
 

 

 

 
Resumo

Objetivo: implementar um projecto que visa a promoção da saúde sexual como uma alternativa para o risco de papilomavírus

humano (HPV) na adolescência. Materiais e métodos: Um estudo de pesquisa-ação participativa realizada em três fases. As

primeiras questões prioritárias e estratégias de promoção da saúde sexual e HPV de risco, com a participação de adolescentes

em grupos de discussão foram levantadas. Durante a segunda fase de um programa de intervenção foi realizada em duas etapas:

a primeira consistiu de sessões de informação por parte das instituições, associações civis e profissionais de saúde sexual; no

segundo estágio, foram feitas atividades para promover sexual HPV risco para a saúde, com o apoio de adolescentes , como as

restrições de fase final e escopo para o projeto foram avaliados. Resultados: A participação de membros da comunidade permitiu

a definição das questões prioritárias na área da saúde sexual e permitiu resolvê-los de uma perspectiva holística e multidisciplinar.

Conclusão: Há uma delimitação urgente do conceito de promoção da saúde sexual para entender claramente o que é o papel dos

adolescentes e como você pode apostar em uma participação genuína.
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