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RESUMO

O conhecimento sobre educação sexual permite o enfrentamento e controle de infecções
sexualmente transmissíveis e gestações não planejadas a partir da implementação de práticas
sexuais conscientes por jovens. O enfermeiro, integrante da equipe de saúde multiprofissional,
desempenha importante papel na educação sexual e pode utilizar diferentes ferramentas em
sua atuação profissional, enquanto educador. O objetivo deste trabalho foi identificar, nas
publicações científicas, quais ferramentas podem ser utilizadas pelo enfermeiro a fim de
promover educação sexual entre jovens. Tratou-se de uma revisão integrativa de literatura que
utilizou o método SPIDER para responder à pergunta da pesquisa. Foram selecionados onze
artigos das bibliotecas virtuais SciELO e LILACS. Os resultados demostram que as
ferramentas utilizadas são pautadas no diálogo, no acolhimento e podem ser feitas de maneira
individual ou coletiva e são utilizadas as rodas de conversas, aconselhamento, oficinas
escolares, internet e jogos de tabuleiro. A escolha da atividade depende do perfil do
profissional ou mesmo da demanda da população e se baseia em uma relação de respeito,
ética e vínculo, a fim de assegurar a autonomia dos jovens em relação às escolhas de métodos
de prevenção e das práticas sexuais saudáveis.
Palavras chaves: educação sexual; Enfermagem; jovens.

The tools used by nurses for sex education of young people

ABSTRACT:

Knowledge about sex education allows the confrontation and control of sexually transmitted
infections and unplanned pregnancies from the implementation of conscious sexual practices
by young people. Nurses, as members of the multiprofessional health team, play an important
role in sexual education and can use different tools in their professional work as educators.
The objective of this study was to identify, in scientific publications, which tools can be used
by nurses to promote sex education among young people. This was an integrative literature
review that used the SPIDER method to answer the research question. Eleven articles were
selected from SciELO and LILACS virtual libraries. The results show that the tools used are
based on dialogue, welcoming, and can be done individually or collectively, and that
conversation circles, counseling, school workshops, internet, and board games are used. The
choice of activity depends on the profile of the professional or even on the demand of the
population and is based on a relationship of respect, ethics, and bonding, in order to ensure
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the autonomy of young people in relation to choices of prevention methods and healthy sexual
practices.
Key words: sexual education; nursing; young people.

1. INTRODUÇÃO

Educar sexualmente um indivíduo é possibilitar condições afim de que o mesmo

possa conhecer seu corpo e sua sexualidade de maneira positiva, sem medos, preconceitos,

vergonha, culpa ou tabus. Esse tipo de educação é compreendida como um direito que todo

ser têm de conhecer seu corpo, criar pensamento crítico, de compreender seus

comportamentos e dos outros, independente de sua idade. Além de fomentar uma visão

otimista e natural sobre sexualidade (GONÇALVES; FALEIRO; MALAFAIA, 2013).

Por conseguinte, a sexualidade tem papel importante nas vivências de um indivíduo,

sendo correlacionada com as relações interpessoais e influenciada por aspectos psicológicos,

sociais, culturais e biológicos. Sua transmissão ocorre por diversas vezes por meio das

experiências dos pais e aqueles com quem os jovens mantêm contato. Todavia, tal assunto

ainda é pouco discutido por ser associado como tabu, o que acaba refletindo na

conscientização passada aos jovens (ANGELO et al., 2021).

A falta da educação sexual adequada torna nebulosa a compreensão sobre as

mudanças que acompanham a puberdade, tornando difícil a compreensão das consequências

de suas atitudes, a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), evocar uma

gravidez não planejada, entre outros fatores que podem impactar a vida do ser humano

(ALVES, 2016).

Os meios de informação que os jovens utilizam para obter as respostas de suas dúvidas

quanto à sexualidade podem ser diversos, incluindo a internet e amigos. A procura por tais

fontes pode se dar por conta de aspectos sociais, econômicos, educacionais, políticos e

culturais. A escolha errada pode levar esse jovem a perpetuar uma informação errônea,

influenciando seus comportamentos e práticas sexuais de maneira prejudicial (BRANT;

MARTINS, 2020).



Frequentemente, essa busca de informação não se faz no ambiente familiar, pois os

pais e/ou responsáveis não sabem como agir diante a sexualidade dos filhos. Não é tarefa fácil

compreender a percepção dos filhos, todavia é importante compreender esta etapa da vida por

meio da comunicação e construção de vínculo dada a importância da família na promoção de

um ambiente de relações saudáveis e, sequentemente, no desenvolvimento dos filhos

(SALOMÃO; SILVA; CANO, 2013).

Neste contexto, está uma população de jovens que tem como característica associada à

faixa etária a junção dos sentimentos românticos e os desejos passionais e, em muitos casos, é

nessa etapa do ciclo de vida que o início das relações sexuais acontece (FERREIRA;

TORGAL, 2011; MENDES; PALMA; SERRANO, 2014). Por isso, emerge a necessidade de

obtenção de informações elucidativas, de apoio e acolhimento sobre situações que emergem

da temática e, voga. Neste ínterim, estratégias de educação sexual para jovens se tornam

fundamentais para que as relações sexuais sejam saudáveis, seguras e que percebam que têm

recursos e amparo oriundos da própria família, de profissionais de saúde e da educação para o

conhecimento fidedigno sobre saúde sexual. (QUEIROZ; ALMEIDA, 2017; ALVES;

AGUIAR, 2020).

Segundo Oliveira e colaboradores (2017) a abordagem da saúde sexual e temáticas

afins deve ser realizada cotidianamente por profissionais de saúde e educação e, por mais que

seja um tema rotineiro, o conhecimento capaz de subsidiar práticas seguras e relacionamentos

saudáveis, o conhecimento dessa população ainda se apresenta insuficiente. É nesse contexto

que emergem as atribuições laborais do enfermeiro como algo indispensável diante a saúde

dos jovens na promoção do conhecimento por intermédio de ações de educação em saúde

coletiva e consultas individualizadas, pautando-se na sistematização da saúde (SILVA et al.,

2022).

As ações do enfermeiro nos serviços de saúde são implementadas por meio da garantia

de acesso às informações de direitos sexuais e reprodutivos e de prevenção das IST. Por isso,

assegurar essas informações antes do início das práticas sexuais é algo fundamental, com o

intuito de estimular comportamentos de prevenção e promoção de autocuidado (ALMEIDA et

al., 2017; MACIEL et al., 2017). Emerge, dessa forma, o papel educador do enfermeiro ao

utilizar de diversas ferramentas que vão desde o acolhimento, por intermédio da escuta

qualificada e estabelecimento de diálogo, das orientações até a prescrição de cuidados que



resultem no bem-estar de adolescentes e jovens no que tange aos aspectos relacionados às

relações afetivo-sexuais (PAULISTA; SILVA; SOUSA, 2021).

A partir desta perspectiva, foi elencada a seguinte indagação que norteou a presente

proposta investigativa: “que ferramentas podem ser utilizadas pelo enfermeiro para a

educação sexual de jovens?”. Sendo assim, a fim de respondê-la, o objetivo do presente

estudo é identificar, nas publicações científicas, quais ferramentas podem ser utilizadas pelo

enfermeiro a fim de promover educação sexual entre jovens.

2 MÉTODO

O estudo presente compõe-se em uma revisão integrativa da literatura sobre a

importância da educação sexual na vida de jovens. Esse tipo de estudo promove a formação

de compreensão e que se anexe a valência de resultados de artigos significativos na execução

(SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Compreende-se em uma análise crítica sobre a

temática de interesse, colocando em destaque um assunto que gerará reflexão e

potencialmente novas pesquisas.

Para elaborar a questão e conduzir as buscas foi utilizada a estratégia SPIDER, que

proporcionou a identificação e inclusão nesta revisão estudos com diferentes visões e tipos de

pesquisa (OLIVEIRA et al., 2017) e contempla os elementos a seguir: Sample (amostra);

Phenonemon of Interest (fenômeno de interesse); Desing (desenho do estudo); Evaluantion

(avaliações) e Research type (tipo de pesquisa) (COOKE; SMITH; BOOTH, 2012). A busca

na literatura ocorreu de março a maio de 2022 nas bases de dados do Scientific Electronic

Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde

(LILACS), utilizando os descritores educação sexual, enfermagem e jovens.

Os critérios de elegibilidade para apuração dos estudos foram os seguintes: materiais

que abordavam a temática da educação sexual, disponíveis em português, inglês ou espanhol e

publicados nos dez últimos anos, ou seja, entre 2012 e 2022. Os critérios de eliminação foram

estudos que correspondiam a teses e monografias e aqueles publicados há mais de dez anos,

ou seja, anteriormente ao ano de 2012, artigos encontrados em duplicidade, tanto na própria

base de dados quanto entre as bases.



O levantamento de artigos na literatura que correspondiam com a temática resultou em

59 na base de dados SciELO e 254 na LILACS, sendo ao final 313 estudos. Dos 59 estudos da

SciELO disponíveis foram excluídos: 56 artigos que não correspondiam à temática e da

LILACS, dos 254 foram excluídos: 215 que não condiz à temática proposta. Foi excluído 1

artigo por conta de duplicidade entre a base de dados escolhidas. Inicialmente, o total de

artigos científicos selecionados em ambas as bases de dados foi 42.

A etapa seguinte consistiu na leitura dos artigos selecionados até então para verificar

se eles respondiam à questão que norteia esta revisão integrativa. Foram descartados 31

artigos, sendo 1 da SciELO e 30 da LILACS. Os artigos excluídos abordavam temáticas

relacionadas à educação sexual, porém outros aspectos não relacionados com a temática da

pesquisa. A amostra final consistiu em onze estudos. Apresenta-se, na figura 1, o fluxograma

descritor dos resultados obtidos mediante a busca como pode ser observado no fluxograma

PRISMA (Figura 1)

Figura 1. Fluxograma do processo de construção da revisão integrativa, PRISMA (2009).

Fonte: elaborado pelas autoras



3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra final que resultou esta revisão integrativa consiste em onze artigos

científicos. Dentre eles, estudos publicados de 2012 a 2022. De acordo com o tipo de estudo,

foram utilizadas palavras-chaves (educação sexual, enfermagem e jovens) para achar os

devidos artigos que estivessem dentro dos padrões necessários. Os artigos deveriam ter sido

publicados dentro de um período de 10 anos, 2012 a 2022. Inicialmente foram encontrados

cinquenta e nove artigos no SciELO e duzentos e cinquenta e quatro na LILACS. Os registros

duplicados foram excluídos da contagem de uma das plataformas logo em seguida.

Posteriormente, artigos foram excluídos na avaliação de títulos e resumos, por terem

temas diferentes do objetivo original da análise, além da exclusão de teses e monografias.

Logo, após a leitura completa dos artigos, mais artigos foram excluídos por não

corresponderem à temática da pesquisa. Na amostra final, sobram um total de onze artigos,

sendo dois no SciELO e nove na LILACS, que estão especificados no quadro 1.

Quadro 1 – Características gerais dos estudos incluídos.

Autores Ano Tipo de estudo Classificação das
evidências

MACIEL et al. 2022 Estudo metodológico Moderadas – Nível IV
ARAGÃO et al. 2018 Estudo qualitativo descritivo Moderadas – Nível IV
ARAÚJO et al. 2020 Estudo qualitativo descritivo Moderadas – Nível IV

PRAXEDES, QUEIROZ,
VIEIRA

2019 Estudo quase- experimental Moderadas – Nível IV

CRESPO et al. 2019 Pesquisa qualitativa Moderadas – Nível IV
MARTÍNEZ,

MENDOZA, CABRERA
2019 Estudo quase- experimental Moderadas – Nível IV

RODRIGUES,
TEIXEIRA, NOGUEIRA

2019 Estudo descritivo Moderadas – Nível IV

PRAXEDES, QUEIROZ 2018 Revisão sistemática da literatura Moderadas – Nível IV

LEAL e SALAS 2016 Estudo qualitativo descritivo Moderadas – Nível IV
SOARES et al. 2015 Estudo qualitativo exploratório e

descritivo
Moderadas – Nível IV

LUNA et al. 2012 Revisão integrativa da literatura Moderadas – Nível IV

Fonte: elaborado pelas autoras.

Com relação aos estudos separados para esta análise, os tipos de estudos foram: um

metodológico, três qualitativo descritivo, dois quase- experimental, uma pesquisa qualitativa,



um estudo descritivo, uma revisão sistemática, uma revisão integrativa, um estudo qualitativo

exploratório e descritivo. Relacionado a classificação das evidências dos estudos, todos foram

considerados moderados (Quadro 1).

O quadro 2 apresenta a distribuição dos estudos revisados. Foi efetuada a identificação

da caracterização de cada amostra, dos objetivos e resultados encontrados das pesquisas

utilizadas para esta revisão.

Quadro 2– Distribuição dos estudos revisados.
Autores Amostra Objetivos Resultados

MACIEL et
al.

13 artigos Discorrer o desenvolvimento da construção e
validação de um jogo educativo para a
prevenção da infecção ocorrida pelo

papilomavírus humano.

Foi observado que a roleta
digital é uma ferramenta
adequada com aparência
atrativa, contribuindo na

assistência a profissionais da
saúde.

ARAGÃO et
al.

96 adolescentes de
ambos os sexos,média
de 15 anos de idade,
sendo 28 alunos de

escola particular e 68
alunos de escola pública

Identificar as percepções de adolescentes
escolares sobre o uso da mídia social

Facebook na aprendizagem de educação
sexual.

O Facebook contribuiu para a
educação sexual, de maneira
interativa, lúdica e prática,
diminuindo a vergonha de
alguns adolescentes para

conversar sobre a temática, e
aproximou os adolescentes do

serviço de saúde, com o
fortalecimento do vínculo com

os profissionais de saúde.
ARAÚJO et

al.
255 participantes,

estudantes de graduação
de enfermagem e

educação física com
idades de 18 a 29 anos

Analisar comportamentos sexuais de
estudantes universitárias e a vulnerabilidade
às infecções sexualmente transmissíveis e

possíveis agravos de saúde.

Os jovens iniciaram a vida
sexual entre 16 e 18 anos;

praticavam sempre sexo seguro,
apenas 5,6% já usou

preservativo feminino; tinham
parceiros fixos; faziam uso de

preservativo com esses
parceiros e fizeram o exame
ginecológico recentemente.

PRAXEDES,
QUEIROZ e

VIEIRA

79 participantes entre as
idades de 14 a 19 anos.

Apresentar a eficácia da tecnologia na
educação sobre contracepção com

adolescentes escolares.

Os métodos contraceptivos mais
conhecidos foram o

contraceptivo oral (33,1%) e o
preservativo (44,1%). Os

adolescentes apresentaram
pouco conhecimento e após a

intervenção aumentou o
percentual de acertos em todos
os itens . A eficiência do jogo

foi comprovada pela observação
comparativa da média de
acertos antes e depois da

intervenção.
CRESPO et

al.
10 membros da equipe

multiprofissional de
saúde de um Programa

de Prevenção de
IST/AIDS no estado do

Rio de Janeiro

Identificar a opinião que membros da equipe
multiprofissional de saúde concedem às

tecnologias de informação e comunicação
para educação em saúde.

A equipe multiprofissional nota
vulnerabilidade para IST/AIDS

no público adulto jovem
relacionado com o liberalismo

dos relacionamentos dos tempos
atuais.



MARTÍNEZ,
MENDOZA

e
CABRERA

170 adolescentes
grávidas de 16,2 ± 0,66

anos, baixo nível
socioeconómico (87%),
escolaridade primária

(77%), união livre
(80%).

Observar o impacto de uma intervenção
baseada no "Aconselhamento de Saúde

Sexual e Reprodutiva" para reduzir os riscos
em adolescentes grávidas durante o parto,

pós-parto e período neonatal.

A intervenção se mostrou
positiva para a redução de

riscos em adolescentes grávidas
nas fases do parto, puerpério e

recém nascido.

RODRIGUE
S,

TEIXEIRA e
NOGUEIRA

21 enfermeiros da
Estratégia Saúde da

Família

Discorrer sobre conhecimentos e práticas de
enfermeiros no tema da contracepção oral e

construir uma ferramenta educacional.

Evidenciou-se que os
enfermeiros têm bom

conhecimento com relação à
contracepção oral. E suas

práticas estão dificultadas pelas
suas condições de trabalho,

apesar de  corresponder ao que
está recomendado para essa

clientela
PRAXEDES
e QUEIROZ

8 artigos Explorar a eficácia das intervenções
educativas com a temática: contracepção na

adolescência.

Utilizou-se diversas estratégias
educativas sobre contracepção

na adolescência. As
intervenções mostraram-se

efetivas, provocando adesão de
conhecimento e/ou mudanças
nas atitudes, comprovando a
autoeficácia na prevenção de

gravidez e infecções
sexualmente transmissíveis.

LEAL e
SALAS

185 participantes, sendo
107 mulheres e 78

homens

Desenvolver estratégias didáticas  para a
educação sexual com temática de Infecções

Sexualmente Transmissíveis para os
adolescentes do quinto ano que estudam no

Santa Maria de Guadalupe

O apoio dado pelo enfermeiro
devidamente capacitado é

fundamental para a melhora da
saúde. Provocando reflexões

nos adolescentes em relações às
suas práticas e ações.

SOARES et
al.

5 adolescentes entre 10 a
19 anos

Salientar a importância da educação sexual no
ensino escolar por meio da união entre escola

e enfermagem/saúde.

Mostrou-se que a escola é  um
importante espaço para a

educação sexual, todavia, os
profissionais dessa área

precisam atentar para aspectos
individuais e contextuais de

cada um.
LUNA et al. 6 artigos Retratar os trabalhos produzidos e relatar a

contribuição destes para a perspectiva das
ações educativas desenvolvidas por

enfermeiros brasileiros com adolescentes em
situação de vulnerabilidade às IST/Aids.

O trabalho em grupo ajuda na
incorporação dos indivíduos

envolvidos no processo, a troca
de experiências e informações e
a compreensão que sensibiliza o
sujeito à mudança de hábitos e
ações e, então, à melhoria da

qualidade de vida.
Fonte: elaborado pelas autoras.

Para melhor elucidar os resultados, optou-se por dividir a discussão em duas

categorias: a importância de educação sexual e educação sexual realizada por enfermeiros.

Desta forma, se torna mais claro a importância dos resultados observados.

3.1 A importância da Educação Sexual



A educação sexual tem papel significativo na formação pessoal dos jovens. Entende-se

que os conceitos correlacionados a orientação sexual ultrapassam a reprodução humana,

possibilitando o indivíduo a refletir e adquirir valores éticos que o guiarão nas suas escolhas

sobre relacionamentos, sexo e a reprodução (BARBOSA; VIÇOSA; FOLMER, 2019).

O conhecimento da educação sexual tem pertinência no combate e controle de ISTS,

demonstrando a importância da prevenção e a consciência no controle de infecções, que são

problemas de saúde pública em escala mundial. A AIDS, por exemplo, ainda não possui cura

e a sua prevenção é por meio de preservativos. Tal conhecimento gera no jovem a

compreensão da importância do uso da camisinha (MARIZ, 2019).

De acordo com os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação

(SINAN), o número de casos notificados de HIV em jovens foi aumentando com o decorrer

dos anos. Na faixa etária de 20 a 24 anos no ano de 2009, o número de casos notificados de

HIV foram 1434 (15,5 %). Já em 2020 com 2520 (18,4%) casos notificados, nota-se um

acréscimo significativo. Nas idades de 25 a 29 anos em 2009, pautando esta mesma infecção,

foram 1777 (19,2%) casos registrados, e em 2020 foram 2638 (19,7%) casos registrados

(BRASIL, 2020a).

No Distrito Federal (DF) foram relatados 12286 casos de Sífilis adquirida no ano de

2019, sendo que 1954 casos foram registrados no DF. Olhando a trajetória do número de

casos notificados de sífilis dos anos de 2010 a 2020, observa-se um aumento descomunal,

sendo em 2010 o número de casos 1175, e em 2020 foram 19062 casos registrados (BRASIL,

2020b).

Estudos comprovam a importância que o núcleo familiar exerce na vida dos jovens

diante o ensinamento das relações, incluindo as sexuais, no respeito, afeto, diálogo.

Entretanto, outras pesquisas apontam que apesar da sua importância, ainda existe pouco

diálogo sobre tal tema (SAVEGNAGO; ARPINI, 2016).

A escola se torna uma aliada na aquisição de informações de qualidade e necessárias

para o desenvolvimento dos jovens. Com o Programa de Saúde do Escolar, o enfermeiro

consegue espaço no ambiente escolar para realizar a educação sexual. Tal programa traz como

um de seus objetivos promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde para

assegurar ações e cuidados sobre a saúde dos estudantes (BRASIL, 2011).



Os meios de informação para obter as respostas de suas dúvidas quanto a sexualidade

podem ser diversos, incluindo a internet e amigos. A procura por tais fontes pode se dar por

conta de aspectos sociais, econômicos, educacionais, políticos e culturais. A escolha errada

pode levar esse jovem a perpetuar uma informação errônea, influenciando seus

comportamentos e práticas sexuais de maneira prejudicial (BRANT; MARTINS, 2020).

Adolescentes e jovens que obtiveram mais informações tendem a acatar estilos de vida

mais saudáveis, os quais são provenientes de reflexões mentais que se fundamentam em suas

crenças, desejos, motivações, ideias e conhecimentos (SANTOS et al, 2017).

Os jovens têm iniciado a sua vida sexual cada vez mais cedo, dada a imaturidade da

idade, não é incomum vê-los tomando atitudes de risco como o não uso ou uso inadequado de

métodos contraceptivos. Assim, a educação sexual é uma importante ferramenta na prevenção

de problemas na saúde sexual dos jovens (CRESPO et al., 2021).

Ainda existem preconceitos relacionados à vida sexual dos jovens, o que dificulta a

abordagem em serviços de saúde. Tudo isso adicionado a falta de orientação e conhecimento

irá dificultar a formação de opiniões, hábitos e atitudes preventivas (ARAÚJO et al., 2020).

3.2 Ferramentas utilizadas por enfermeiros nas Atividades de Educação Sexual

O enfermeiro sendo integrante da equipe de saúde possui um importante papel na

educação sexual. O mesmo tem a capacidade de transmitir conhecimento através de

estratégias educativas para a sua comunidade. A utilização de ferramentas tecnológicas

podem ser grandes aliadas no trabalho do enfermeiro, como cartilhas, jogos, vídeos e

aplicativos (MACIEL et al., 2022).

Após revisão dos artigos selecionados, observou-se que a maioria dos artigos trazia

algum tipo de abordagem/ ferramenta diferente do outro. Assim, pode-se analisar diferentes

tipos de ferramentas utilizadas por enfermeiros.

Uma das dinâmicas que poderá ser usada como método de ensino é a criação de um

jogo de tabuleiro para disseminar o conhecimento, e ter uma noção do quanto os jovens que

estão jogando sabem sobre o tema. Esse tipo de atividade lúdica tem que ser instrutivo,

informativo e, de preferência, fácil de se aplicar. Destarte, empreendendo a promoção e

educação em saúde (PRAXEDES; QUEIROZ; VIEIRA, 2019).



Outra ferramenta é o aconselhamento que pode ser realizado em consultas de

Enfermagem, realizado por meio de uma conversa aberta em um ambiente no qual o jovem se

sinta à vontade. O enfermeiro utiliza uma linguagem que facilite a compreensão. O tema

abordado pode ser a elucidação das dúvidas trazidas pelo jovem e/ou temas considerados de

devida importância pelo enfermeiro (MARTÍNEZ; MENDOZA; CABRERA, 2019).

Rodrigues et al. (2019) afirmam em conjunto com Martinez, Mendoza e Cabrera

(2019), que o enfermeiro tem a responsabilidade de estabelecer uma conexão com o paciente,

família e comunidade. Esse processo ocorre por meio do diálogo, levando em conta as

experiências vividas e as limitações do paciente. O aconselhamento ainda é uma das

ferramentas mais utilizadas, visto que o enfermeiro assume o desafio de educar, muitas vezes

o faz em suas consultas.

Outra possível ferramenta muito utilizada é a roda de conversa. Um grupo de pessoas

se unem para tirar suas dúvidas e debater experiências. Esse debate pode quebrar barreiras e

tabus relacionados à sexualidade e abrir espaço para reflexão de temas que nem sempre

passariam pela cabeça do jovem (RODRIGUES; TEIXEIRA; NOGUEIRA, 2019).

Essa estratégia consiste em unir um grupo, colocá-los em círculo e desenrolar um

determinado tema verbalmente. Assim, se abre um espaço para retirada de dúvidas e

argumentação de ideias relacionadas ao tema. Deve-se sempre respeitar os limites dos

participantes, e esclarecer ideias errôneas sobre o assunto em discussão.(LEAL; SALAS,

2016). Tal ideia corrobora com as informações apresentadas por Luna et al. (2012), em que a

roda de conversa pode resgatar valores dos próprios participantes para então promover a

conscientização de ISTs, portanto, gerando mudanças de hábitos e comportamentos.

A estratégia em grupo auxilia na identificação das vulnerabilidades dos jovens

presentes, apoia a importância da educação sexual, salienta o diálogo aberto e contemplativo a

partir da realidade retratada pelos jovens, facilitando novos conhecimentos e atitudes (LUNA

et al., 2012).

O ambiente escolar é perfeito para o auxílio à educação sexual. O enfermeiro pode

explorar essa aliança com a escola para realizar trabalhos preventivos com foco na

sexualidade. O ambiente é propício para reflexões e debates sobre temas relacionados à

educação sexual, levando conhecimento a aqueles que estão iniciando a vida sexual

(SOARES et al., 2015).



É possível realizar oficinas de saúde para detectar os conhecimentos de adolescentes

acerca de sexualidade, métodos contraceptivos, IST, entre outros assuntos importantes

relacionados ao tema. Por meio do diálogo aberto, colocando em evidência a realidade vivida

pelos jovens, a aquisição de conhecimento é encorajada. O enfermeiro assume o papel de

educador promovendo discussões dinâmicas com envolvimento mútuo em um ambiente

acolhedor (LUNA et al., 2012).

De acordo com Soares e colaboradores (2015), falar de educação sexual é

desconfortável para os professores, e é aí que o enfermeiro entra. O profissional da saúde

aborda temas problematizados para a sua elucidação e desenvolvimento de conhecimento,

evitando demasiado desconforto para os professores, entrando em concordância com o que foi

exposto por Luna e colaboradores (2012).

Maciel e colaboradores (2022) afirma que se tornou difícil a competição dos

profissionais de saúde com os celulares e internet. O meio mais fácil de lidar com essa

condição dos tempos atuais é a adesão desses meios na educação de jovens.

Assim, a internet se tornou grande aliada no compartilhamento de informações.

Grande parte dos jovens utilizam redes sociais e absorvem informações passadas por elas. A

publicação de conhecimento facilita o aprendizado coletivo, além de ser uma ferramenta

dinâmica que facilita a retirada de dúvidas entre os jovens (ARAGÃO et al., 2018).

4 CONCLUSÃO

Nesta revisão, é revelada as ferramentas que podem ser utilizadas pelo enfermeiro na

educação sexual de jovens de maneira esclarecedora, minimizando a possibilidade de dúvidas

e promovendo o diálogo que resultem na autonomia da pessoa, nas escolhas conscientes e na

implementação de práticas saudáveis em relação à saúde sexual.

A resposta obtida através do estudo dos artigos selecionados foi que o enfermeiro tem

amplas opções para transmitir as devidas informações, como desenvolvimento de jogos de

tabuleiro, aconselhamento, roda de conversa, oficinas de saúde em escolas, internet (redes

sociais).

Algumas das ferramentas garantem um contato mais próximo e intimista com o

paciente, como o aconselhamento, onde o jovem pode se sentir seguro e menos exposto a



relatar suas dúvidas e experiências. Contudo, a internet, outro tipo de ferramenta, pode

alcançar um maior número de jovens, e assim conscientizar um maior número de pessoas.

Métodos como os jogos de tabuleiro, roda de conversa e oficinas em saúde nas escolas

podem ser métodos mais descontraídos para educar. O jovem pode acabar se divertindo

enquanto aprende, o que facilita todo o processo e ajuda na criação de vínculo com o

profissional.

A utilização da ferramenta escolhida varia de acordo com o perfil do profissional e a

demanda de seu público. Independentemente de qual for escolhida, o respeito, ética e vínculo

são essenciais para o desenvolvimento de qualquer atividade com os jovens, com o objetivo

de assegurar sua autonomia em relação às escolhas de métodos contraceptivos e práticas

sexuais saudáveis.

Todos os métodos apresentados foram sucedidos e apresentaram meios lúdicos de

atingir o público jovem e repassar o conhecimento. Meios dos quais deixam os jovens mais

seguros e a vontade para compartilhar suas experiências e tirar as suas dúvidas. Essa

confiança depositada no profissional é de suma importância para concluir o objetivo de seu

trabalho, prevenção e promoção de saúde.
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