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INTRODUÇÃO

RESULTADO

Na puberdade, a higiene e sexualidade podem interferir
social e fisicamente na vida dos adolescentes e é comum
que receiem verbalizar suas dúvidas e as alterações
físicas vivenciadas. Assim, é necessário identificar essas
lacunas e promover o diálogo.

O formato adotado facilitou a comunicação e coleta de
dados. Aproximadamente metade (44%) dos meninos
relatou falta de instrução sobre higiene íntima e a
maioria das meninas (71%) afirmou precisar de mais
informações. O início sexual entre os grupos divergiu:
90% das meninas ainda não tinham tido relação até
aquele momento e 35% dos meninos já teriam. Detectouse grande diferença etária entre alunos de uma mesma
turma. Os alunos foram muito participativos durante as
discussões e interessados em dialogar mais sobre os
temas levantados.

OBJETIVO
Detectar lacunas de informação sobre higiene íntima e
sexualidade na puberdade, além de complementar o
conhecimento da população jovem

MÉTODOS
Realizaram-se rodas de conversa com alunos do
ensino fundamental em novembro de 2019.
Participaram, como monitores, seis acadêmicos de
medicina. Os alunos foram divididos em grupos de
acordo com o sexo biológico: dois grupos femininos e
dois masculinos, com dois monitores responsáveis por
cada. Primeiro, foram aplicados dois questionários,
sendo um para cada sexo, sobre higiene e
sexualidade e de preenchimento anônimo a fim de
detectar o conhecimento dos jovens naquele
momento.
Sortearam-se
temas
para
debate,
selecionados pelos acadêmicos a partir de estudo
prévio sobre puberdade. Por fim, utilizaram-se
modelos anatômicos do aparelho reprodutor feminino
e masculino para complementar as explicações

MÉTODOS

CONCLUSÃO
Informações sobre crescimento e desenvolvimento
biopsicossocial-sexual
não
têm
alcançado
adequadamente os adolescentes, sinalizando nível de
informação insatisfatório. Ações educativas como as
realizadas, se inserem na Política Nacional de
Promoção da Saúde, contribuem para promoção do bem
estar da população jovem.
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