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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são um dos problemas mais 

comuns de saúde pública no mundo. Estimativas apontam que mais de 1 milhão de 

pessoas adquirem uma IST diariamente (OMS, 2013). Brasil (2015) destaca que a 

cada ano aponta-se que 500 milhões de pessoas estão adquirindo uma das IST 

curáveis (gonorreia, clamídia, sífilis e tricomoníase). 

Se estas infeções não forem investigadas e tratadas corretamente podem 

originar complicações graves e sequelas a longo prazo. Refere-se ainda que, a 

presença de IST encontra-se significativamente associada a um aumento do risco e 

da transmissão do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). 

De acordo com Brasil (2016), a infecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) e o desenvolvimento da AIDS ainda representam um problema de 

saúde pública de grande relevância na atualidade, decorrente do seu caráter 

pandêmico e de sua transcendência. E estima-se que 35 milhões de pessoas 

estejam vivendo com a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana atualmente 

em todo mundo.  

Considerando estes dados, tornou-se fundamental a realização da atividade 

em questão, com o propósito de acrescentar conhecimento a cerca de infecções 
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sexualmente transmissíveis, bem como trabalhar promoção da saúde e prevenção 

de doenças e seus agravos. Tendo como pressuposto o movimento de promover um 

maior nível de conhecimento e consequentemente saúde sexual na população 

abordada. 

2 BASE TEÓRICA 

As Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST) representam uma variedade 

de síndromes clínicas e infeções causadas por agentes patogénicos que podem ser 

adquiridos e transmitidos por via sexual (WORKOWSKI, 2015).  

Atualmente, conhecem-se mais de 30 agentes etiológicos: vírus, bactérias, 

fungos e protozoários, sendo transmitidas principalmente pelo contato sexual (oral, 

vaginal, anal) desprotegido, como também por transmissão vertical, durante a 

gestação, parto ou amamentação. Dentre suas características, as IST podem se 

apresentar sob a forma de síndromes: úlceras genitais, corrimento vaginal, 

corrimento uretral e Doença Inflamatória Pélvica (DIP) (BRASIL, 2015). 

Segundo Brasil (2016), a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) e sua manifestação clínica em fase avançada, ou síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS), ainda representam um problema de saúde 

pública de grande relevância na atualidade, em função do seu caráter pandêmico e 

de sua transcendência.  

Indivíduos infectados pelo HIV, sem tratamento, evoluem para uma grave 

disfunção do sistema imunológico, à medida que é permitida a destruição dos 

linfócitos T CD4+, uma das principais células alvo do vírus (BRASIL, 2016).  

O HIV age no interior das células do sistema imunológico. As células mais 

atingidas são os linfócitos CD4+ que comandam a resposta específica na defesa 

contra agentes como vírus e bactérias (FOCACCIA; VERONESI, 2008). Quando os 

linfócitos CD4+ são lesados pelo HIV, ocorre um comprometimento do sistema 

defensivo e da imunidade celular (FARIA, 2010).   

 

3 OBJETIVOS 

Relatar a experiência vivenciada por petianos na implementação de ações 

educativas voltadas para prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e HIV 

em uma comunidade de assentamento rural. 



4 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descrito, tipo relato de experiência sobre o 

desenvolvimento de ações educativas sobre infecções sexualmente transmissíveis e 

HIV em uma comunidade de assentamento rural, localizado no município de Jataí –

Goiás.  

O projeto foi idealizado e implementado por membros do grupo do programa 

de educação tutorial – PET- Enfermagem – UFG- Regional Jataí, ou seja, 12 

petianos, um tutor e um professor colaborador. 

A ação foi realizada no mês de outubro de 2017. Os promotores da atividade 

montaram 4 estandes, sendo abordado temáticas diferentes em cada um destes.  

Contudo, o presente estudo, visa relatar as atividades do estande de 

conscientização dos assentados sobre as definições de cada IST/HIV, seus 

sintomas, manifestações clínicas e suas complicações, tratamento e forma de 

prevenção.  

Como recurso didático foi utilizado um álbum seriado contendo imagens das 

IST (clamídia, gonorréia, HPV, tricomoníase, sífilis, donovanose e herpes), o mesmo 

foi entregue aos moradores e sendo visualizado pelos mesmos.  

Ao final foi entregue aos participantes um questionário estruturado com as 

seguintes perguntas: Você tinha um conhecimento anterior sobre essas IST? Faz o 

uso correto de preservativo durante a relação sexual? Ao final da ação foi entregue 

um envelope contendo preservativos e um folder com orientações sobre o Centro de 

Testagem e Aconselhamento (CTA), dentre essas informações continha, endereço, 

horários de funcionamento, procedimento para a testagem rápida e as doenças 

investigadas (sífilis, HIV, hepatite B e C). 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Sabe-se que, para controlar a transmissão das IST e do HIV, a estratégia 

básica e principal é a prevenção através das atividades educativas, esta que se 

define como um processo multidimensional, que por sua vez possui como finalidade 

a capacitação e responsabilização das pessoas na tomada de decisão interligada a 

saúde sexual. Partindo da abordagem com foco na relação sexual desprotegida, a 

mudança no comportamento e método de adesão ao uso do preservativo 

(BESERRA, 2008).  



Para que essa estratégia seja atuante e eficaz, torna-se necessário conhecer 

o pensamento da população, sua realidade, mitos e tabus no que diz respeito a sua 

sexualidade para que se possa identificar as falhas cometidas e promover uma 

educação em saúde de modo que contribua para seu desenvolvimento consciente e 

crescimento sexual saudável (CAMARGO, 2009). 

Ao total passaram pelo estande o quantitativo de 100 moradores do 

assentamento, os quais conheceram a temática e receberam as orientações 

precisas sobre cada uma delas. No tocante ao conhecimento prévio acerca das IST, 

71% dos participantes informaram não possuir conhecimento anterior sobre todas as 

infecções. Quando questionados sobre o uso do preservativo, observou-se que 67% 

asseguram o descuido e não uso do preservativo durante a relação sexual. Contudo,  

De acordo com Brasil (2013), 94% da população reconhecem a importância 

do uso do preservativo e elege como o melhor meio de prevenção para infecções 

sexualmente transmissíveis, como a Aids, mas duas a cada dez ainda não usam 

preservativos em todas as relações sexuais. 

Pesquisa do Ministério da Saúde com base em dados de 2013 mostrou que 94% 

da população sexualmente ativa identificam a eficiência da camisinha como prevenção 

de IST/Aids, mas que 45% admitem que não utilizaram o método nos 12 meses 

anteriores ao levantamento. Por outro lado, 55% dos participantes disseram usar 

camisinha em todas as relações sexuais com parceiros casuais.  

Sem distinção de idades em relação a comportamentos de risco é possível 

observar que em uma pesquisa realizada com idosos entre 60 à 70 anos revelou 

que, em relação a sua percepção de risco, 76,4% referiram que não tinham 

nenhuma possibilidade de adquirir Infecções Sexualmente Transmissíveis ou HIV. 

Tal análise afirma contribuir para que essa população se considere pouco vulnerável 

à contaminação ou não se perceba em risco, favorecendo então para o aumento de 

índices de contaminação por IST (BRITO, 2016). 

Contudo observou-se durante a realização da atividade educativa que os 

assentados manifestavam questionamentos, dúvidas e baixo nível de conhecimento 

sobre a temática em questão. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 A realização do projeto de extensão permitiu nos reafirmar necessidade da 

realização de ações de educação e promoção à saúde a essa população.  

Por outro prisma, a atividade educativa realizada possibilitou despertar nos 

participantes a necessidade para um olhar atento sobre a problemática, instigando 

os sujeitos a mudarem o comportamento sexual e adotarem medidas preventivas no 

que se refere à transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, o que 

consequentemente  minimizará o risco de adoecimento e morte.  
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