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Introdução: Atualmente, a incidência das Infecções Sexualmente Transmissíveis – ISTs entre a
população jovem aumentou drasticamente, sobretudo em aqueles no início da vida sexual. A
ausência de conhecimento sobre as ISTs e a curiosidade na transição do desenvolvimento do corpo,
culminou no acréscimo dos indicadores epidemiológicos. Dessa forma, notou-se a involução cultural
sobre o sexo protegido, o qual foi, exacerbadamente; discutido na década de 80 com descobrimento
da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS. O enfoque atual do Ministério da Saúde – MS –
também são os problemas decorrentes do Vírus do Papiloma Humano – HPV –, que resultou na
introdução da vacina contra o vírus no calendário vacinal do adolescente. Objetivos: Expor os
mecanismos de transmissão das principais ISTs; elencar as consequências, sinais e sintomas das
infecções sexualmente transmissíveis; discutir o impacto biopsicossocial das ISTs na população
adolescente; promover o uso de preservativos e outros métodos contraceptivos; discutir outros modos
de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis; imunizar jovens da faixa etária preconizada
pelo MS contra HPV. Metodologia: Consiste num relato de experiência fundamentado em
mecanismo passivo de aprendizagem através de educação em saúde onde a atividade estimulará a
prevenção de doenças, a promoção da saúde e o engajamento do adolescente em assuntos
relacionados á saúde e qualidade de vida, através de ações educativas para os alunos com idade
entre 13 e 17 anos, devidamente matriculados na Escola Estadual Pascoal Moreira Cabral do
município de Cuiabá. Resultados: Doravante a elaboração do projeto de intervenção almejamos um
melhor entendimento teórico dos pubescentes sobre doenças sexualmente transmissíveis – DST’s, a
devida conscientização acerca da importância da utilização do preservativo, possível imunização dos
jovens e outros mecanismos de prevenção. Conclusão: Ademais, tendo em vista o grande impacto
sobre a epidemiologia das patologias transmitidas pela relação sexual, conclui-se que o trabalho será
de grande importância para os discentes desta escola, uma vez que os mesmos terão um melhor
entendimento quanto a temática abordada e da importância da prevenção. Outrossim, os educandos,
poderão atuar como agentes multiplicadores do conhecimento sobre essas patologias. Contribuindo
desta maneira para que a incidência dessas doenças na comunidade local seja menos evidente em
comparação à de regiões com menor nível de esclarecimento.
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