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DST/AIDS NAS ESCOLAS 

• Por que fazer? 

• Quem deve ter este compromisso? 

• Quando trabalhar? 

• De que forma? 

• Qual a melhor idade? 



Número de casos novos de HIV/Aids 

cadastrados no CEDIP de 2006 a 2013 
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Fonte: Prontuários do CEDIP janeiro 2014 



Casos de HIV/Aids 

Cascavel – PR 

 

 
• Faixa etária do total de casos registrados 

 

De  13 e 19 anos -  1,6%  

De 20 a 24 anos  -  8,7%  

De 25 a 29 anos  -  17,5%  

De 30 a 34 anos  -  18,9%  

De 35 a 39 anos  -  14,7%  

De 40 a 49 anos  -  23,6%  

De 50 a 59 anos  -  10%  

De 60 anos ou mais - 2%  

 

 
Fonte: Datasus.gov.br - Sinan, Siscel - pesquisa em 19/06/2013  

 

 



Dados Importantes 

• Segundo OMS, em cada 20 adolescentes 1 adquire DST/ano 

• 15,8% em pesquisa com conscritos, relataram ter tido algum 
episódio de DST 

• 23% dos partos que ocorrem no SUS são em jovens abaixo de 19 
anos. 

• Quando se fala em prevenção aos jovens o 1º assunto que se trata é 
de gravidez 

• A principal causa de internação de jovens de 12 a 19 anos são para 
resolver problemas gravídicos ou puerperais. 

• 80% dos casos de DST atendidos no CEDIP estão na faixa etária 
de 14 a 29 anos. 

• Devido várias DST serem assintomáticas  os adolescentes não 
procuram tratamento, aumentando o risco de portar infecções 
crônicas, incluindo infertilidade. 

• Um indívíduo com DST tem até 18 vezes mais chances de contrair 
HIV 

Ministério saúde  



Porque Aids e adolescentes

• Faixa etária de maior número de casos de 

Aids é a de 20 à 39 anos; e a maioria dos 

adultos que descobrem ter HIV se 

contaminaram na adolescência



 
• Na faixa etária entre 13 e 19 anos, a doença afeta 

mais o sexo feminino: para cada 6 meninos com 

Aids, há 10 meninas.  

• Pessoas entre 15 e 24 anos tiveram mais parceiros 

eventuais no último ano que pessoas de outras 

faixas etárias (PCAP - 2008). 

 

 

Porque Aids e adolescentes 



Trabalhos CEDIP com Escolas 

realizados 2006 a 2013 

 
• Participação Educaids – professores 

• Oficinas com professores sobre DST/aids 

• 18 colégios tiveram oficinas de formação 

jovens multiplicadores. 

• Projeto Logos – Unioeste 

• Gincana Gravidez na adolescência 2012 



Atenção para alguns detalhes, quando o 

assunto envolve sexualidade 

• Trabalhar aos poucos e com número limitado 

• Realizar Escuta Ativa 

• Ficar atento ao comportamento do jovem 

• Contar com auxilio de : 

professores/diretores x profissionais da saúde 

• Se possível, trabalhar o assunto anteriormente com 

os pais (através de reunião ou comunicados) 

• Em alguns momentos é necessário separar 

meninos de meninas 

• Trabalho continuado 



Idéias de trabalhos 

Peça Teatral com atores Peça teatral produzida por alunos 



MANIPULANDO O ÓRGÃO SEXUAL 

Dinâmica da massinha 



PRESERVATIVO 

Dinâmicas de reconhecimento 



REPRESENTATIVIDADE  



Dados Comportamentais em Relação 

ao Preservativo 

 

• 56% dos jovens dizem usar camisinha sempre, 17% quase sempre, 
13% às vezes e quase 10% dizem não usar nunca. O não usar 
nunca é maior entre as garotas (12,6%) e entre os que têm mais de 
16 (11,1%).  

 

• As principais causas para não usar  o preservativo na primeira 
relação sexual são:  

 

1) a falta da camisinha na hora da transa (47%)  

2) não pensar no assunto (22%)  

 

 
Fonte: Pesquisa  PCAP 2008 



 

obrigado! 
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