
RAIO X DA 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA

DIREITOS DE APRENDIZAGEM   
• Adquirir conhecimento básico sobre as DSTs;
• Obter noção dos cuidados necessários para prevenção de DSTs;
• Conhecer, para que todos passem a exigir o teste de controle de qualidade do 

sangue antes de transfusões.

TEMA: Doenças sexualmente transmissíveis
AUTORAS: Maria D’Ajuda Teixeira Alves Souza e Neide Fernandes Borel

• Cartolina, pincel, régua;
• Aparelho de som e CD.

PALAVRAS-CHAVE
DSTs – Sexualidade – Prevenção.

CONTEÚDOS PROPOSTOS 
factuais

• Identificação de DSTs e atitudes de 
prevenção.

conceituais

• Identificação de sintomas, riscos e 
formas de prevenção das DSTs.

• Compreender a busca do prazer 
como uma dimensão saudável 
da sexualidade humana e que 
deve ser praticada com respeito e 
responsabilidade.

procedimentais

• Conhecimento sobre os perigos e a 
necessidade de prevenção através 
do jogo “Arruma a mala” e da 
“Dinâmica do repolho”.

atitudinais

• Valorização e cuidados da própria 
saúde como condição necessária 
para usufruir das relações de 
afetividade.

TEMPO TOTAL SUGERIDO
De 4 a 5 aulas.

DISCIPLINAS RELACIONADAS
ciências da natureza

• Distinção entre doenças 
infectocontagiosas e parasitárias, 
as degenerativas e as sexualmente 
transmissíveis.

História

• Conhecimento sobre si mesmo 
e sobre o outro por meio do 
reconhecimento de diferenças e 
semelhanças.

arte

• Expressão artística na dramatização 
sobre prevenção das DSTs.

tema transversal - orientação sexual e saúde

• Prevenção de doenças e sexo seguro.

MATERIAIS NECESSÁRIOS
• Data show e pendrive;
• Panfletos informativos, distribuídos 

nos postos de saúde;
• Uma pequena mala ou bolsa para 

cada estudante;
• Tabelas com levantamento de dados 

sobre os casos de DSTs;
• Preservativo masculino e/ou feminino;
• Seringas e agulhas descartáveis;
• Livro do estudante Bahia, Brasil: Vida, 

Natureza e Sociedade;
• Folhas de papel A4 impressas;
• Laboratório de informática e 

biblioteca;

OBJETIVOS 
Propor pesquisa sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs). Construir 
conhecimento cientificamente embasado por meio de jogos e pesquisa em fontes de 
informação médica. O público-alvo a que se destina é o Ensino Médio, jovens da faixa 
etária entre 14 a 17 anos - fase de efervescência hormonal e busca por descobertas 
afetivas e sexuais. Portanto, fase propícia para conhecer e prevenir DSTs.

DSTs: COMO PREVENIR?



JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) ainda per-
meiam grupos de pessoas de idades diversas, inclusive na fase da adolescência, 
é que se volta o olhar para uma Sequência Didática que enfatiza o perigo dessas 
doenças na sociedade brasileira.

Tal SD justifica-se na medida em que se percebe que nas últimas décadas a 
atenção ficou restrita à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA ou AIDS, 
sigla em inglês), deixando as demais doenças em segundo plano. Portanto, é 
importante desenvolvermos ações educativas diretas que atuem no sentido de 
reconhecer que as DSTs são doenças que ainda continuam presentes na socie-
dade, apesar de estarmos na era da informação e comunicação.  Para evitá-las, 
é preciso buscar formas mais eficazes de sensibilização dos jovens, adolescen-
tes e adultos sobre a necessidade da prevenção.

1ª ETAPA      EXPLORAÇÃO

• Com o uso do livro do estudante Bahia, Brasil: Vida, Natureza e Sociedade, 
páginas 20 e 21, prancha “Rolou química?”, pedir aos estudantes que façam a 
relação do tema dessa prancha com o tema desta SD (DST). Em seguida, pro-
blematizar na lousa:

TESTOSTERONA

Hormônio masculino também  
presente nas mulheres que, entre 
outras coisas, determina o desejo 
e o ímpeto sexual. É produzido 
nos testículos, nos ovários e nas 
glândulas suprarrenais

DOPAMINA

Neurotransmissor que avisa o 
cérebro que virá pela frente uma 
sensação de prazer. Ele determina 
o nosso comportamento quando 
vivemos uma situação prazerosa, 
como comer algo gostoso

OCITOCINA

Apelidada de hormônio do 
amor, é produzida no hipotálamo 
e também está associada às 
sensações de prazer e bem-
estar emocional. É liberada, por 
exemplo, durante o orgasmo

Os homens produzem de 20 a 30 vezes mais 
testosterona do que as mulheres. Mas isso 
não quer dizer que o desejo e o apetite sexual 
deles sejam maiores. Na hora da paquera ou do 
sexo, ocorre um aumento na produção desse 
hormônio tanto no homem quanto na mulher

Diversidade sexual
Todos temos o direito de amar 

Cada ser humano é único e preserva características 
individuais que se refletem em vários aspectos da vida. A 
sexualidade é um deles. Todos temos o direito de amar e de 
viver plenamente nossa sexualidade. Respeitar esse direito 
à individualidade faz parte do exercício da vida em sociedade

Você vai a uma festa e, de repente, se interessa por 
alguém. Ao voltar para casa, mal consegue dor-

mir. Passa os dias seguintes sem tirar aquela pessoa 
da cabeça. Será que foi a beleza dela o que tanto lhe 
atraiu? O papo? O perfume? Teria sido uma combina-
ção disso tudo? Pouco importa. O que interessa é que 
rolou uma química, certo? E de fato, quando nos sen-
timos atraídos ou apaixonados por uma pessoa, ocorre 
em nosso corpo um conjunto de reações químicas – o 
que nos provoca uma série de sensações.

Desejo, ansiedade, vontade de estar perto... Os sin-
tomas típicos de quem está apaixonado são resultado 
de uma ebulição bioquímica que acontece no corpo 
humano. Quem comanda o espetáculo, diferente do 
que se costuma dizer, não é o coração, mas o cére
bro. Ele trabalha como uma espécie de maestro, coor-
denando a ação de hormônios e neurotransmissores. 
Essas substâncias, que atuam como mensageiras, são 
as responsáveis pelas sensações relacionadas ao amor.

Enquanto os neurotransmissores se encarregam de 
passar informações de um neurônio a outro no cére-
bro, os hormônios viajam pela corrente sanguínea até 
alcançar suas células-alvo. Quando chegam lá, são re-
conhecidos por uma proteína denominada receptora. 
Esse encontro desencadeia várias reações específicas, 
dependendo do tipo de hormônio que estiver atuando. 
Cada qual provoca um ou mais efeitos diferentes so-
bre o organismo.  

c o l a b o r a ç ã o Cibele Fabichak, médica com especialização em Fisiologia pela 

Unifesp; Martin Andreas Metzger, professor do ICB da USP; e Antônio de Souza 

Andrade Filho, neurologista e professor da Faculdade de Medicina da UFBA

Rolou química?
hormônios e neurotransmissores provocam 
sensações de desejo, paixão e companheirismo 

Cupidos bioquímicos
Veja quem está por trás das sensações de amor 

Entre os hormônios e os neurotransmissores que influenciam 
nossas reações quando nos interessamos por alguém, 
destacamse três: testosterona, dopamina e ocitocina

O corpo celebra
Em geral, como ocorre o orgasmo 

Homem X mulher
Testosterona é a principal diferença 

ROMANCE E PAIXÃO 

Nesse estado, as sensações são comandadas 
principalmente pela ação da dopamina, considerada 
um dos neurotransmissores da paixão. Outras duas 
substâncias bioquímicas atuam nesse processo: 
a noradrenalina, que influencia a ansiedade; e a 
serotonina, que interfere na sensação de calma e 
bem-estar. Com a paixão, a produção de noradrenalina 
aumenta e a de serotonina cai. É por isso que, na 
presença da pessoa amada, o coração dispara. Quando 
estamos longe, podemos sentir um aperto no peito

DESEJO E ATRAÇÃO 

São sensações provocadas pelo aumento da 
testosterona, tanto em homens como em mulheres. 
Quanto mais testosterona em ação, maior é a libido – 
ou atração sexual. Geralmente acontece no momento 
em que duas pessoas se conhecem, mas pode ocorrer 
quando já convivem há tempos. Como por exemplo 
quando alguém passa a ver um amigo com interesse 
especial – e isso nem a ciência sabe o porquê! Apesar 
de ser mais intensa no início, pode ser experimentada 
ao longo de todo o relacionamento

COMPANHEIRISMO E CONEXÃO

É o sentimento que se revela no momento mais 
íntimo, tranquilo e estável do amor. Ocorre um 
aumento na produção de ocitocina, que estimula 
uma região do cérebro conhecida como sistema 
límbico. É ele, principalmente, que controla nossas 
emoções e nosso comportamento social. A ação da 
ocitocina sobre esse sistema faz diminuir a ansiedade 
e a insegurança típicas da paixão. Simultaneamente, 
aumenta a produção da vasopressina, um hormônio 
que fortalece o sentimento de parceria entre o casal

Gravidez precoce
Educação sexual ajuda na prevenção 

Ter um filho exige grande responsabilidade. Por isso, a 
gravidez na adolescência pode levar ao abandono escolar e 
dificultar o início da vida profissional – sem contar que mãe e 
pai deixam de desfrutar atividades típicas da juventude para 
cuidar do bebê. A saúde da jovem gestante e de seu bebê 
também corre riscos. Para tirar dúvidas sobre prevenção, a 
escola oferece aos alunos noções de educação sexual               

O ritmo do coração se acelera para que não falte 
sangue nos músculos durante o sexo

Aumenta a produção de adrenalina, de efeito excitante, 
e de serotonina, que dá sensação de bemestar

A temperatura do corpo aumenta com a aceleração 
dos batimentos do coração

Os pulmões trabalham mais rapidamente para 
oxigenar o sangue, e a respiração fica ofegante

Enquanto tudo isso acontece, a ocitocina faz 
aumentar o desejo e a ligação emocional

No momento do orgasmo, ocorre uma enorme 
descarga elétrica – é a celebração

Quando o corpo está perto do esgotamento, o cérebro 
libera endorfina, de efeito calmante

Apagado o “incêndio”, a endorfina normaliza a 
atividade cerebral e proporciona relaxamento
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• Pedir aos estudantes que anotem no caderno, de forma individual, o que po-
dem relacionar com essas questões.

O que são doenças sexualmente transmissiveis (DSTs)? 
Quais são as principais DSTs?

Quais são as formas de transmissão do virus HIV/AIDS?
Quais as melhores formas de prevenção das DSTs?



1. As DSTs, conhecidas também como doenças venéreas, são as doenças sexualmente trans-
missíveis. Elas são infecciosas e transmitidas através das relações sexuais, transfusão de 
sangue, compartilhamento de seringas com pessoas infectadas e uso de instrumentos cor-
tantes sem passar pelo processo de esterilização. Algumas DSTs deixam sequelas como in-
fertilidade, infecções neonatais, malformações do feto ou cancro no colo do útero.

Independentemente de a pessoa ser monogâmica ou não, o uso do preservativo deve ser indispen-
sável, pois sabe-se que essas doenças têm resultado na contaminação ocasional do(a) companhei-
ro(a).

2. As DSTs mais conhecidas são gonorreia e sífilis. São transmitidas, principalmente, por con-
tato sexual sem o uso de camisinha com uma pessoa que esteja infectada, e geralmente se 
manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Outras doenças comuns 
são AIDS ou SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), HPV, Herpes Genital, Condiloma 
Acuminado, Doença Inflamatória Pélvica (DIP).

Algumas DSTs podem não apresentar sintomas, tanto no homem quanto na mulher. Essas doenças, 
quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações graves, como 
infertilidade, câncer e até a morte.

3. Como o HIV, vírus causador da AIDS, está presente no sangue, sêmen, secreção vaginal e leite 
materno, a doença pode ser transmitida de várias formas: 

◊ Sexo sem camisinha (pode ser vaginal, anal ou oral);
◊ De mãe infectada para o filho durante a gestação, o parto ou a amamentação (também 

chamado de transmissão vertical);
◊ Uso da mesma seringa ou agulha contaminada por mais de uma pessoa;
◊ Transfusão de sangue contaminado com o HIV; e
◊ Instrumentos que furam ou cortam, não esterilizados.

Evitar a doença não é difícil. Basta usar preservativo (camisinha) em todas as relações sexuais e 
não compartilhar seringa, agulha e outro objeto cortante com outras pessoas. O preservativo está 
disponível na rede pública de saúde. 

4. “Usar preservativos em todas as relações sexuais (oral, anal e vaginal) é o método mais eficaz 
para a redução do risco de transmissão das DSTs, em especial do vírus da AIDS, o HIV. Outra 
forma de infecção pode ocorrer pela transfusão de sangue contaminado ou pelo comparti-
lhamento de seringas e agulhas, principalmente no uso de drogas injetáveis. A AIDS e a sífi-
lis também podem ser transmitidas da mãe infectada, sem tratamento, para o bebê durante a 
gravidez, o parto. E, no caso da AIDS, também na amamentação. O tratamento das DSTs me-
lhora a qualidade de vida do paciente e interrompe a cadeia de transmissão dessas doenças. 
O atendimento e o tratamento são gratuitos nos serviços de saúde do SUS.”

Fonte: Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pagina/
o-que-sao-dst >. Acesso em: 10 nov. 2015

2ª ETAPA      INVESTIGAÇÃO

DINÂMICA DO REPOLHO

Trata-se de uma maneira lúdica de fazer circular, entre os estudantes, informações 
sobre um determinado tema. Em diversas folhas, os estudantes terão questões a 
responder. As mesmas serão amassadas e formarão uma bola em camadas, como 
um repolho. Ao som de uma música, a bola circula pelo grupo. Quando a música 
para, a pessoa com o repolho na mão retira uma questão e a responde para a classe.

A intenção é que o aluno perceba a relação entre as descobertas feitas na adolescência, princi-
palmente no que tange à sexualidade e afetividade, vistas no texto do livro do estudante, com a 
necessidade de encarar essa fase com responsabilidade, expressando sua sexualidade de maneira 
segura, utilizando métodos de proteção e prevenção das DSTs.

REFERÊNCIA PARA GABARITO



• Amassar a primeira folha com pergunta impressa.

• Em seguida, colocar a segunda folha sobre a primeira, amassando-a também.

• Fazer o mesmo procedimento com as demais folhas, até formar uma bola com 
folhas sobrepostas amassadas, com aparência de repolho.

Atividade

• Pedir aos estudantes para sentarem-se em círculos.

• Colocar uma música e pedir para ir passando a bola ao colega da direita.

• Quando a música parar, o estudante que ficou com o repolho na mão retira a 
folha de cima e responde à pergunta (o professor pode interferir, complemen-
tando a resposta do aluno, se houver necessidade).

• O repolho continua a circular de mão em mão, seguindo os passos acima, até que 
todas as folhas do repolho sejam retiradas pelos alunos e respondidas.

• Após o término da dinâmica, os estudantes socializarão os conhecimentos so-
bre DSTs que foram acrescentados aos que já tinham anteriormente. O que não 
sabiam deve ser pesquisado e resumido em perguntas e repostas no caderno 
na próxima etapa.

Preparo

• Em diversas folhas de papel ofício, peça que os estudantes escrevam questões 
com perguntas impressas relacionadas às DSTs, tais como:

◊ O que é gonorreia? O que é sífilis? O que é cancro mole? E assim por diante 
com outras doenças: condiloma, linfogranuloma, venéreo, herpes genital, 
tricomoníase, AIDS...

◊ Atualmente, qual a doença sexualmente transmissível assola a população 
jovem, sendo a mais propagada e cujos portadores, em muitos casos, são 
discriminados no convívio social?

◊ Identifique quatro formas de contaminação com o vírus HIV.

◊ Quais sintomas pode apresentar uma pessoa que está com doenças sexual-
mente transmissíveis?

3ª ETAPA      SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

FASE I - Pesquisa sobre DSTs

• Principais DSTs para pesquisa: AIDS (ou SIDA - Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida), sífilis, gonorreia, HPV, herpes genital, condiloma acuminado, Doen-
ça Inflamatória Pélvica (DIP).

• Leitura complementar em sites do governo, de hospitais, de universidades ou 
de panfletos informativos do SUS sobre as DSTs e suas formas de prevenção.



• Pesquisar em sites do governo por mapas populacionais pesquisados na inter-
net com porcentagem das DSTs no Brasil, na Bahia e no município.

• Pesquisar textos sobre as políticas Públicas de Saúde, e as Leis que contem-
plam os direitos à saúde e prevenção.

• Solicitar aos estudantes que façam uma pesquisa na Secretaria de Saúde do 
município para verificação de quais DSTs são mais recorrentes na população 
e quais fatores são responsáveis pelos índices apresentados. Esquematizar a 
evolução dos casos de DSTs na população do município nas últimas décadas. 

• Construir gráficos para demonstrar os dados pesquisados e socializar com a 
turma.

Imagine-se um estudante que vai viajar para uma determinada loca-
lidade na qual há tudo de bom que ele escreveu nos papéis. Um lugar 
onde há muitas festas e só há pessoas jovens, bonitas e atraentes de 
ambos os sexos, “cheios de amor para dar”. Porém, grande parte da 
população está contaminada com DSTs, mas você, estudante, não sabe 
quais delas. O que você precisaria levar a mais na sua mala?

• O professor apresenta objetos (camisinhas, seringas descartáveis, lenços, re-
médios etc.) e cartões contento os nomes, a descrição das DSTs, palavras-cha-
ve para preveni-las e, em meio às palavras, algumas que não têm uma relação 
direta com as doenças. Por exemplo:

• Dividir a turma em três grupos para pesquisa e apresentação com material 
concreto sobre os seguintes tópicos: A forma correta do uso da camisinha 
masculina e feminina e o risco de compartilhamento de seringas.

FASE II – Jogo: Arruma a mala

• Os alunos receberão uma mala fictícia (pode ser um envelope) e cartelas nas 
quais cada um deve escrever palavras-chave que descrevam o que acontece 
em uma festa incrível. Deixem a imaginação solta e escrevam tudo o que mais 
gosta e o que mais os diverte, sem censura.

• Em seguida, o professor apresenta para os estudantes a seguinte situação:

Fonte: Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (disponível em: <http://portal.crfsp.org.
br/images/stories/campanhas/2012_02_16_dst1.jpg >.



• Após todos os estudantes preencherem suas malas com as palavras que esco-
lherem, o professor instiga que troquem de mala com um colega e este realiza 
uma contagem: quantas palavras naquela mala ajudam a prevenir DSTs? Cada 
palavra que tem relevância na prevenção e no tratamento das DSTs vale 1 pon-
to. Ganha o jogo quem obtiver maior pontuação.

4ª ETAPA      AVALIAÇÃO

• Ao final da aplicação da SD, verificar a aprendizagem dos estudantes através 
das seguintes atividades:

1. Refazer aos estudantes os questionamentos iniciais:

◊ O que são doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)? 

◊ Quais são as principais DSTs?

◊ Quais são as formas de transmissão do vírus HIV?

◊ Quais as melhores formas de prevenção das DSTs?

2. Comparar as respostas e verificar a evolução da aprendizagem.

3. Sugerir aos estudantes a confecção de um mapa conceitual sobre os conceitos 
aprendidos durante a aplicação da SD.

4. Propor uma dramatização sobre prevenção das DSTs.
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