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Objetivos
Geral:
Promover educação e estimular o conhecimento dos adolescentes de escola municipal
de Vitória de Santo Antão - PE sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), assim
como suas formas de prevenção, constituindo-se em ações de promoção da saúde.
Durante as atividades práticas da disciplina de saúde coletiva II do curso bacharelado
em enfermagem da UFPE – CAV.
Específicos:
Esclarecer sobre o que são as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e AIDS, quais
são suas manifestações e sua forma de prevenção, enfatizando o uso da camisinha,
único método contraceptivo que as previne. Avaliar o grau de conhecimento sobre
sexualidade, Infecções Sexualmente Transmissíveis adquiridas durante as atividades de
educação em saúde escolar. Comparar o grau de conhecimento dos adolescentes antes e
após a palestra sobre educação sexual, IST E AIDS a fim de analisar a compreensão do
conteúdo exposto. Promover o fortalecimento do vínculo comunidade-equipeuniversidade; Estimular a responsabilidade social dos acadêmicos envolvidos.
Resumo
O presente projeto busca realizar atividades educativas sobre DST aos estudantes das
escolas municipais do município de Vitória de Santo Antão – PE, no intuito de propagar a
promoção da saúde e prevenção de doenças ligadas à sexualidade, na tentativa de
reduzir os números de adolescentes que se contaminam durante práticas sexuais sem
proteção. O público alvo estimado para a realização da atividade de extensão constituise de cerca de 1000 estudantes, matriculados nas escolas públicas do município, que
pertencem as áreas de abrangências das Estratégias de Saúde da Família, campo de
estágio prático da disciplina Saúde Coletiva II. As atividades serão realizadas,

primeiramente, através do treinamento dos discentes da disciplina Saúde Coletiva II,
sobre os determinantes e condicionantes das infecções sexualmente transmissíveis,
como também sobre as abordagens a serem realizadas nas discussões das temáticas.
Após esse momento, serão realizadas palestras, oficinas, dramatizações, rodas de
conversas que promovam a discussão da temática e o desenvolvimento crítico da equipe
executora como do público alvo do projeto. Para avaliação das atividades executadas
será elaborado um instrumento de coleta de dados (questionário) que permita coletar
informações referentes às atividades desenvolvidas com o objetivo de fornecer os
resultados alcançados.

