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OBJETIVOS

O presente trabalho tem por objetivo relatar a

experiência de acadêmicas de enfermagem durante

a III olimpíada do conhecimento, desenvolvida pelo

Centro Universitário Cesmac

INTRODUÇÃO

A adolescência é uma fase de vida permeada por mudanças, descobertas,

busca de identidade e autonomia (GALANO et al., 2015), por esse motivo é

importante reforçar esses temáticas que permeiam esta fase com tanta

dúvidas, anseios e preconceitos. A enfermagem tem um papel primordial,

podendo distinguir a vulnerabilidade de alguns jovens quando se fala de

IST/HIV/AIDS e por meio de ações em escolas é possível impactar

positivamente na redução dos índices dessas afecções.

RESULTADOS PRINCIPAIS E DISCUSSÕES

Muitos relataram que o que sabiam haviam procurado em sites ou
blogs da internet. Muitos afirmavam que a internet é uma
ferramenta importante e ajuda, porém ainda ficam com dúvidas,
pois sentem a necessidade de momentos como o que estava
sendo proporcionado para conversar sobre o assunto e esclarecer
dúvidas que ainda não tinham sido
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A epidemia de HIV/AIDS continua sendo grave

problema de saúde no Brasil e no mundo e a

enfermagem tem participação importante no

desenvolvimento de ações de promoção da saúde,

prevenção e assistência as IST/HIV/AIDS entre os

jovens (VAL et al., 2013).

Foram utilizadas metodologias ativas e participativas,

como a utilização de cartazes ilustrativos contendo

mapas conceituais para melhor compreensão dos

alunos, posteriormente foram feitas dinâmicas com

demonstrações de como colocar o preservativo,

utilizando próteses pélvicas e penianas
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DESENHO DO ESTUDO

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de

experiência, relatando a ação que foi realizada

pelas discentes, em uma escola pública do

município de Maceió , localizado no bairro Farol.

CONCLUSÃO
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