus T-linfotrópico humano (HTLV) atinge as células T do sistema 

imunológico, sendo esses vírus classificados como HTLV-I, HTLV-II, HTLV-III e HTLV IV. 

Apenas os tipos HTLV-I e HTLV-II foram associados a doenças. (COELHO, 2018). 

Em 1980 o HTLV-I foi o primeiro retrovírus humano a ser identificado (CATALAN; 

CARNEIRO; PROJETTI, 2004).  Esses vírus pertencem à família Retrovirídae, a mesma 

família do vírus HIV e que possuem tropismo para células do sistema imunológico. 

(CATALAN; CARNEIRO; PROJETTI, 2004; BRASIL, 2013). 

Segundo Menezes (2018), é uma doença tão negligenciada, que sequer faz parte da 

lista das doenças negligenciadas da Organização Mundial de Saúde (OMS) e que tem o Brasil 

como possivelmente o país com maior número absoluto de casos, chegando a atingir até 1% 

da população. (MENEZES, 2018). 

A maioria das pessoas infectadas não apresentam qualquer sintoma durante toda a 

vida, mas cerca de 5 a 10% dos infectados apresentam doenças relacionadas à infecção por 

esse vírus, tais como doenças neurológicas, oftalmológicas, dermatológicas, urológicas e 

hematológicas (BRASIL, 2019). 

A infecção por esse vírus se dá por relações sexuais genitais e anais sem o uso de 

preservativos, por transmissão vertical, principalmente durante a amamentação e por objetos 

perfuro cortantes com sangue contaminado (BRASIL, 2019; CATALAN; CARNEIRO; 

PROJETTI, 2001). 

 

1.5 JOGOS DIDÁTICOS 

 

O termo jogo é utilizado para atividades diversas em que, segundo Brougère (1998), 

todos tratam como algo evidente, compreendem, mas que não há uma definição cabal. Sendo 

que esse mesmo autor explica que a noção de jogo se constrói ao se ouvir denominar e 

denominando atividades por esse termo e que, dentre os níveis de significação do termo jogo, 

e que para esse trabalho se faz mais pertinente, é a simulação de uma parte da realidade e 

posteriormente a compreensão do real a partir do jogo. 



23 
 

Já para Ortiz (2005), dentre as diferentes definições de jogos, o mesmo assegura que 

definições para jogos não são mais que uma aproximação parcial do fenômeno lúdico e, às 

vezes, resultado ou conclusão da teoria que a contempla. 

Durante esse trabalho, por diversas vezes foram encontrados termos variáveis 

utilizados por autores diversos quando se referiam aos jogos utilizados no ensino e 

aprendizagem de conteúdos escolares. Tais como: jogo educativo (MORATORI, 2003 Apud 

SILVA, 2015); jogo lúdico, conforme Santos, E. (2010); jogo pedagógico, conforme Santos, 

V. (2011); e jogo didático, conforme Santos, P. (2014).  

Para este trabalho, o termo utilizado será jogo didático, pois conforme afirma Cunha 

(2014), o jogo didático é um material didático produzido para proporcionar aprendizagens. E, 

ainda que esse autor cite o termo jogo pedagógico como alternativa para o termo jogo 

didático, o termo mais adequado para jogos, que foram produzidos para o ensino e 

aprendizagem de conteúdos escolares, a expressão jogo didático (MORATORI, 2003 Apud 

SILVA, 2015). 

Ainda sobre a expressão jogo educativo, para Silva (2015), tal termo trata de um 

conceito mais amplo, abrangendo qualquer jogo cuja função seja desenvolver habilidades e, 

portanto, poderiam se encaixar também nessa denominação os jogos de entretenimento, uma 

vez que os mesmos também levam os participantes a interagir e desenvolver habilidades para 

enfrentar situações. 

Quanto aos termos jogo lúdico e jogo pedagógico, os mesmos são mais relacionados 

para jogos e brincadeiras voltadas ao ensino infantil (SANTOS, 2011). 

 

1.5.1 Jogos na Educação 

 

A dimensão lúdica educativa do jogo, como recurso didático, muda a dinâmica da sala 

de aula onde, principalmente no ensino médio, em função da carga horária, da preocupação do 

acesso ao ensino superior e do quantitativo de alunos, as aulas ministradas nesse segmento 

são tradicionalmente expositivas, podendo, inclusive, a proposta de ensino baseada em jogos 

sofrer resistência por parte dos alunos (SANTOS, 2015). 

A resistência ao uso de jogos didáticos em anos escolares mais avançados pode ser 

vinculada à concepção de que os jogos são bem-vindos como recursos úteis no 

desenvolvimento e aprendizagem na educação infantil, mas a ideia de ensino de qualidade 

atrelada a cadernos preenchidos e a reprodução de respostas esperadas, levam a um  gradual 
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abandono dos jogos já a partir do ensino fundamental I, passando os mesmo a  serem vistos 

como passatempo e dissonante com a seriedade dos estudos (FITTIPALDI, 2007). 

Dessa forma, o processo de ensino-aprendizagem em muitas vezes foca no professor, 

que assume um papel de transmissor de conteúdo, enquanto o aluno, numa postura passiva, 

fica com o papel de reter e repetir os mesmos. Nas estratégias centradas no professor, 

conhecidas como estratégias reativas ou passivas, em geral, os alunos escutam a informação 

transmitida e reagem às solicitações do professor (LEBRUN, 2002). 

Por outro lado, estratégias ativas de ensino e aprendizagem são centradas nos estudantes 

buscando promover a aproximação entre a teoria e a prática, levando-os a uma postura 

questionadora e investigativa, ou seja, a própria postura do aluno que permitirá estabelecer 

associações entre os elementos novos e os já presentes em sua estrutura cognitiva (COLL, 

2006). É nesse contexto que o uso de jogos na educação se apresenta como ferramenta 

facilitadora no processo de aprendizagem. Seja na fixação de conteúdos já abordados, na 

introdução e desenvolvimento de novos conceitos e no desenvolvimento do trabalho em 

equipe, uma vez que, durante a partida, cada jogador pode acompanhar o trabalho dos demais 

e na participação ativa do aluno, na construção dos próprios conhecimentos por meio de 

diferentes processos de raciocínio (OLIVEIRA, 2016), sendo inclusive recomendado nas 

Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) 

como estratégia para dinamizar e estabelecer parcerias entre professores e alunos, e dos 

alunos entre si. 

 

Os jogos e brincadeiras são elementos muito valiosos no processo de 

apropriação do conhecimento. Permitem o desenvolvimento de competências 

no âmbito da comunicação, das relações interpessoais, da liderança e do 

trabalho em equipe, utilizando a relação entre cooperação e competição em 

um contexto formativo. O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que 

favorecem o desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao 

professor ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, desenvolver 

capacidades pessoais e profissionais para estimular nos alunos a capacidade 

de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova maneira, lúdica e 

prazerosa e participativa, de relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a 

uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos (BRASIL, 2006. pág. 

28). 

 

Dentre as várias contribuições que os jogos didáticos podem trazer (ROSA, 2009), 

destacam-se: 

 Possibilidade de exploração do mundo de modo seguro e confortável. 

 Possibilidade de reproduzir cenários e situações problema de modo simplificado e 

didático. 
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 Possibilidade de exercitar habilidades e vir a assumir atitudes que venham a ser 

exigidas no cotidiano do participante. 

 

1.5.2 Jogos de Tabuleiros Modernos - Jogabilidade 

  

É senso comum que a maioria dos jogos produzidos são para computadores e outros 

meios digitais, mas as outras plataformas de jogos não ficaram estagnadas no tempo, 

adequando os seus estilos e regras de modo a proporcionar maior interesse, prazer e imersão 

no jogo.  Entre esses novos estilos, se destaca o dos jogos de tabuleiros modernos, também 

chamados de “nova escola alemã” e apresentam como característica em comum, segundo 

Prado (2018):  

 Regras Simples. 

 Tempo curto de jogo. 

 Grande interação entre os jogadores. 

 Ausência de eliminação dos jogadores. 

 Pouca influência do fator sorte. 

 Elementos que equilibram o jogo (desvantagens para quem está liderando e/ou 

vantagens para aqueles que estão perdendo). 

 

Tais características norteadoras desse tipo de jogo vão ao encontro das características 

previstas por Rosseto (2009) como sendo necessárias para a escolha de um bom jogo. São 

elas: 

 Possibilitar a participação de todos. 

 Deve ser desafiador, mas não muito difícil, permitindo assim o sucesso dos 

participantes. 

 Permite o gerenciamento pelos próprios participantes, devendo o professor intervir o 

mínimo possível. 

 Favorece adaptações e novas aprendizagens, devendo com o passar do tempo os 

alunos se sentirem seguros para experimentar e errar. 

 Manter a imprevisibilidade do resultado. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com o relatório emitido pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre 

HIV/AIDS (UNAIDS), um terço dos novos casos de infecção pelo HIV ocorrem entre jovens 

de 15 a 24 anos de idade. No Brasil, o número de novos casos para essa infecção vem 

apresentando ligeiro aumento em relação a 2010, levando a um panorama em que os objetivos 

de diminuir em 75% o número de novos casos de infecção por HIV até 2020 e em 90% até 

2030, tendo como base o ano de 2010 (PAN AMERICAM HEALTH ORGANIZATION, 

2017), dificilmente serão atingidos. 

Além do HIV, outras ISTs têm apresentado contínuo crescimento nas taxas de 

detecção, conforme pode ser percebido pelos boletins epidemiológicos emitidos para doenças 

como sífilis e hepatites virais, que são infecções de notificação compulsória ao Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação – SINAN (BRASIL, 2019c). De acordo com os 

boletins epidemiológicos emitidos pela Secretaria de Vigilância em Saúde, para a faixa etária 

de 15 a 19 anos, faixa essa que engloba a grande maioria dos alunos do ensino médio, quase 

todas as taxas de detecção vêm apresentando contínuo aumento quando comparado o período 

de 2008 a 2018 (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – ISTs de notificação obrigatória 

 Por 100.000 habitantes no Brasil, para faixa etária de 15 a 19 anos. (BRASIL, 2019c) 

ISTs 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aids 4,1 4,2 4,2 4,6 5,1 5,7 6,1 6,0 5,7 5,2 nd
1
 

Sífilis 

gestacional 
18,1 19,7 21,0 22,5 24,2 25,6 26,3 26,0 26,0 26,0 25,6 

Hepatite B 4,9 5,0 4,1 4,8 4,0 3,7 3,4 2,9 2,1 2,0 nd 

Hepatite C 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 1,8 1,9 2,2 nd 

 

 

De acordo com dados do Ministério da Saúde, no Brasil, a idade média com que os 

adolescentes iniciam suas relações sexuais é de l4,9 anos (BRASIL, 2009). Além da faixa 

etária, a falta de conhecimentos adequados sobre as ISTs aumenta a vulnerabilidade desses 

jovens (DIAS; SILVA; VIEIRA, 2010), tendo a educação um importante papel no 

esclarecimento dos modos de contágio e prevenção das ISTs, conforme previsto nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino de ciências e de biologia (BRASIL, 

1998a; BRASIL, 1998b).  

                                                             
1 Não disponível até a data da consulta 
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No entanto, o ensino dos conteúdos escolares ainda é trabalhado predominantemente 

de modo tradicional, com os alunos recebendo aulas majoritariamente expositivas. E, devido 

às mudanças sociais e tecnológicas que já ocorreram, o método tradicional de ensino, ou 

reativo, não atende mais as reais necessidades dos alunos (ROCHA; LEMOS, 2014). 

Sendo assim, o desenvolvimento de um jogo de tabuleiro foi escolhido como o 

produto a ser desenvolvido durante esse mestrado profissional, de modo que tornasse as aulas 

sobre ISTs mais atrativas e os organismos causadores de ISTs, seus mecanismos de 

transmissão, principais sintomas e formas de prevenção mais conhecidos, além de permitir 

que o aluno seja mais ativo no processo de aprendizagem. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Construir um jogo de tabuleiro como estratégia de ensino sobre as principais infecções 

sexualmente transmissíveis, voltado para os alunos dos anos finais do ensino fundamental e 

do ensino médio. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar as ISTs abordadas nos sites do MS e das Secretarias Estaduais de Saúde 

para utiliza-las no conteúdo didático do jogo; 

- Identificar quais ISTs são abordadas nos livros didáticos aprovados pelo PNLD-2018 

e comparar com as ISTs abordadas pelo jogo; 

- Produzir um jogo de tabuleiro ilustrativo e de baixo custo; 

- Confeccionar as cartas do jogo contendo informações sobre os principais 

microrganismos causadores de ISTs, bem como os meios de contágio, principais sintomas e 

formas de prevenção; 

- Definir as regras do jogo; 

- Produzir material didático (jogo + orientações na forma de um link a ser liberado 

pela secretaria de educação) pronto para ser impresso, que possa ser usado por qualquer 

professor da rede pública e privada. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 LOCAL E PÚBLICO ALVO 

 

 O jogo do presente projeto foi utilizado pelos alunos do 2º ano do ensino médio do 

Colégio Estadual Embaixador Dias Carneiro, no bairro Tanque, e pelos alunos do 8º ano do 

ensino fundamental da Escola Municipal Candido Campos, no bairro Vila Valqueire. Ambas 

as escolas se localizam em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, e a 

utilização do jogo se deu durante o 2º bimestre de 2019. Os alunos tiveram como suporte 

pedagógico o conteúdo teórico apresentado com o auxílio de um projetor de imagens e o livro 

didático adotado pela escola, além das instruções de como seriam as regras e objetivo do jogo.  

 O motivo da aplicação do jogo nessas escolas e nesses anos de escolaridade foi a 

facilidade de acesso a esse público, uma vez que sou professor regente de biologia no Colégio 

Estadual Embaixador Dias Carneiro e professor regente de ciências da Escola Municipal 

Candido Campos. E por possuírem ambas as redes, nos anos escolares acima citados, a 

prevenção de ISTs como um conteúdo curricular a ser trabalhado.  

 

4. 2 JOGO DE TABULEIRO QUE SERVIU DE BASE 

 

 A idealização do Jogo das ISTs se deu tomando por base o jogo didático Jóxidos 

(FERRI; SOARES, 2015), sendo o mesmo um jogo de tabuleiro, cujo objetivo era abordar os 

óxidos e questões ambientais em química. O jogo Jóxidos foi produzido em papel paraná, 

com um percurso de 60 casas de nove tipos diferentes e possuindo 3 tipos de cartas, que eram 

identificadas por cores. Nas cartas azuis os jogadores poderiam encontrar informações, nas 

vermelhas perguntas e nas amarelas respostas e dicas. 

 

4.3  TÉCNICAS DE COLETAS DE DADOS 

 

Pesquisa por meio do site de buscas Google, utilizando termos e palavras chaves 

como, DST, IST, doenças sexualmente transmissíveis e infecções sexualmente transmissíveis. 

Selecionando então os sites governamentais ligados ao Ministério da Saúde e Secretarias 

Estaduais de Saúde que se dedicam ao referido tema.  
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Análise das coleções didáticas aprovadas pelo PNLD-2018 para o ensino de biologia 

no ensino médio, buscando-se informações sobre as ISTs abordadas e sobre o enfoque dado 

nas ISTs encontradas. 

 

4.4  TÉCNICAS DE COLETA DE IMAGENS 

 

 Para a obtenção das imagens das casas do tabuleiro denominadas Escola, Situação de 

Risco e Posto de Saúde, bem como as respectivas cartas do jogo, que possuem o mesmo 

padrão gráfico, e das cartas Preservativo, Vacina e Antibiótico foi utilizado o banco de 

imagem Pixabay, uma vez que segundo as palavras do próprio site: 

 

A Pixabay é uma comunidade vibrante de criativos, compartilhando imagens 

e vídeos com licença gratuita de uso. Todo o conteúdo que é lançado sob a 

Licença de uso Pixabay o torna seguro para o uso sem ser necessário pedir 

permissão ou atribuir crédito ao seu autor - mesmo para o uso comercial 

(PIXABAY, 2019). 

  

 No entanto, apesar da prerrogativa de não ser necessário atribuir crédito, o mesmo foi 

feito juntamente com as imagens originais que constam no anexo deste trabalho, e as imagens 

que constam no jogo foram adaptadas com o uso do programa Paint (Microsoft). 

  

4.5  CRIAÇÃO DOS CONTEÚDOS TEÓRICOS 

  

 Os conteúdos teóricos, que foram utilizados para formar as cartas textuais do jogo, 

foram obtidos por meio de pesquisas em artigos científicos, páginas de internet do MS e de 

Secretarias Estaduais de Saúde, sendo os mesmos já citados anteriormente na introdução 

dessa monografia, nos itens 1.1 a 1.4.5. O foco da pesquisa foi voltado para os agentes 

etiológicos, os meios de contágio, as medidas profiláticas e os sintomas. 

 

4.6 COLEÇÕES DIDÁTICAS ANALISADAS 

 

 A análise das coleções didáticas se deu realizando uma busca dentre as obras 

aprovadas pelo PNLD-2018. Inicialmente pelo índice das mesmas e, caso não houvesse um 

capítulo específico que tratasse das IST, ou o termo antigo DST, a busca se estenderia pelos 

capítulos relacionados ao sistema imunológico, sistema reprodutor e nos capítulos onde os 

causadores das 11 IST abordadas nesse trabalho estão classificados. Buscando, então, 
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qualquer referência aos meios de transmissão, prevenção, sintomas e tratamento dessas 

infecções.  

 

Na tabela a seguir (Tabela 2), foi feita uma síntese das obras disponibilizadas para a escolha 

pelas escolas através do PNLD-2018, (BRASIL, 2017) e que estão em uso nas escolas 

públicas do país do período de 2018 a 2020.  

 

Tabela 2 – Coleções aprovadas no PNLD-2018. 

 

Coleção Autor(es) Editora 

Biologia Hoje 
Gewandsznajder, F.; Linhares, 

S.; Pacca, H. 
Editora Ática 

Integralis – Biologia: Novas Bases Bizzo, N. IBEP 

Ser Protagonista Catani, A. et al SM 

Biologia 
Caldini-Júnior, N; César-Júnior, 

S.; Sasson, S. 
Saraiva Educação 

Bio Rosso, S; Lopes, S. Saraiva Educação 

#Contato Biologia Godoy, L.; Ogo, M. Quinteto 

Biologia- Unidade e Diversidade Favaretto, J.A. FTD 

Biologia Moderna: Amabis & Martho Martho, G.R.; Amabis, J.M. Moderna 

Conexões com a Biologia Rios, E.P.; Thompson, M. Moderna 

Biologia Mendonça, V. AJS 

 
Coleções de biologia disponibilizadas a nível nacional às escolas públicas para o período de 

2018 a 2020. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 ISTs ABORDADAS EM SITES GOVERNAMENTAIS 

 

Ao se pesquisar no site de pesquisas Google, pelas siglas IST, DST, pelos termos, 

“doenças sexualmente transmissíveis” e “infecções sexualmente transmissíveis”, e que fossem 

sites mantidos por órgãos governamentais ligados à área da saúde, foram encontradas seis 

páginas de internet. Três delas estavam relacionadas a secretarias estaduais de saúde: a 

Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo (SES SP), a Secretaria Estadual da Saúde de Minas 

Gerais (SES MG) e a Secretaria Estadual da Saúde de Santa Catarina (SES SC). Outras três 

páginas estavam relacionadas ao MS: a Biblioteca Virtual em Saúde (BVMS), a Saúde de A a 

Z e a do Departamento de Doenças Crônicas e IST (DCC e IST). 

Sendo assim, foi possível identificar as seguintes ISTs abordadas nos seus conteúdos 

conforme a Tabela 3 abaixo. 

 

Tabela 3 - ISTs abordadas nos sites das Secretarias Estaduais de Saúde e do Ministério da 

Saúde. 

IST SES SP SES MG SES SC BVMS 
DCC e 

ISTs 

Saúde de 

A a Z 

Gonorreia  x x x x x 

Sífilis x  x x x x 

Clamidíase  x x x x  

Donovanose   x  x  

Cancro mole  x x x x  

Tricomoníase  x  x   

HIV/AIDS x   x x x 

Herpes genital  x x x x x 

Infecção por HPV  x x x x x 

Hepatites virais     x x 

HTLV  x   x  
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5.2 ANÁLISE DAS ISTs NAS OBRAS DIDÁTICAS DA PNLD-2018 

 

 Durante a análise das coleções didáticas em relação ao tema IST, se pode constatar 

uma certa homogeneidade. Na maioria das obras, os agentes causadores das ISTs são tratados 

em capítulos específicos e em todos foram encontradas referências quanto aos agentes 

etiológicos, as medidas profiláticas, sintomas e formas de contaminação. Já em relação à 

terminologia, todos os autores trabalharam ainda com a denominação DST, tendo a expressão 

IST aparecido uma única vez como alternativa à DST (Tabela 4).  

 

Tabela 4 – Organização do tema IST e terminologia utilizada 

 

Coleção 
Abordam o tema IST em 

capítulo específico 

Ainda se referem 

como DST 

Biologia Hoje Sim Sim
2
 

Integralis – Biologia: Novas Bases Não avaliado Não avaliado 

Ser Protagonista Sim Sim 

Biologia (Saraiva educação) Sim Sim 

Bio Sim Sim 

#Contato Biologia Sim
3
 Sim 

Biologia- Unidade e Diversidade Não Sim 

Biologia Moderna: Amabis & Martho Não Sim 

Conexões com a Biologia Sim Sim 

Biologia (AJS) Sim Sim 

 

 

Por sua vez, em relação às ISTs abordadas nos livros didáticos, a unanimidade se deu 

apenas em relação ao HIV, aparecendo em todas as obras analisadas. Em seguida temos o 

HPV que apareceu em 8 obras, sífilis e clamidíase, ambas em 7 obras, herpes e gonorreia em 

6 obras, hepatite em 4 obras, cancro mole em 3 obras. Apenas 1 obra citou a infecção por 

citomegalovírus, IST que não constava entre as trabalhadas pelo jogo e as ISTs HTLV e 

donovanose, constantes no jogo, não foram citadas por nenhuma das obras avaliadas (Tabela 

5).  

 

                                                             
2 Utiliza o termo DST, mas em dado momento apresenta o termo IST como opção. 
3
 Não fora localizado no índice um tópico para as ISTs, mas nas páginas 242 a 247 do volume 1 estava 

organizado como se fosse. 
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Tabela 5 - ISTs trabalhadas no jogo e nos livros didáticos 
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Gonorreia  x x x x   x x 

Sífilis x x x x x   x x 

Clamidíase x x x x x   x x 

Donovanose          

Cancro mole  x x x      

Tricomoníase x x x x  x   x 

HIV/AIDS x x x x x x x x x 

Herpes Genital x x x  x   x x 

Infecção por HPV x x x x x x  x x 

Hepatites Virais x    x x   x 

HTLV          

 

 

 Foram também encontradas em algumas das obras, referências à candidíase e 

pediculose como sendo DST (Tabela 6), no entanto, a pediculose não poderia ser associada a 

uma IST e sim a uma infestação, pois nesse caso ocorre o alojamento, desenvolvimento e 

reprodução dos artrópodes na superfície do corpo (NEVES, 2006). Já a candidíase também 

não poderia ser considerada como uma IST, pois a levedura já se encontra na microbiota da 

pele e mucosas das genitálias humanas e somente por um desequilíbrio das mesmas a 

candidíase vem a se manifestar (SOBEL, 1985).  

 

 

 

 



35 
 

 

Tabela 6 – Doenças citadas que não são ISTs  
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Candidíase x  x     x  

Pediculose x x        

Doenças citadas nos livros didáticos como sendo DSTs, mas que não se enquadram como ISTs 

 

 

5.3 ELABORAÇÃO DO JOGO DIDÁTICO 

 

5.3.1 O Tabuleiro 

 

 O tabuleiro do jogo foi impresso em lona, possuindo um formato retangular cuja 

dimensão é de 60 centímetros por 40 centímetros, medida essa que permite acomodar o 

tabuleiro na maioria das carteiras escolares. Também foi criada uma versão em arquivo 

eletrônico com extensão “portable document format” (pdf) de modo a permitir uma rápida e 

econômica produção do tabuleiro por professores que o desejem utilizar. 

Margeando o tabuleiro do jogo e formando o circuito do mesmo encontram-se 26 

casas que deverão ser percorridas no sentido horário. O quantitativo de casas fora 

determinado por método dedutivo, de modo que uma partida tivesse o seu tempo de duração 

entre 20 e 30 minutos, quando jogada por até 4 participantes, ou equipes. Esse tempo de 

partida foi determinado para que atendesse aos princípios dos jogos modernos de tabuleiro e 

para possibilitar até duas partidas por tempo de aula, que na maioria das escolas de ensino 

médio e fundamental são de 50 minutos. 

Ao centro do tabuleiro se encontram as instruções do jogo, de modo que não fosse 

necessário confeccionar um material com instruções em separado (Figura 1). 
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De 2 a 4 participantes ou equipes 

Figura 1 – Tabuleiro representativo do jogo impresso em lona.  

Circuito, casas do tabuleiro e instruções 
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Para a determinação do tempo de uma partida, consideramos que o tempo necessário 

para uma jogada levaria em média 1 minuto, contando com o lançamento do dado, a 

movimentação do peão pelas casas do jogo, a leitura da carta, eventuais respostas e devolução 

da carta ao respectivo monte. Então, com os 4 jogadores ou equipes por tabuleiro, uma rodada 

entre os participantes deveria durar até 4 minutos. 

Levando em conta que a probabilidade da face de um dado cúbico não viciado ser 

sorteada é de 1/6 e de que os dados possuem faces numeradas de 1 a 6, a soma dos valores 

possíveis é 21. Logo, a média do avanço dos peões pelas casas do jogo, seria de 3,5 casas. 

Desse modo, considerando os 30 minutos desejáveis por partida, e que cada rodada 

levaria até 4 minutos, a partida deveria ser concluída em até 7,5 rodadas. 

Por fim, sendo o valor médio de avanço por rodada em 3,5 casas e cerca de 7,5 

rodadas esperadas, o valor obtido para o número de casas no jogo seria de 26,25 casas, 

adotando-se então o número inteiro mais próximo. 

A disposição das casas “escola”, “posto de saúde” e “situação de risco” se deu de 

maneira minimizar o fator sorte, levando os jogadores que obtivessem números muito 

elevados nas jogadas iniciais a caírem nas casas “situações de risco” e a já serem desafiados a 

responder as perguntas para poder avançar. Ainda, propositalmente, planejamos que houvesse 

um aumento de complexidade ao se aproximar do fim do jogo, passando esse trecho a possuir 

uma maior quantidade de casas “situação de risco”, dando então maior imprevisibilidade ao 

jogo e chances de continuar na disputa a quem estivesse numa posição retardatária. 

 

5.3.1.1 As Casas do Tabuleiro 

 

As casas do tabuleiro estão divididas em três tipos, as do tipo escola, do tipo posto de 

saúde e as do tipo situação de risco. 

 As casas do tipo escola são representadas por uma figura que remete a uma sala de 

aula e com um fundo verde (Figura 2). 
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Figura 2 – Casa Escola 

Sala de aula sobre fundo verde 

 

As casas do tipo posto de saúde são representadas pela imagem de uma cruz médica 

com um fundo vermelho, buscando assim remeter essa imagem aos postos de saúde (Figura 

3). 

 

 

Figura 3 – Casa Posto de Saúde 

Cruz médica sobre fundo vermelho 
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Por sua vez as casas “situação de risco” possuem a imagem do símbolo utilizado para 

material infectante com um fundo amarelo (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Casa Situação de Risco 

Símbolo de infectante sobre fundo amarelo 

 

5.3.2 As Cartas do Jogo 

  

As cartas do jogo acompanham o mesmo padrão gráfico e de cores das casas do 

tabuleiro. Tal opção de padrão gráfico se deu para que a dinâmica do mesmo seja mais 

intuitiva, uma vez que a carta a ser comprada será de acordo com a casa em que o peão do 

jogo estiver no tabuleiro após a jogada do dado. 

 Cartas de PVC normalmente utilizadas para jogos de baralho, com dimensões de 57 

mm por 89 mm, revestidas com papel fotográfico adesivo, foram utilizadas para a confecção 

das cartas do jogo. Vale ressaltar que as cartas do jogo também poderiam ser impressas 

utilizando formulários para confecção de cartões de visita, ou até mesmo em papel sulfite de 

alta gramatura, que são de fácil aquisição em papelarias. 

 Desse modo existem três conjuntos de cartas, são elas: 
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5.3.2.1 Carta Escola  

  

São formadas por um conjunto de 20 cartas onde na frente de cada carta se encontra a 

figura que remete a uma sala de aula sobre um fundo verde (Figura 5) e no seu verso 

(Apêndice 1) podem ser encontradas informações na forma de pequenos textos sobre as ISTs 

(Figura 6). 

 

 

 
 

 

 

Figura 5 – Carta Escola 

Visão da parte superior 

 

 

 
 

Uma pessoa que esteja com uma IST, muitas vezes 

não apresenta sintomas, mas quando apresenta estes 

podem ser lesões, corrimentos e verrugas na pele, 

ânus e genitálias. A identificação precoce de uma 

IST melhora a qualidade de vida, facilita o 

tratamento e interrompe a cadeia de transmissão 

dessas infecções. 

                                                                                       2 

 

Figura 6 – Exemplo do conteúdo encontrado no verso da Carta Escola 

Textos informativos sobre os conteúdos. 

 

5.3.2.2 Carta Posto de Saúde 

 

Esse conjunto é formado por um total de 24 cartas, sendo 12 textuais (Apêndice 2) e 

12 passes livres. Na frente de cada carta se encontra a figura que remete ao símbolo de um 
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posto de saúde do SUS, com uma cruz branca sobre um fundo vermelho (Figura 7) e no seu 

verso podem ser encontradas informações num formato padronizado sobre o agente causador, 

mecanismo de contágio, medida profilática e sintomas sobre uma dada IST (Figura 8). E, 

ainda, cartas do tipo passe livre, representadas pelas imagens de preservativos (Figura 9), 

vacinas (Figura 10) e antibióticos (Figura 11) também estampadas no verso das cartas. 

 

 

 
 

 

 

Figura 7 – Carta Posto de Saúde 

Visão da parte superior 

 

 

 
 

CLAMIDÍASE 
 

Agente causador: bactéria Chlamydia trachomatis. 
 

Mecanismos de contágio: por relação sexual genital, 

anal ou durante o parto pelo canal vaginal. 

 

Medida profilática: uso de preservativos. 
 

Sintomas: dor ao urinar, corrimento amarelado ou claro, 

dor ou sangramento durante a relação sexual.                  3 

 

Figura 8 – Carta Textual Posto de Saúde 

Informações padronizadas 
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Figura 9 – Carta Preservativo 

Passe livre para qualquer pergunta 

 

 

 
 

 

 

Figura 10 – Carta Vacina 

Passe livre apenas para perguntas sobre hepatite e HPV 

 

 

 
 

 

 

Figura 11 – Carta Antibiótico 

Passe livre para infecções bacterianas 
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5.3.2.3 Carta Situação de Risco 

 

O conjunto das cartas situação de risco totaliza 24 cartas (Apêndice 3). Na parte 

frontal de cada se encontra o símbolo utilizado para agente infectante sobre um fundo amarelo 

(figura 12). No seu verso são encontradas perguntas sobre as ISTs, bem como as respostas 

para as mesmas (Figura 13). 

 

 

 
 

 

 

Figura 12 – Carta Situação de Risco 

Visão da parte superior 

 

 

 
 

 

Pergunta: É possível se curar do HPV? 

 

Resposta: É possível tratar as verrugas e o câncer, 

mas não há garantia de que se possa ficar livre do 

vírus, e, portanto, pode haver recidivas. 

 

7 

 

Figura 13 – Carta Situação de Risco-Verso 

Perguntas e Respostas 

 

 

 



44 
 

 

5.3.3 Peões do Jogo e Dado 

 

 As peças utilizadas como peões do jogo foram obtidas reaproveitando as tampas 

coloridas das canetas de quadro branco, já o dado é do tipo cúbico e adquirível com facilidade 

em papelarias (Figura 14). 

 

 

Figura 14 – Peões do Jogo e Dado 

Peças do jogo feitas com materiais reaproveitados e de fácil obtenção 

 

5.4 REGRAS E INSTRUÇÕES DO JOGO 

 

 1ª – A partida poderá ser disputada na modalidade individual ou equipes, com o total 

de 2 a 4 participantes/equipes por tabuleiro. 

2ª – Através do lançamento inicial do dado, a ordem dos jogadores na partida será 

atribuída aos resultados obtidos, do maior número para o menor. 

3ª – O avanço dos peões pelas casas do tabuleiro se dará conforme o número obtido 

pelo jogador ao se lançar o dado a cada momento que chegar a sua vez na rodada. 

4ª – Toda vez que uma jogada leve o peão a parar numa casa do tipo “escola” ou do 

tipo “posto de saúde” a carta contida na parte superior da respectiva pilha de cartas deverá ser 

retirada pelo próprio jogador. As informações nela contidas deverão ser lidas em voz alta para 

que todos os participantes possam ouvir e só então a carta deverá ser devolvida ao final da 

pilha. 
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5ª – Quando um jogador obtiver uma carta do tipo “passe livre”, poderá utiliza-la de 

imediato ou guardá-la para momento oportuno e só então devolvê-la para o final da pilha de 

cartas. 

6ª – Toda vez que uma jogada levar o peão a parar numa casa do tipo “situação de 

risco” o jogador será desafiado a responder uma pergunta contida na carta da respectiva pilha, 

mas que só será retirada e lida pelo jogador da jogada seguinte. A devolução da carta com a 

pergunta e o avançar do jogador nas próximas rodadas só se darão após a resposta correta da 

pergunta em questão. 

7ª – O jogador que estiver impedido de avançar deverá a cada rodada comprar duas 

cartas. Uma do tipo escola e outra do tipo posto de saúde e, após lê-las em voz alta, poderá 

tentar responder a pergunta. Ao conseguir fazê-lo poderá jogar o dado e avançar de imediato. 

8ª – Vence o jogador que completar o circuito primeiro. 

 

5.5 ANÁLISE DO JOGO 

 

 Do planejamento até a versão final do Jogo das ISTs, as regras, os componentes e a 

dinâmica do jogo foram articulados e reorganizados ao longo das utilizações do mesmo, que 

se deram nas aulas com os alunos e até mesmo com amigos e parentes em momentos 

diversos. Pode-se perceber durante a utilização que algumas situações levavam a uma 

retenção do jogador no circuito do tabuleiro de modo demasiadamente longo, que por vezes se 

transformava em uma situação não muito estimulante e levava à perda de foco na atividade. 

 Dentre as primeiras constatações quanto à necessidade de dinamismo, pode-se 

perceber que algumas das dinâmicas comuns em alguns dos jogos de tabuleiro, onde o 

jogador lê a informação apenas para si e a utiliza quando necessário, levava a uma repetição 

de várias rodadas sem poder avançar e esperando uma informação nas cartas escola que 

coincidisse com a informação necessária ou um passe livre obtido na carta posto de saúde. 

Tal dinâmica pode funcionar bem em jogos onde a variedade de questões e o conteúdo 

abordado sejam menores, mas em vista das 11 ISTs abordadas, que geraram 24 questões e 32 

textos entre cartas do tipo escola e posto de saúde, ficou evidente que não.    

Desse modo, a primeira mudança na regra foi a necessidade de leitura em voz alta das 

informações textuais contidas nas cartas. Essa alteração por si só provocou grandes mudanças 

na dinâmica do jogo, uma vez que a informação lida por um jogador era passível de utilização 

por todos, seja de imediato ou em momento posterior. E, ainda, o fato da informação estar 
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sendo compartilhada em voz alta, evitava o desvio de atenção e as conversas não correlatas ao 

tema, pois ocasionavam a perda de informações necessárias ao progresso no jogo. 

Outra alteração que permitiu um enriquecimento no jogo foi a inclusão das cartas 

passe livre do tipo vacina e antibiótico ao conjunto de cartas posto de saúde. A carta passe 

livre, do tipo preservativo fora introduzida no jogo para reforçar a ideia de que o uso do 

preservativo é eficaz para o combate de todas as ISTs, mas percebi que outros conteúdos 

poderiam ser abordados com o recurso das cartas passe livre. Então a carta vacina foi criada e 

adicionada ao conjunto de cartas posto de saúde, com a condicional de que a mesma só 

poderia ser utilizada quando a questão envolvesse uma IST evitável através da vacinação. 

Por fim, a última carta passe livre adicionada ao jogo foi a do tipo antibiótico e foi 

criada após se observar que retenções se davam especialmente em questões relacionadas às 

ISTs bacterianas. Apesar da intenção de equilibrar o jogo para quem está perdendo, criando 

elementos que facilitem aqueles que estão em desvantagem, por ocasião do uso dessa carta foi 

vinculada uma incerteza sobre a sua utilidade ou não na jogada, pois assim como no uso real 

dos antibióticos, a eficácia dos mesmos é condicionada à não resistência das bactérias ao 

antibiótico. Então, ao se usar essa carta é necessário jogar os dados e números pares 

indicariam a cepa bacteriana como sensível, permitindo o avanço do jogador, enquanto 

números impares indicariam a cepa bacteriana como resistente, devendo então o jogador 

devolver a carta antibiótico ao monte correspondente e tentar novamente na próxima rodada. 
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6 DISCUSSÃO 

 

É com frequência que se ouve falar, principalmente quando se lida com jovens de 

faixa etária escolar, que uma grande parte, se não a maioria, não é interessada ou 

comprometida com o estudo e a busca de novas informações (SANTOS; SOARES, 2011). 

Essa afirmação é uma contradição se pararmos para analisar que esses estudantes estão quase 

sempre lendo e buscando informações nos seus computadores, tabletes e smartphones. Além 

de, mesmo presentes em uma sala de aula para o estudo de uma dada matéria, uma grande 

parcela desses alunos, após poucos minutos de leitura e ou transcrição do tema abordado, se 

sintam quase que compelidos a buscarem notícias e atualizações do que ocorre externamente 

via dispositivos eletrônicos (SANTOS; SOARES, 2011; DIANA; et al, 2014). 

Tal situação, dentre outros possíveis motivos, pode ser atribuída ao fato de que os 

produtos tecnológicos são produzidos com a intenção de que os consumidores e usuários se 

sintam bem emocionalmente. E dessa forma se desligam do mundo exterior, devendo o 

ambiente educacional ou corporativo chamar a atenção e manter o foco naquilo que é 

relevante, podendo a gamificação ser uma alternativa para tal (DIANA; et al, 2014).   

Essa disputa pela atenção com as novas mídias, entre vários outros fatores, 

transformaram o ato de ensinar em um desafio cada vez maior, uma vez que as aulas onde os 

alunos apenas executam as solicitações dos professores, numa postura passiva, estão no sentido 

contrário do que se percebe ser capaz de trazer não só o corpo, mas também a mente do aluno 

para dentro da sala de aula. A praticidade, o dinamismo e a atitude questionadora/investigativa 

parecem ser as palavras chave para o ensino e aprendizagem contemporaneamente. 

 

O ensino que se restringe ao uso do livro didático é bastante limitado, uma 

vez que o conhecimento adquirido em geral é rapidamente esquecido, quando 

se torna desnecessário, o que leva a crer que os alunos não aprendem e sim 

memorizam conteúdos em curto prazo para a realização de avaliações 

(ROCHA; RODRIGUES. 2018. p. 7). 

 

Com esse intuito, o Jogo das ISTs surgiu. Foi criado e desenvolvido ao longo de meses 

para que os usuários, os alunos do ensino fundamental e médio, pudessem ser ativos no 

processo de busca por informações, que tivesse a capacidade de centralizar as atenções de 

forma prazerosa na atividade em si, e, ainda, não menos importante, que fosse eficiente para a 

aprendizagem das ISTs, seja na identificação dos agentes causadores, dos principais sintomas, 

dos meios de contágio e na prevenção. Sobretudo por ser a faixa etária na qual estes jovens se 

encontram, ou estão prestes a entrar, pois de acordo com Fontes et al (2017) num estudo 

realizado com 1.208 jovens entre 18 a 29 anos em 15 estados brasileiros e no Distrito Federal, 
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os autores constataram que essa faixa etária apresenta alta vulnerabilidade, apesar da 

percepção de risco pelos mesmos ser significativamente baixa, devendo políticas públicas 

serem adotadas para atuar na prevenção. 

 Quanto à proposta da criação do jogo, considero que o jogo alcançou plenamente o 

objetivo, pois foi possível perceber a postura de busca ativa de informações, a centralização 

das atenções para a atividade fim e que os eventuais erros não eram encarados como um fator 

inibidor da participação, mas sim como um problema a ser superado, seja prestando atenção 

nas informações lidas por seus pares no tabuleiro, e até mesmo buscando informações no que 

estava sendo lido nos grupos que jogavam nos tabuleiros próximos. Tal percepção também foi 

verificada por Fardo (2013) onde esse autor observou que num jogo a falha é algo secundário, 

sendo encarada como parte natural do processo de interação, um estímulo a abordagens 

diferentes num problema, que por fim se transforma em orgulho da vitória quando o desafio é 

superado. 

 

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 

permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a 

criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. 

Propiciam a simulação de situações problema que exigem soluções vivas e 

imediatas, o que estimula o planejamento das ações; possibilitam a 

construção de uma atitude positiva perante os erros, uma vez que as situações 

se sucedem rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, no decorrer 

da ação, sem deixar marcas negativas (BRASIL, 1998c, p. 46). 

 

 Em relação à intenção de que o jogo didático pudesse de alguma forma ser prazerosa, 

assim como um jogo recreativo convencional, foi possível perceber que esse objetivo também 

foi alcançado. Os alunos pediram mais tempo para jogarem mais uma partida e para que o 

jogo fosse trazido novamente na próxima aula. Além disso, os que não queriam participar no 

primeiro momento, após alguns minutos aproximaram-se do tabuleiro, ficaram acompanhando 

como expectadores e ao iniciar uma nova partida, quiseram participar como jogadores.  

 No que se refere à qualidade do jogo como material didático, comparando o 

mesmo com livros didáticos aprovados pelo PNLD-2018, o foco era parecido no que tange o 

estudo, a identificação dos microrganismos causadores, meios de contaminação, identificação 

dos sintomas e medidas profiláticas. Sendo que o jogo abordou até mais tipos de ISTs do que 

constavam nos livros analisados. De forma semelhante, Pires, Trajano e Villar (2013) ao 

analisar as coleções didáticas de biologia do PNLD-2012, perceberam, entre outros aspectos, 

que doenças negligenciadas como malária, hanseníase, tuberculose, dengue, doença de 

Chagas e leishmaniose, não eram encontradas em todas as coleções e propuseram um jogo 

para trabalhar com os estudantes do ensino médio.  
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Ainda sobre o Jogo das ISTs, ele pode ser ajustado a qualquer momento para incluir 

novas ISTs, ou até mesmo ser ajustado para dar maior enfoque a uma ou outra infecção, seja 

por motivo de interesse dos alunos, seja por motivo de novos conhecimentos, bastando para 

isso imprimir ou alterar algumas cartas do jogo, apresentando assim uma plasticidade maior 

do que as coleções do PNLD, uma vez que qualquer alteração nos livros só seria percebida 

após 3 anos, período em que haveria uma nova avaliação pela Banco de Avaliadores dos 

Programas Nacionais do Livro e da Leitura e escolha pelos professores das unidades 

escolares. 

Vale ressaltar, que o volume de informações contidas nas cartas não era 

substancialmente inferior às contidas nos livros didáticos, excetuando-se apenas quando 

comparado com a IST HIV/Aids, onde os livros didáticos dedicavam em geral, um volume de 

informações igual ou superior a todas outras ISTs juntas. 

O jogo atingiu os seus objetivos, pois foi capaz de gerar questionamentos, levando os 

alunos a tomar a iniciativa por novas informações, sendo os temas mais frequentes voltados 

para vacinação, resistência a antibióticos e HIV. Outro ponto a ser mencionado, foi que o 

tempo decorrido nas sucessivas partidas ia diminuindo consideravelmente. Uma vez que os 

alunos se apropriavam do conceito já visto em partidas anteriores, cada vez menos dependiam 

de cartas com informação ou passes livres para poderem avançar. E ainda, mesmo sendo um 

jogo competitivo, em vários momentos os concorrentes indicavam a melhor estratégia ao 

colega que ainda não havia se familiarizado com o jogo. 

 Em relação à dinâmica da sala de aula, a metodologia baseada em jogos pode não ter 

sido superior a uma ou outra metodologia, mas o dinamismo em sala de aula foi perceptível a 

todo momento, sendo que esse dinamismo não acarretou trabalho mais desgastante para o 

professor. Os alunos, após dominarem as regras, gerenciaram de maneira quase que 

independente todo processo, restando ao professor realizar intervenções pontuais, assim como 

percebido por Silva (2015), que salientou em seu trabalho que o domínio de sala se faz 

necessário para conduzir esse tipo de atividade, uma vez que o ambiente de descontração, 

euforia e competição pode se transformar num ambiente demasiadamente barulhento e 

tumultuado, prejudicando assim a eficiência do jogo. 

 Diante de tudo que foi exposto, o Jogo das ISTs se mostrou eficiente material didático, 

dinamizador, capaz de levar a um aprendizado significativo dos alunos e facilitador do 

trabalho do professor. Porém, esse trabalho não se esgotou, seja em função de meios para 

avaliação do jogo, seja para a abordagem de temas correlatos no ensino de biologia. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 Os livros de biologia, utilizados por alunos da rede pública no Brasil, não contemplam 

a mudança da terminologia DST para IST, cuja intenção era alertar que uma pessoa 

possa estar infectada sem apresentar sintomas, apesar da mudança do termo ter se 

dado por Decreto Lei, cerca de 1 ano antes das obras terem sido aprovadas pelo 

PNLD. 

 

 Existem lacunas conceituais e carência de conteúdos didáticos relevantes nas coleções 

didáticas, que apenas focam nos agentes causadores das infecções, meios de 

contaminação, medidas profiláticas e sintomas.  

  

 Algumas obras analisadas apresentam incorreções conceituais no que diz respeito a 

definição de IST. Infestações como pediculose e micoses como candidíase não são 

consideradas ISTs. 

  

 O “JOGO DAS ISTs” pode preencher a falta de materiais didáticos para trabalhar os 

conteúdos relativos às ISTs e também complementa os conteúdos abordados pelos 

livros didáticos em uso nas escolas públicas.  

 

 O produto desta pesquisa, o “JOGO DAS ISTs”, apresenta elementos que levam os 

alunos a alcançarem de modo investigativo os conteúdos propostos, favorecendo o 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

  O “JOGO DAS ISTs” é uma ferramenta didática com potencial para envolver os 

alunos no aprendizado de ISTs. 
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Apêndice 1 – Verso das cartas escola 

 

 

Donovanose é uma IST causada pela bactéria 

Calymmatobacterium granulomatis, pode causar 

úlceras que destroem a pele e a mucosa infectada, 

normalmente das genitálias, ânus e região 

inguinal. É curável e o tratamento é feito à base de 

antibióticos.                                                             

1 

 

Uma pessoa que esteja com uma IST muitas vezes 

não apresenta sintomas, mas quando apresenta 

estes podem ser lesões, corrimentos e verrugas na 

pele, ânus e genitálias. A identificação precoce de 

uma IST melhora a qualidade de vida, facilita o 

tratamento e interrompe a cadeia de transmissão 

dessas infecções.                                                     2 

 

Algumas práticas ou hábitos são considerados 

como comportamentos de risco, ou seja, elevam 

a chance de uma pessoa contrair uma IST.  O 

comportamento de risco está relacionado ao 

número de parceiros sexuais, ao não uso de 

preservativos, a manter relação sexual sob efeito 

de álcool e/ou drogas e com pessoa pouco ou 

recentemente conhecida.                                          

3  
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Clamidíase é uma IST bacteriana causada por 

Chlamydia trachomatis. Causa infecções que podem 

atingir os órgãos genitais, a garganta e os olhos. Possui 

tratamento à base de antibióticos, mas a quantidade de 

cepas resistentes vem aumentando. Quando não tratada 

pode causar dor durante as relações sexuais, 

infertilidade e outros problemas de saúde.                                               

4 

 

O condiloma acuminado é caudado pelo 

Papiloma Vírus Humano- HPV. Esse vírus pode 

causar verrugas e câncer na região da boca, ânus e 

genitálias. O contágio desse vírus se dá pelo 

contato direto com a pele ou com a mucosa 

infectada, principalmente durante as relações 

sexuais e durante o parto. A prevenção se dá pelo 

uso de preservativos e pela vacinação.                                 

5  

O Papiloma Vírus Humano-HPV, pode ficar 

latente (presente no organismo sem se manifestar) 

por muitos anos. É possível tratar as verrugas e o 

câncer, mas não há garantia de que se possa ficar 

livre do vírus, e, portanto, pode haver recidivas. 

                                                                                                                                                             6 
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Gonorreia é uma IST bacteriana causada por 

Neisseria gonorrhoeae. Causa infecções 

purulentas que podem atingir os órgãos genitais, a 

garganta e os olhos. Possui tratamento à base de 

antibióticos, mas a quantidade de cepas resistentes 

vem aumentando. Quando não tratada pode causar 

dor durante as relações sexuais, infertilidade e 

outros problemas de saúde.                          7                                                                         

7  

Hepatites são inflamações do fígado, podem ser 

causadas por alguns vírus, remédios, álcool e 

drogas. As hepatites causadas por ISTs são as 

virais do tipo B, C e D. Podem causar cirrose, 

câncer no fígado ou hepatite fulminante. 

Até o momento, para os três tipos de hepatites, 

classificadas como ISTs, só há vacina para a do tipo 

B.  

8  

Algumas das infecções sexualmente transmissíveis 

podem ser transmitidas da mãe para a criança durante a 

gestação, parto ou até mesmo durante a amamentação. 

A esse tipo de transmissão se dá o nome de 

transmissão vertical. 

                                                                                          9 
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Herpes genital é uma infecção causada pelo vírus 

Herpes simplex. Esse vírus pode causar 

vermelhidão, ardor e pequenas bolhas com 

líquidos na região genital, anal ou perianal. Ainda 

não há vacina para esse vírus e uma pessoa por ele 

infectada pode apresentar recidivas das lesões por 

várias das vezes ao longo da vida. 
10 

 

Uma pessoa pode estar com uma infecção 

sexualmente transmissível (IST) sem que com 

isso esteja doente, podendo permanecer saudável 

por muito tempo.  

É o que ocorre, por exemplo, com uma pessoa 

portadora do vírus HIV durante o período de 

incubação, que é o tempo entre a contaminação e o 

aparecimento dos sintomas da Aids, podendo a 

doença só vir a se manifestar muitos anos mais 

tarde.11 

 

As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) 

já foram conhecidas por termos diferentes, tais 

como doenças venéreas ou então doenças 

sexualmente transmissíveis (DST). O termo (IST) 

veio para substituir os anteriores, pois uma pessoa 

pode estar com uma infecção sem estar doente 

(sem apresentar sintomas), mesmo que ainda 

assim, possa contaminar outras pessoas.                                   

12  
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O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é o 

responsável pela Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (Aids). Alguém que esteja com HIV 

pode permanecer saudável por muito tempo. Por 

outro lado, quem apresenta Aids, está com a 

doença ativa, tem os linfócitos CD4+ (células do 

sistema imune) em quantidade muito reduzida e 

com isso, contrai outras infecções e adoece com 

grande facilidade.                                                  13 

 

Uma pessoa que tenha se contaminado com o 

HIV, pode demorar até 3 meses para que a 

presença de anticorpos seja detectada no sangue e 

assim confirmar a contaminação. A esse período é 

dado o nome de janela imunológica.  

14 

 

A transmissão do HIV se dá por atividade sexual 

desprotegida (sem preservativo); pelo 

compartilhamento de seringas; por acidente com 

objetos perfurocortantes contaminado com 

sangue; por transmissão vertical (da mãe para o 

filho na gravidez, parto ou aleitamento) e pela 

transfusão de sangue contaminado.                                                                 

15 
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Tricomoníase é uma IST curável, causada pelo 

protozoário Trichomonas vaginalis. 

Pode causar corrimento esbranquiçado abundante, 

coceira, ardor e mau odor, mas também pode ser 

assintomático. 

                                                                                                                                                             16 

 

A PEP (Profilaxia Pós-Exposição ao HIV) é 

uma medida de prevenção à infecção pelo HIV 

para pessoas que sofreram violência sexual, 

relação sexual sem o uso do preservativo, com 

preservativo que se rompeu, ou em acidentes com 

objetos perfurocortantes com sangue 

contaminado. 

Consiste no uso de medicação antirretroviral a ser 

iniciada em até 72 horas após qualquer situação 

em que exista risco de contato com o HIV.                             
17 

 

Sífilis é uma IST bacteriana curável, causada por 

Treponema pallidum. Pode se manifestar de 

várias formas diferentes em função do estágio da 

doença. É transmitida por relações sexuais sem 

preservativos com uma pessoa infectada, ou por 

transmissão vertical.                                              18 
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Cancro mole é uma IST curável, causada pela 

bactéria Haemophilus ducreyi. Pode causar 

feridas múltiplas e dolorosas com pus nos órgãos 

genitais. 

É transmitida por relações sexuais sem 

preservativos com uma pessoa infectada. 

                                                                                                                                                             19 

 

HTLV é um vírus da mesma família do HIV e 

também atinge as células do sistema imunológico. 

O modo de infecção é por relação sexual 

desprotegida (sem preservativo); pelo 

compartilhamento de seringas; por acidente com 

objetos perfurocortantes contaminado com 

sangue; por transmissão vertical (principalmente 

no aleitamento) e pela transfusão de sangue 

contaminado.                                                                 

20 
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Apêndice 2 – Verso das cartas textuais posto de saúde 

 

INFECÇÃO POR HTLV 

Agente etiológico: vírus T-linfotrópico humano 

do tipo I ou II (HTLV-I e HTLV-II). 

Mecanismos de contágio: por relação sexual sem 

preservativos, por transmissão vertical e por 

objetos perfurocortantes com sangue contaminado. 

Medida profilática: uso de preservativos. 

Sintomas: na maioria dos infectados não há 

sintomas, mas quando aparecem podem ser 

doenças neurológicas, oftalmológicas, 

dermatológicas, urológicas e hematológicas.             
1 

 

TRICOMONÍASE 
 

Agente causador: protozoário Trichomonas 

vaginalis. 

Mecanismos de contágio: por relação sexual 

genital e menos comumente, por objetos 

contaminados e pela água de banheiras e piscinas. 

Medida profilática: uso de preservativos. 

Sintomas: corrimento esbranquiçado abundante, 

coceira, ardor e mau odor nas genitálias.                       
2 

 

CLAMIDÍASE 
 

Agente causador: bactéria Chlamydia 
trachomatis. 
 
Mecanismos de contágio: por relação sexual 
genital, anal ou durante o parto pelo canal vaginal. 
 
Medida profilática: uso de preservativos. 
 
Sintomas: dor ao urinar, corrimento amarelado ou 

claro, dor ou sangramento durante a relação 

sexual. 
3 
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DONOVANOSE 
 

Agente causador: bactéria Calymmatobacterium 
granulomatis. 
 
Mecanismos de contágio: por relação sexual 
genital e anal. 
 
Medida profilática: uso de preservativos. 
 
Sintomas: nódulos endurecidos e indolores na 

pele dos órgãos genitais, que evoluem para 

ulcerações caso sejam negligenciadas.                                        
4 

 

HERPES GENITAL 
 

Agente causador: vírus da herpes simplex do tipo 
2. 
 
Mecanismos de contágio: por relação sexual anal, 
genital, oral e pelo simples contato com as úlceras 
durante o período que essas aparecem. 
 
Medida profilática: uso de preservativos. 
 
Sintomas: bolhas e úlceras dolorosas no pênis ou 

na vulva de forma intermitente ao longo da vida.      
5 

 

GONORREIA 
 

Agente causador: bactéria Neisseria 
gonorrhoeae. 
 
Mecanismos de contágio: por relações sexuais 
genital, anal e durante o parto. 
 
Medida profilática: uso de preservativos. 
 
Sintomas: dor ao urinar, corrimento amarelado ou 

claro, dor ou sangramento durante a relação 

sexual. 
6 
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AIDS 
 
Agente causador: vírus da imunodeficiência adquirida. 

Mecanismos de contágio: por relação sexual genital, 

anal, oral, durante a gestação, parto ou amamentação e 

por objetos perfurocortantes com sangue contaminado. 

Medida profilática: uso de preservativos. 

Sintomas: após um longo período de incubação dos 

vírus, aparecem sintomas como febre, diarreia, suores 

noturnos e emagrecimento.                                            
7 

 

SÍFILIS 
 

Agente causador: bactéria Treponema pallidum 
 

Mecanismos de contágio: por relação sexual genital, 
anal e oral, pelo sangue contaminado e durante a 
gestação ou parto. 
 

Medida profilática: uso de preservativos. 
 

Sintomas: lesão indolor na genitália que desaparece 

espontaneamente e posteriormente manchas no corpo, 

incluindo palmas das mãos e plantas dos pés.               8 

 

HEPATITES VIRAIS 

Agentes causadores: vírus da hepatite B, C e D. 
 

Mecanismos de contágio: por relação sexual anal, 

genital, oral, durante o parto ou amamentação e por 

objetos perfurocortantes com sangue contaminado. 
 

Medidas profiláticas: uso de preservativos e 

vacinação disponível apenas para o tipo B. 
 

Sintomas: inflamação no fígado e possível evolução 

para cirrose, câncer ou hepatite fulminante.                  9 
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HPV 

Agente etiológico: Papiloma Vírus Humano (HPV) 
 

Mecanismos de contágio: por relação sexual anal, 

genital, oral, durante o parto e por objetos contaminados. 
 

Medidas profiláticas: vacinação para meninas de 9 a 

14 anos e meninos de 11 a 14 anos, além do uso de 

preservativos. 
 

Sintomas: verrugas no anus, no pênis ou na vagina, 

câncer no anus, pênis, vagina, boca e faringe.              10 

 

PRINCIPAIS SINTOMAS DAS ISTs 
 

 Lesões no órgão genital, mas podem surgir 
também em outra parte do corpo. 
 

 Corrimentos esbranquiçados, esverdeados 

ou amarelados. 
 

 Verrugas anogenitais.                                   
11 

 

CANCRO MOLE 
 
Agente causador: bactéria Hemophilus ducreyi. 
 

Mecanismos de contágio: por relação sexual 
genital ou anal, sendo pouco provável a 
transmissão durante o parto ou amamentação. 
 

Medida profilática: uso de preservativos. 
 

Sintomas: múltiplas feridas dolorosas de tamanho 

pequeno no pênis, ânus e vulva, podem aparecer 

caroços ou ínguas na região inguinal.                                           

12 
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Apêndice 3: Verso das cartas situação de risco 

 

Pergunta: A IST donovanose é causada por qual 

tipo de organismo (vírus, bactéria ou protozoário)? 

Pode ser curada? Quais seus principais sintomas?  

 

Resposta: Essa IST é causada por uma bactéria. 

Sim, pode ser curada. Provoca úlceras que 

destroem a pele e a mucosa infectada, 

normalmente das genitálias, ânus e de regiões 

periféricas. 
                                                                               1 

 

Pergunta: Quais os principais sintomas das ISTs 

quando visíveis? 

 

Resposta: Os sintomas das ISTs podem se 

manifestar como: 

• Lesões no órgão genital, mas podem surgir 

também em outra parte do corpo. 

• Corrimentos esbranquiçados, esverdeados 

ou amarelados 

•        Verrugas anogenitais.                               2 

 

Pergunta: O que é comportamento de risco? Cite 

ao menos dois deles?  

 

Resposta: São práticas ou hábitos que, elevam a 

chance de uma pessoa contrair uma IST. 

O número de parceiros sexuais, o não uso de 

preservativos, manter relação sexual sob efeito de 

álcool e/ou drogas e com pessoa pouco ou 

recentemente conhecida.                                       3 
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Pergunta: A IST clamidíase é causada por qual 

tipo de organismo (vírus, bactéria ou protozoário)? 

Pode ser curada? Quais seus principais sintomas e 

consequências quando não tratada? 

Resposta: A clamidíase é causada por uma 

bactéria e pode ser curada. Causa infecção que 

atinge os órgãos genitais, a garganta e olhos. 

Quando não tratada, pode causar infertilidade, dor 

durante as relações sexuais, e outros danos à 

saúde. 
 4 

 

Pergunta: A IST conhecida por condiloma 

acuminado é causada pelo HPV. Que tipo de 

patógeno a causa (vírus, bactéria ou protozoário)? 

O que pode causar na pessoa infectada?  

 

Resposta: É causada por um vírus, o Papiloma 

Vírus Humano-HPV. Pode provocar verrugas 

anogenitais e dependendo do tipo de vírus, câncer. 
                                                                                                                                                            

5 

 

Pergunta: Quais as formas de transmissão do 

HPV e como se pode evitar a contaminação? 

 

Resposta: O contágio do HPV se dá por contato 

direto com a pele ou mucosa infectada, 

principalmente durante as relações sexuais e 

também durante o parto. Se pode evitar com uso 

de preservativos durante as relações sexuais e com 

a vacinação.                                                               
6 
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Pergunta: É possível se curar do HPV? 

 

Resposta: É possível tratar as verrugas e o câncer, 

mas não há garantia de que se possa ficar livre do 

vírus, e, portanto, pode haver recidivas. 

 
                                                                                                                                                               7 

 

Pergunta: A IST gonorreia pode ser curada? Que 

organismo a causa (vírus, bactéria ou 

protozoário)? Quais os principais sintomas e 

consequências quando não tratada? 

 
Resposta: Sim, pode ser curada. É causada por 
uma bactéria. Provoca infecção com pus que 
atinge os órgãos genitais, a garganta e olhos. 
Quando não tratada, pode causar infertilidade, dor 
durante as relações sexuais, e outros danos à 
saúde. 
                                                                                                                                                               8 

 

Pergunta: O que é hepatite? Como pode ser 

causada? 

 

Resposta: É a inflamação do fígado. Pode ser 

causada por alguns vírus e também por alguns 

remédios, álcool, drogas e outras doenças. 
                                                                                                                                                             9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

Pergunta: Quais hepatites são ISTs? Como 

podem ser evitadas? 

 

Resposta: Algumas hepatites virais são ISTs, é o 

caso dos tipos B, C e D. 

Podem ser evitadas pelo uso de preservativos, pelo 

não compartilhamento de objetos perfurocortantes 

e pela vacina para a o vírus do tipo B. 
                                                                                                                                                                          10 

 

Pergunta: O que é Transmissão vertical? 

 

Resposta: É quando uma infeção é transmitida da 

mãe para a criança, podendo ocorrer durante a 

gestação, parto ou amamentação. 
                                                                                                                                                            11 

 

Pergunta: O que é herpes genital? Qual 

organismo a provoca (vírus, bactéria ou 

protozoário)? Quais são os sintomas? 

 

Resposta: É uma infecção causada por um vírus. 

Pode causar vermelhidão, ardor e pequenas bolhas 

com líquido claro na região genital, anal, ou ainda 

na região inguinal.  
                                                                                                                                                                            12 
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Pergunta: A IST sífilis pode ser curada? Que 

organismo a causa (bactéria, vírus ou 

protozoário)? 

 

Resposta: É uma IST curável, causada por uma 

bactéria. 

                                                                                                                               13 

 

Pergunta: Quais as formas de transmissão da 

Sífilis? 

 

Resposta: A sífilis pode ser transmitida por 

relação sexual sem preservativo com uma pessoa 

infectada, ou por transmissão vertical (para a 

criança durante a gestação ou parto.                                                                                                                                

14 

 

Pergunta: É possível ficar curado do herpes 

genital? 

 

Resposta: Ainda não há vacina e o vírus fica 

latente no organismo, as lesões por ele causadas 

podem reincidir por várias vezes ao longo da vida. 
                                                                                                                                                             15 
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Pergunta: Em relação ao HIV/Aids, o que vem a 

ser o “período de incubação”? 

 

Resposta: O período de incubação é o tempo entre 

a contaminação e o aparecimento dos sintomas da 

AIDS. 

                                                                                                                                                                      16 

 

Pergunta: Qual o motivo da mudança do termo 

doença sexualmente transmissível (DST) para 

infecção sexualmente transmissível (IST)? 

 

Resposta: Pois uma pessoa pode estar com uma 

infecção sem estar doente (sem apresentar 

sintomas), mesmo que ainda assim, possa 

contaminar outras pessoas. 
                                                                                                                                                           17 

 

Pergunta: Qual a diferença entre uma pessoa 

portadora do HIV e uma pessoa com Aids? 

 

Resposta: Uma pessoa portadora do HIV é 

alguém que foi infectada pelo vírus, mas se 

mantém sem sinais da doença. Já uma pessoa com 

Aids, está com a doença ativa, o que significa com 

o sistema imunológico atuando de modo 

deficiente em função da destruição dos linfócitos 

CD4+ pelos vírus HIV.                                                                     
18 
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Pergunta: Em relação ao HIV/Aids, o que é 

“janela imunológica”? Quanto tempo dura em 

média? 

 

Resposta: A janela imunológica é o tempo entre a 

contaminação e o aparecimento de anticorpos 

detectados no sangue.  A janela imunológica dura 

normalmente menos do que três meses. 
                                                                                                                                                            19 

 

Pergunta: Quais os modos mais frequentes de 

contaminação pelo HIV? 

 

Resposta: Por relação sexual desprotegida (sem 

camisinha), pelo compartilhamento de seringas, ou 

por acidente com objetos perfurocortantes 

contaminado com sangue, por transmissão vertical 

(da mãe para o filho na gravidez, parto ou 

aleitamento) e pela transfusão de sangue 

contaminado.                                                         20 

 

Pergunta: A IST tricomoníase é curável? Que 

tipo de organismo a provoca (vírus, bactéria ou 

protozoário)? Quais os sintomas? 

 

Resposta: É uma IST curável, causada por um 

protozoário. 

Pode ser assintomático, mas costuma apresentar 

sintomas como o corrimento esbranquiçado 

abundante, coceira, ardor e mau odor, além de dor 

durante o sexo.                                                      21 
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Pergunta: A IST cancro mole pode ser curada? 

Que organismo a causa (vírus, bactéria ou 

protozoário)? E quais os sintomas? 

 

Resposta: Sim, é uma IST curável, causada por 

uma bactéria e pode causar feridas múltiplas e 

dolorosas com pus nos órgãos genitais. 
                                                                                                                                                            23 

 

Pergunta: Quais os modos mais frequentes de 

contaminação pelo HTLV? 

 

Resposta: Por relação sexual desprotegida, pelo 

compartilhamento de seringas, ou por acidente 

com objetos perfurocortantes contaminado com 

sangue, por transmissão vertical (principalmente 

no aleitamento) e pela transfusão de sangue 

contaminado. 
                                                                                                                                                                      24 

 

 

 


