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RESUMO 

 

As tecnologias educacionais, inclusive são destacadas por realizarem conscientização e propiciar 

a realização do cuidado. Os adolescentes as utilizam com frequência por se tratar de uma forma 

inovadora na abordagem de grupo, e que atrai a atenção. Estes, passam por momentos que 

exigem atenção, pois estão ocorrendo mudanças biopsicossociais, vontade de viver tudo rápido, 

intensamente e, assim, estão vulneráveis à aids, aborto, dependência química, dentre outras 

situações que prejudicam a qualidade de vida. Adolescentes que participam de grupos católicos 

referem que não se sentem à vontade em conversar sobre sexualidade com os pais, pois sentem 

vergonha. É importante instruí-los, empoderá-los, permitindo que façam autocríticas, tenham 

senso de responsabilidade social. Objetiva-se neste estudo validar website sobre sexualidade e 

prevenção de IST/HIV/aids para adolescentes da igreja católica. Trata-se de um estudo 

metodológico, no qual participaram 112 adolescentes entre 10 e 19 anos. A pesquisa foi realizada 

em grupos de jovens da igreja católica da cidade de Fortaleza/CE. Para a coleta de dados, 

aplicou-se um questionário com informações sócio demográficas, e um questionário validado 

com perguntas acerca dos atributos interatividade, objetivos, relevância e eficácia, e clareza. Os 

dados foram analisados por meio dos seguintes testes: exato de distribuição binomial com nível 

de significância de cinco por cento, e razão da máxima verossimilhança. Predominou o gênero 

feminino (63,39%), a maioria dos participantes está há mais de seis meses no grupo de jovens. 

Grande parte cursa o ensino médio, é solteira, e acessou o website pelo celular. Não iniciaram 

vida sexual (65,18%), e a maioria dos pais (95,54%) são católicos. O website foi avaliado 

positivamente, pois os atributos, em sua maioria, foram considerados adequados e parcialmente 

adequados, destacando-se o item clareza, onde nenhum participante considerou inadequado. 

Conclui-se, de acordo com a avaliação, que o website é considerado válido e confiável para 

empoderar adolescentes acerca da temática sexualidade e prevenção de IST/HIV/aids. O 

enfermeiro têm papel fundamental na promoção da saúde e, através do seu conhecimento, com 

uso de tecnologias educativas, pode transformar o cenário da educação dos adolescentes. 

 

Palavras-chave: Adolescente. Religião. Infecções Sexualmente Transmissíveis. Educação em 

Saúde. 



 

 

ABSTRACT 

 

Educational technologies are also highlighted because they raise awareness and provide care. 

Adolescents use them often because they are innovative in the group approach and attract 

attention. These are times that demand attention, as there are biopsychosocial changes, the will to 

live everything fast, intensely and, thus, are vulnerable to AIDS, abortion, chemical dependency, 

among other situations that affect the quality of life. Teens who participate in Catholic groups say 

they do not feel comfortable talking about sexuality with their parents because they feel ashamed. 

It is important to educate them, empower them, allow them to make self-criticisms, have a sense 

of social responsibility. The objective of this study is to validate a website about sexuality and 

prevention of STD/HIV/aids for adolescents of the Catholic Church. It is a methodological study, 

in which 112 adolescents between 10 and 19 years participated. The research was carried out in 

groups of young people of the Catholic Church of the city of Fortaleza/CE. For the data 

collection, a questionnaire with socio-demographic information was applied, and a questionnaire 

validated with questions about attributes interactivity, objectives, relevance and efficacy, and 

clarity. The data were analyzed using the following tests: exact binomial distribution with 

significance level of five percent, and maximum likelihood ratio. The female gender 

predominated (63,39%), the majority of participants were more than six months old in the youth 

group. Most of them attend high school, are single, and have accessed the website through their 

cell phone. They did not initiate sexual life (65,18%), and most of the parents (95,54%) are 

Catholics. The website was evaluated positively, since the attributes were, for the most part, 

considered adequate and partially adequate, highlighting the item clarity, where no participant 

considered it inappropriate. It is concluded, according to the evaluation, that the website is 

considered valid and reliable to empower adolescents about the issue of sexuality and prevention 

of STD/HIV/aids. Nurses play a fundamental role in health promotion and, through their 

knowledge, through the use of educational technologies, can transform the scenario of adolescent 

education. 

 

 

Keywords: Adolescent. Religion. Sexually transmitted infections. Helth Education. 



 

 

LISTA DE TABELAS E QUADROS 

 

Tabela 1 -  Faixa etária, gênero, tempo de participação e escolaridade..................... 31 

Tabela 2 - Relacionamento, acesso ao website, início da vida sexual, religião dos 

pais e quantidade de irmãos...................................................................... 32 

Tabela 3 -  Avaliação do website Papo de Adolescente para adolescentes da igreja 

católica...................................................................................................... 33 

Tabela 4 - Teste binomial para a proporção esperada acima de 90%........................ 34 

Quadro 1- Descrição das sugestões dos adolescentes acerca do website 

 

34 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  

 

AIDS Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

CE Ceará 

CEP Comitê de Ética em Pesquisa 

CNS Conselho Nacional de Saúde 

CONEP Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

DIP Doença Inflamatória Pélvica 

DST Doença Sexualmente Transmissível 

ECA Estatuto da Criança e do Adolescente 

ES Educação em Saúde 

HAM/TSP Paraparesia espástica tropical/mielopatia 

HIV Vírus da Imunodeficiência Humana 

HHV Herpes Vírus Humano 

HPV Papiloma Vírus Humano 

HTLV Vírus Linfotrópico de Células T Humano 

IYG It’s Your Game 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IST Infecção Sexualmente Transmissível 

LLTA Leucemia e linfoma de células T do adulto 

OMS Organização Mundial de Saúde 

OS Promoção da Saúde 

PNPS Política Nacional de Promoção da Saúde 

PROPESQ Pró-Reitoria para assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação 

OS Promoção da Saúde 

QUATA Questionário de Avaliação de Tecnologia Assistiva 

SUS Sistema Único de Saúde 

TCD4+ Linfócitos T auxiliares 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 



 

 

TIC Tecnologia da Informação e Comunicação 

UFC Universidade Federal do Ceará 

WHO World Health Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................. 8 

2 OBJETIVO......................................................................................................... 12 

3 REVISÃO DE LITERATURA.......................................................................... 13 

3.1 Educação em saúde como ferramenta de promoção da saúde............................. 13 

3.2 Adolescência e promoção da saúde..................................................................... 14 

3.3 Tecnologia da informação e comunicação e seu uso na enfermagem.................. 16 

3.4 Religião e adolescência........................................................................................ 18 

3.5 Infecções sexualmente transmissíveis e o adolescente......................................... 19 

4 MATERIAIS E MÉTODOS.............................................................................. 24 

4.1 Tipo de estudo...................................................................................................... 24 

4.2 Período e local do estudo..................................................................................... 25 

4.3 População e amostra............................................................................................ 26 

4.4 Coleta de dados.................................................................................................... 27 

4.5 Instrumento de coleta de dados............................................................................ 28 

4.6 Análise de dados.................................................................................................. 29 

4.7 Aspectos éticos da pesquisa.................................................................................. 29 

5 RESULTADOS.................................................................................................... 31 

5.1 Caracterização da população................................................................................ 31 

5.2 Avaliação do website pelos participantes.............................................................    33 

6 DISCUSSÃO.......................................................................................................   36 

7 CONCLUSÕES...................................................................................................   44 

8 LIMITAÇÕES DO ESTUDO............................................................................   45 

 REFERÊNCIAS.................................................................................................   47 

 APÊNDICES......................................................................................................   62 

 Apêndice A – Carta de Autorização ao Arcebispo de Fortaleza..........................   63 

 Apêndice B – Termo de Assentimento ao adolescente menor de 

idade.....................................................................................................................   64 



 

 

 Apêndice C – Termo de Assentimento ao adolescente maior de 

idade.....................................................................................................................   66 

 Apêndice D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os pais ou 

responsável...........................................................................................................   68 

 ANEXOS.............................................................................................................   71 

 Anexo A – Instrumento de coleta de dados.........................................................   72 

 Anexo B – Parecer do Comitê de Ética................................................................   73 



8 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o princípio da humanidade, o cuidado está presente na vida do indivíduo. Assim, 

não é uma prática inovadora. O cuidar está além do ato, perpassa a atitude, a preocupação, a 

responsabilidade, ao envolvimento afetivo com o próximo, e consigo mesmo (SANTOS, 

RADÜNZ, 2011). 

O cuidado e a humanização na enfermagem constituem em atividades que assiste o 

indivíduo vulnerável. Neste contexto, o ser humano é visualizado em sua integridade e assistido 

em sua subjetividade. A capacidade do cuidar engloba atos, comportamentos, atitudes, e varia de 

acordo com a forma que o indivíduo se envolve com ela, pois evoca habilidades que podem 

satisfazer uma resposta a algo ou a alguém que importa (WALDOW; BORGES, 2011).  

Promoção da saúde e o cuidado é um dos temas transversais da Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS), que incorpora o tema de acordo com as redes que favorecem 

práticas de cuidado humanizado, de acordo com as necessidades locais, com finalidade de 

reforçar a ação comunitária, participação e controle social que promovam reconhecimento e 

diálogo entre variadas formas de saber (populares, tradicionais e científicos), com construção de 

práticas pautadas na integralidade do cuidado e da saúde (BRASIL, 2014). 

A Educação em Saúde (ES), de acordo PNPS, é um importante instrumento facilitador 

de capacitação da comunidade, e contribui para a promoção da saúde. Para realizar ES é 

necessário que se compreenda as práticas educativas existentes, além de conhecer o olhar do 

outro, interagir e reconstruir práticas cotidianas e saberes coletivamente (CARNEIRO et al., 

2015). 

Para facilitar essas ações estratégicas, as tecnologias educacionais são destacadas por 

realizar conscientização e propiciar a o cuidado. Outro fator importante é que as tecnologias são 

utilizadas com frequência por adolescentes, por ser uma inovação na abordagem de grupo, que 

atrai atenção (SCOPACASA, 2013). 

A tecnologia é compreendida como conjunto de saberes e fazeres relacionados a 

produtos e materiais que definem terapêuticas e processos de trabalho, constituindo-se em 

instrumentos para realizar ações que promovam a saúde do indivíduo. Apresenta-se nas etapas de 

cuidado de enfermagem, e é considerada ao mesmo tempo processo e produto. Está retratada 
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também na forma como se estabelecem relações entre agentes, e no modo como se dá o cuidado 

em saúde, compreendido como trabalho vivo em ato (JOVENTINO et al., 2011). 

Inserida no contexto da tecnologia, a informática é definida pela Associação Norte 

Americana de Enfermagem como uma área de conhecimento relacionada ao acesso e uso de 

dados, informação e conhecimento, com padronização da informação, melhora a comunicação. 

Apoia o processo de tomada de decisão, desenvolve e dissemina novos conhecimentos, aumenta a 

qualidade, efetividade, eficiência do cuidado em saúde porque fornece maior poder de escolha 

aos clientes, e permite o avanço à ciência da enfermagem. A utilização de tecnologias de 

informação e comunicação na enfermagem possibilita aprendizagem para muitos, permite 

transcender barreiras como tempo, espaço físico e geográfico (MORIN; WHITAKER; MARIN, 

2013).  

Além do uso de ferramentas para auxiliar nas práticas de enfermagem, também, por 

parte do enfermeiro, deve haver características como desenvolvimento da autonomia da 

comunidade, fundamentadas em atitudes de amor, escuta, afetividade, respeito, tolerância, 

humildade, alegria, gosto pela vida, abertura ao novo, disponibilidade à mudança, esperança e 

abertura à justiça, não somente capacidade técnica, conhecimento e ação política. Deve ocorrer 

em variados lugares, inclusive na igreja, local onde atitudes positivas e de compromisso com o 

outro são marcantes, independente da atuação profissional, o que facilita, de certa maneira, ações 

intersetoriais (FERREIRA, 2014).  

Na igreja é possível encontrar vários tipos de público, dentre eles, o adolescente, que, 

muitas vezes, desenvolve comportamentos para os quais não está preparado, como experimentar 

drogas e iniciar precocemente sua vida sexual. Estes não têm espaço para reflexão e/ou 

julgamento devido à ânsia de viver tudo rápido e intensamente. Desta maneira, as vivências da 

sexualidade aumentam a vulnerabilidade à aids e outras infecções sexualmente transmissíveis 

(IST’s), à gravidez não planejada, ao aborto. Estes acontecimentos podem comprometer o projeto 

de vida dessa população, inclusive o autocuidado. A dependência comum da infância cede espaço 

para uma confusão de papéis, porque o adolescente, nem sendo criança, nem sendo adulto, tem 

dificuldade de definir-se como indivíduo, em assumir seu papel social, e suas responsabilidades 

(CARNEIRO, 2015). 

Adolescentes que participam de grupos religiosos apresentam dificuldades em conversar 
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sobre assuntos relacionados à sexualidade, à prevenção de IST/HIV/aids. Os familiares se sentem 

envergonhados a abordarem o tema, as escolas mencionam apenas o uso do preservativo, já a 

igreja, propõe a fidelidade e a castidade para vivência da sexualidade de forma saudável, assim, 

os adolescentes adiam as relações sexuais, e não têm, muitas vezes, conhecimento suficiente 

sobre sexo seguro (FERREIRA, 2013).  

A pesquisa sobre práticas de promoção da saúde desenvolvidas em uma igreja católica 

em município do interior do Ceará, destacou que a igreja é um dos possíveis cenários para o 

desenvolvimento de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, e que a enfermagem 

pode atuar em parceria, se comprometendo com atividades diretamente ligadas ao estado geral de 

saúde da comunidade (FERREIRA et al. 2011). 

Evocar o adolescente à autocrítica e senso de responsabilidade social é de extrema 

importância, além de permitir que seja identificado conhecimento de cada um sobre qualquer 

assunto, possibilita intervenções específicas, ainda mais direcionadas (SOUSA et al., 2013). 

Assim, Ferreira (2014), ao perceber as lacunas entre igreja, sexualidade e adolescente, e 

a importância de abordar esta temática neste ambiente, construiu e validou conteúdo e aparência, 

de uma tecnologia educativa na modalidade de website sobre sexualidade e prevenção de 

DST/HIV/aids para adolescentes envolvidos na igreja.   

Este, website construído durante sua Tese de Doutorado, contempla as seguinte sessões: 

“religião”, “adolescência”, “sexualidade”, “DST/HIV/aids”, “prevenção”, “principais dúvidas”, 

além de “informações sobre o site”, “músicas”, “Bíblia online”, “como conquistar um gato/ou 

gata de Deus”. O mesmo possibilita também diálogo com os adolescentes através dos “Fóruns de 

discussão” e “fale conosco” (FERREIRA, 2014). 

Visando dar credibilidade e confiabilidade ao uso deste website, realizou-se sua 

validação, pois várias informações são veiculadas na internet, e, muitas vezes, as fontes não são 

confiáveis, trazendo prejuízos quanto à veracidade da pesquisa.  

Vale ressaltar a importância deste trabalho, haja vista que os adolescentes buscam sanar 

suas dúvidas, geralmente, nas mídias digitais, através do uso de celulares, computadores, tabletes; 

seus questionamentos são respondidos após obter inúmeras respostas. Estas não podem ser 

consideradas de confiança, fidedignas, podendo induzir a um cuidado errôneo da saúde 

individual, assim como coletiva, pois as informações também podem ser repassadas para outros 
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do mesmo grupo.  

Desta maneira, os adolescentes das igrejas católicas poderão buscar informações seguras 

acerca da temática e poderão tirar quaisquer dúvidas, que tem a finalidade de empoderá-los e 

prepará-los para não ocorrer surpresas na inicialização da vida sexual, assim como prevenir 

infecções sexualmente transmissíveis. 
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2 OBJETIVO 

 

 Validar tecnologia educativa na modalidade de website sobre sexualidade e prevenção de 

IST/HIV/aids para adolescentes da igreja católica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Educação em Saúde como ferramenta de Promoção da Saúde 

 

Em 1978, a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, em Alma 

Ata, buscou um novo modelo de atenção que pudesse atingir a meta de “Saúde para todos no ano 

2000”, onde foi escrita a Declaração de Alma Ata, que teve importância pelo fato de haver 

conclamado governos, organismos e comunidades internacionais, assim como todos os 

profissionais que trabalhavam na saúde para priorizar a Atenção Primária da Saúde, com inclusão 

de orçamento adequado para o setor (SILVA et al., 2010). 

A Promoção da Saúde (PS) foi definida na 1ª Conferência Internacional sobre Promoção 

da Saúde, ocorrida em Ottawa, Canadá (1986) como maneira de capacitar a comunidade a fim de 

atuar na melhoria da qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação dos envolvidos no 

processo. É importante instrumento para que a saúde pública desenvolva atenção integral efetiva, 

pautada em princípios de cidadania (CERVERA; PARREIRA; GOULART, 2011). 

A Carta de Ottawa é considerada um dos primeiros documentos a fundamentar a PS 

atual, que tem seu significado associado a um conjunto de valores como qualidade de vida, saúde, 

solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, participação e parceria, entre 

outros. Também se refere a combinação de estratégias como ações do Estado (políticas públicas 

saudáveis), da comunidade (reforço da ação comunitária), de indivíduos (desenvolvimento de 

capacidades e habilidades individuais), do sistema de saúde (reorientação do sistema de saúde), e 

de parcerias intersetoriais, ou seja, trabalha com ideia de responsabilização múltipla, tanto pelos 

problemas, quanto pelas soluções propostas (CAMPOS; NETO, 2008). 

Para a World Health Organization (WHO), promoção da saúde é um processo que 

capacita indivíduos a fim de controlar e melhorar a saúde. Ela tem foco no comportamento 

individual, com amplo alcance, a partir de intervenções sociais e ambientais (WHO, 2016). 

A PS é considerada um componente fundamental das políticas e programas públicos 

para alcançar a equidade e melhor saúde para todos, em todos os países. Entre suas ações, há a de 

identificar prioridades de saúde e estabelecer políticas públicas para implementá-las (LOPES et 

al., 2010).  
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Considerada uma ferramenta essencial para a promoção da saúde, a educação em saúde 

não pode ser reduzida às práticas que se reportam a transmitir informação em saúde, pois é 

necessária uma combinação de apoios educacionais e ambientais, a fim de atingir ações e 

condições de vidas conducentes à saúde. Assim, a PS só é efetivamente realizada com a 

instrumentalização da educação em saúde, pois além de compreender a temática, os conceitos e 

aspectos que ela abrange, é imprescindível associar essa prática à comunicação, informação, 

educação e escuta qualificada (SALCI et al., 2013). 

A ES não está limitada a disseminação de informações, mas, sim, de promover 

competência e confiança (auto-eficácia) necessárias para melhorar a saúde, assim como fatores de 

riscos individuais. Não se trata apenas de passagem de conhecimento, mas de competências 

técnicas que demonstram viabilidade política e possibilidades organizacionais de medidas para o 

enfrentamento de determinantes sociais, econômicos e ambientais de saúde (WHO, 2012). 

A educação em saúde não deve ser baseada apenas em orientações vinculadas 

principalmente às doenças, à prevenção de agravos das mesmas, e à identificação de culpados 

pela desestabilização da saúde ou pela doença, mas sim, na conscientização da população sobre 

os fatores que estão relacionados e/ou podem ser provavelmente determinantes das enfermidades 

(ROBERT; MARCON, 2011). 

Logo, se utiliza ES como uma das diversas estratégias promissoras no enfrentamento de 

problemas de saúde que afetam as populações em seus contextos sociais, e tem como principal 

atuante o enfermeiro (SOUSA, et al., 2009).  

Desta maneira, o profissional de enfermagem oferece assistência com qualidade devido 

à educação em saúde, que pode mudar hábitos nocivos à saúde dos pacientes, assim como 

prevenir doenças, sendo então essenciais para o trabalho do profissional e melhoria da qualidade 

de vida dos indivíduos (MENEZES; GOBBI, 2010). 

 

3.2 Adolescência e promoção da saúde  

 

A WHO, define adolescência como período de crescimento e desenvolvimento humano 

que ocorre depois da infância, e antes da vida adulta, entre 10 e 19 anos. Apresenta-se como uma 
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fase condicionada por diversos processos biológicos (WHO, 2016). Já o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) considera adolescente aquele com idade entre 12 e 18 anos (BRASIL, 1990). 

Neste período da vida, caracterizado pela complexidade de interações individuais, 

sociais, culturais, econômicos e históricos, configuram a existência de diferentes “adolescências”. 

Enquanto ocorrem as alterações corporais, eles também se veem diante de mudanças das relações 

estabelecidas nos diversos âmbitos, iniciam suas vivências no campo da sexualidade, e no mundo 

do trabalho. A adolescência é compreendida como uma fase de descobertas sexuais, essenciais 

para o desenvolvimento de pessoas saudáveis. A observação do tempo utilizado e identificação 

da natureza das atividades associadas ao relacionamento, podem fornecer subsídios para 

elaboração de estratégias de promoção da saúde (MARTINS; GONTIJO, 2011). 

Sem dúvidas, nesta fase, exige-se o compromisso da família para superação dos perigos 

e vulnerabilidade próprios desta fase, a fim de que, com uma estimulação saudável de 

crescimento e desenvolvimento, seja realizada, com êxito, tarefas próprias da etapa. As condutas 

de risco são determinantes em saúde, nos quais podemos citar consumo de drogas, má 

alimentação, infecções sexualmente transmissíveis, depressão, suicídio, dentre outras. Elas são as 

principais responsáveis pela mortalidade na adolescência, e implicam em deterioração da 

qualidade de vida, na inserção com mesmas oportunidades na sociedade e grande parte das 

enfermidades crônicas não transmissíveis dos adultos (MIJUCA, et al., 2013). 

Assim, é imprescindível a consolidação de políticas públicas que possibilitem 

atendimento integral especialmente dessa parcela da população, uma concreta intervenção no 

âmbito da saúde do adolescente vinculado ao campo da educação e da saúde (SILVA, et al, 

2014). 

A Política Nacional de Atenção Integral de Saúde de Adolescentes e Jovens, afirma o 

compromisso de integrar a atenção à saúde desse grupo populacional à estrutura e mecanismos de 

gestão, à rede de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS) em todos os níveis, serve para 

nortear variadas ações, serviços e programas de saúde de acordo com as diretrizes do SUS. 

Ressalta-se que esta política está em consonância com a Constituição Federal Brasileira, na qual 

há prevalência dos direitos humanos, assim como também é reconhecida a partir do ECA, onde 

crianças e adolescentes são reconhecidos como sujeitos sociais, com direitos e garantias próprias, 

independente de familiares e do próprio Estado (BRASIL, 2010). 
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Para enfrentar os agravos advindos desta fase, deve-se atentar para a promoção da saúde. 

As políticas públicas devem assegurar acesso à educação e saúde de qualidade, espaços de 

cultura, lazer e trabalho para os adolescentes. A enfermagem, ao considerar as vulnerabilidades 

da adolescência, sem perder de vista a diversidade humana, e com atenção a saúde dessa 

população. 

 

3.3 Tecnologia da informação e comunicação e seu uso na enfermagem 

 

Educação em saúde é referenciada como importante instrumento para promoção da 

saúde. Envolve aspectos teóricos, filosóficos, que devem orientar a prática dos profissionais da 

saúde. Estes devem ser coerentes, contemplar os propósitos da Carta de Ottawa com 

desenvolvimento de um trabalho convergente com os princípios da promoção da saúde, sendo 

necessário colocar ênfase no desenvolvimento das habilidades, tanto pessoais quanto sociais, por 

meio da educação em saúde, construída de maneira dialógica e libertadora (SALCI et al., 2013). 

A construção de práticas educativas realizadas pelo profissional de enfermagem, 

comprometidas com princípios de cidadania e democracia deve conduzir o indivíduo à autonomia 

e emancipação enquanto sujeito histórico e social, capaz de opinar nas decisões e evidenciar 

compromisso com entendimento de mundo (MONTEIRO, VIEIRA, 2010). Tal prática exige 

criatividade e improviso. É uma das funções essenciais do profissional de enfermagem, que 

transfere o conhecimento científico de maneira didática e de fácil compreensão à sociedade 

(TRIGUEIRO et al., 2009).   

Os avanços tecnológicos estão modificando a formação e o cenário dos profissionais. A 

informação é cada vez mais valorizada pela sociedade, e é captada através de formas eficientes de 

organização de trabalho e tempo. Os avanços tecnológicos colocam o profissional de saúde em 

posição de destaque, sendo essencial atualização e acompanhamento dessa evolução. Contudo, é 

importante salientar que o uso de tecnologias não exclui postura, intencionalidade e atitude frente 

às consequências do seu uso, tanto no processo assistencial, quanto na formação acadêmica do 

profissional (APOSTOLICO, EGRY, 2013). 

O enfermeiro deve delinear e confirmar seu papel de educador, pois é um profissional 

indispensável para desenvolver integração dos serviços de saúde (MACIEL, et al., 2010). Deve 
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também utilizar sua experiência aliada à produção e busca de materiais tecnológicos, pois 

permeia suas atividades assistenciais, administrativas e educacionais (FONSECA et al., 2011).  

Assim, pode-se fazer uso da tecnologia da informação e comunicação (TIC), recurso que 

permite novas alternativas para elaboração de processos, que cria e oferece produtos e serviços. A 

TIC envolve um complexo tecnológico composto por computadores, softwares, redes de 

comunicação eletrônica públicas e privadas, rede digital de serviços de telecomunicações, dentre 

outros (PINOCHET, 2011). 

Quanto à infraestrutura da TIC no âmbito da saúde, pode ser abordada três grandes 

grupos denominados de “capacidades”, que são: processar - transformar dados, imagens e voz, 

atuar em mecanismos que operam mudanças de estados, sensores e atuadores; armazenar - 

persistir, manter e recuperar dados, imagens e voz; e comunicar - transportar de um ponto ao 

outro o processado e o armazenado. Há inúmeras inovações baseadas nos recursos 

computacionais, o que torna possível apontar alguns elementos da TIC, como tablets, monitores 

touch, identificação biométrica, certificações digitais, etc. (SCHMEIL, 2017). 

O profissional de saúde precisa dominar os recursos de informática. Necessita saber 

como fazer uso da tecnologia, em situações didáticas ou na vida pessoal, assim como também 

deve possuir reflexão contínua sobre as consequências sociais e éticas de suas escolhas 

tecnológicas, pois é o principal mediador deste provimento no que se refere ao processo 

educacional (SILVA; MARQUES, 2011). 

Uma das modalidades tecnológicas que pode ser utilizada para promover a saúde dos 

adolescentes, através da educação em saúde é o website. Os recursos de informática 

disponibilizam novas perspectivas na educação para possibilitar individualização do ensino e 

repensar na natureza da aprendizagem. Assim, quanto maior a exposição de materiais 

didaticamente organizados, maior a possibilidade de memorização, haja vista que há estímulo dos 

órgãos dos sentidos, além de favorecimento do processo educativo por combinação desses 

estímulos, que gera menos monotonia e ampliação do interesse dos alunos (JULIANI; 

KURCGANT, 2009).  

No Brasil, a enfermagem usa a internet a fim de realizar educação em saúde para 

enfermeiros e graduandos de enfermagem em temáticas como administração de medicamentos, 

doença arterial coronariana, pé diabético, escala de pessoal de enfermagem. A internet permite 
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reunião, arquivamento e divulgação de informações, proporcionando criação de ações educativas 

em diversas áreas. O uso educativo de websites é um caminho viável para a melhoria do ensino 

(SOUZA, PAULA, OLIVEIRA, 2015). 

 

3.4 Religião e adolescência 

 

Ao observar as ideias religiosas sobre sexualidade, advindas da tradição judaico-cristã, 

que são referidas pela igreja católica, percebe-se a presença de uma concepção funcional da 

sexualidade restrita à procriação. Na perspectiva de Foucault, a doutrina de dominação da 

sexualidade, que no começo foi criada para monges, passou, mais tarde, a ser indicada para toda a 

sociedade, e foi um dos fatores que contribuiu para que o ocidente tivesse uma visão negativa da 

sexualidade (LEMOS, 2014).  

Em 2011, teólogos, juntamente com jovens alemães e austríacos, criaram um livro 

católico para jovens, com autorização do Papa Bento XVI, Catecismo Jovem da Igreja Católica, 

denominado YOUCAT. Este livro trata de diversos temas que são de interesse dessa faixa etária. 

Também pode ser utilizado por outros públicos para esclarecer dúvidas. Dentre as temáticas 

expostas, há também a sexualidade. De acordo com o YOUCAT, Deus criou o homem e a 

mulher, concebeu desejos eróticos e com capacidade de ter prazer. Esclarece que a igreja é contra 

relações sexuais antes do casamento porque o indivíduo não deve doar nada maior a outro do que 

a si mesmo, e porque o amor é grande, santo, único. Desta maneira, a igreja insiste aos jovens que 

vivam a castidade, que esperem o casamento para terem relações sexuais (YOUCAT, 2011).  

Em revisão bibliográfica sobre religião, religiosidade e iniciação sexual na adolescência 

e juventude, tanto a religião quanto a religiosidade causam impacto em relação à inicialização 

sexual dos adolescentes, e revela que há forte influência, ao iniciar esta prática, naqueles jovens 

que são mais religiosos. Contudo, na mesma revisão, os autores também concluem que essa 

população se vê dividida entre, no mínimo, dois discursos normativos: o da comunidade 

religiosa, e o do convívio social, que é mais amplo, sendo este provedor das informações que se 

fazem disponíveis para a maioria da população, com temas como educação em saúde sobre sexo 

e uso de preservativos (RIBEIRO; COUTINHO, 2014). 
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Em um estudo comparativo entre jovens católicos e evangélicos, viu-se que há uma 

tendência maior de desconhecimento do discurso oficial de suas igrejas em relação a alguns 

aspectos como, por exemplo, uso de preservativos (FERNANDES, 2011).  

A igreja é um cenário propício para ações de promoção da saúde e prevenção de 

doenças, e o profissional de enfermagem pode atuar em parceria com esse segmento da sociedade 

a fim de proporcionar qualidade de vida para os envolvidos (FERREIRA, 2011). 

No estudo que tinha como objetivo dialogar com adolescentes envolvidos em igrejas 

sobre prevenção de HIV/aids, observou-se que os adolescentes em questão apresentavam 

dificuldades em conversar sobre assuntos como HIV/aids, assim como referiam que os familiares 

sentiam vergonha de abordar o tema. Na escola, apenas era mencionado o uso do preservativo.  A 

igreja, por sua vez, propunha castidade e fidelidade para, assim, viverem a sexualidade de forma 

saudável (FERREIRA, 2013). 

 

3.5 Infecções sexualmente transmissíveis e o adolescente  

 

A adolescência, segundo a Organização Mundial de Saúde, corresponde à faixa etária de 

10 a 19 anos, período de crescimento e desenvolvimento humano depois da infância, e antes da 

idade adulta. Também é definida como uma fase de transição, caracterizada por grandes 

descobertas e instabilidade emocional, sendo um período onde se consubstancia a personalidade. 

Estes, assim como outros públicos, podem utilizar as tecnologias para promover comportamentos 

saudáveis, através da aprendizagem de habilidades para os cuidados de saúde no enfrentamento 

do processo saúde-doença (OMS, 2017; FONSECA et al., 2013; SOUZA, MOREIRA, 

BORGES, 2014). 

A sexualidade é percebida com o desejo de contato, calor, carinho ou amor, o que inclui 

olhar, beijar, realizar auto prazer, produzir orgasmo mútuo. É também reproduzida através de 

pensamentos, fantasias, desejos, opiniões, atitudes, valores, comportamentos, práticas e nos 

relacionamentos. Tida como fenômeno da existência humana, presente na vida dos adolescentes, 

é estudada com afinco e inserida nas intervenções de políticas públicas devido ao aumento dos 

índices de gravidez, assim como aumento da incidência de aids entre jovens (FREITAS; DIAS, 

2010). 
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A mudança de comportamento pode ocorrer a partir da identificação do nível de 

informação dos adolescentes sobre as formas de prevenção e transmissão do HIV, assim como 

outras IST’s, o que pode favorecer adoção de estratégias mais eficazes para prevenir e/ou 

controlar esses agravos (COELHO et al., 2011). 

A sociedade atual está ciente da importância de abordar este tema com o público 

adolescente, que necessita receber informações acerca da sexualidade, anatomia, fisiologia, 

contracepção e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (BRILHANTE, CATRIB, 

2011). 

A vivência da sexualidade foi exposta apresentada com diferentes sentidos no decorrer 

do tempo. Por exemplo, na antiguidade grega e romana havia liberdade sexual, não era entendida 

como pecado. Quando o cristianismo ascendeu, construiu-se uma moralidade permanente, com a 

manutenção da castidade até o casamento. Na atualidade define-se como uma dimensão biológica 

produzida no contexto social, cultural, histórico, e de acordo com o contexto no qual está inserido 

o indivíduo (MAROLA; SANCHES; CARDOSO, 2011). 

O surgimento da aids gerou reações de resistência à liberação da sexualidade, pois, 

naquela época, havia crença de que a nova doença era decorrente da anarquia sexual e do colapso 

dos valores morais. O final do século XX foi marcado por falência da instituição familiar, pela 

ruína da religião e instauração do caos sexual. Entretanto ocorreu uma forte moralização da 

família e fortalecimento dos códigos de decência. Campanhas pró-abstinência sexual ganharam 

destaque nos Estados Unidos devido ao crescimento dos casos de aids e gravidez entre 

adolescentes ao alegar que estes só estão protegidos se não praticarem relações sexuais 

(DANTAS, 2010). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos adolescentes iniciam 

suas atividades sexuais entre 12 e 17 anos, desassistidos da responsabilidade social, que tem seu 

início cada vez mais tardio, tornando este público vulnerável às IST’s devido a liberação sexual, a 

facilidade dos contatos íntimos, aos estímulos advindos dos meios de comunicação, que 

estimulam contatos sexuais precoces (BRÊYAS et al., 2009). Em pesquisa do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) realizada, em 2010, relata que existiam aproximadamente 34 

milhões de adolescentes, de acordo com a faixa etária da OMS, no Brasil (IBGE, 2010).   
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Em se tratando das infecções sexualmente transmissíveis, estas podem ser causadas por 

vários tipos de agentes. Transmitida principalmente por contato sexual sem uso de preservativo, 

com uma pessoa infectada, e comumente manifestam-se por meio de bolhas, feridas, corrimentos 

ou verrugas (BRASIL, 2007). Os tipos de IST’s referenciados no website são: cancro mole, 

clamídia e gonorréia, doença inflamatória pélvica (DIP), donovanose, hepatites, herpes vírus 

humano (HHV), papiloma vírus humano (HPV), vírus da imunodeficiência humana (HIV), vírus 

linfotrópico de células T humana (HTLV), linfogranuloma venério, sífilis e tricomoníase 

(FERREIRA, 2014).  

Cancro mole, popularmente conhecida como “cavalo”, de sinonímias cancroide, cancro 

venéreo e cancro Ducrey, trata-se de uma doença infectocontagiosa, é localizada geralmente na 

genitália externa e, eventualmente, na região anal. Geralmente, a mulher é mais acometida, sendo 

de um homem para 20 mulheres. Estas são assintomáticas. A lesão inicial pode ser mácula, 

pápula, vesícula ou pústula, que evolui com rapidez para úlcera, que são dolorosas, com fundo 

sujo e odor fétido (COSTA et al., 2010). 

A clamídia causa endocervicite em mulheres sexualmente ativas. Pode ser assintomática 

ou apresentar sintomas inespecíficos, e evoluir também para endometrite, doença inflamatória 

pélvica, esterilidade, infecções neonatais, pulmonares e oftálmicas.  A gonorréia é uma doença 

bacteriana, infecciosa, do trato urogenital. É transmitida quase exclusivamente por contato sexual 

ou perinatal. Acomete, principalmente, membranas mucosas do trato genital inferior e com 

menos frequência o reto, orofaringe e conjuntiva (BENZAKEN et al. 2010).  

A donovanose, de ocorrência rara, acomete principalmente regiões genitais, perianais e 

inguinais. Está associada a transmissão sexual, contudo os mecanismos de transmissão não sejam 

totalmente claros. Há predileção por dobras e região perianal. Raramente se forma pseudobulbões 

na região inguinal, quase sempre unilaterais. Inicia-se com ulceração de borda plana ou 

hipertrófica, bem delimitada, com fundo granuloso de aspecto vermelho vivo e sangramento fácil 

(BRASIL, 2015). 

A hepatite é a inflamação no fígado. Doença silenciosa, e que têm os sintomas 

evidenciados (febre, fraqueza, mal-estar, dor abdominal, enjoo/náuseas, vômitos, perda de 

apetite, urina escura, icterícia, e fezes esbranquiçadas) quando encontra-se em estado avançado. 

Hepatites virais são tidas como graves problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. As 
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mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C, existe também os vírus D e E. No Brasil, o vírus 

mais comum é o B. A evolução das hepatites varia de acordo com o tipo viral. Os vírus A e E 

apresentam forma aguda e pode ser eliminado completamente do organismo, são transmitidas 

pelo contágio fecal-oral. Os vírus B, C e D apresentam formas agudas e crônicas, onde o contágio 

se dá por transmissão sanguínea, devido à falta de proteção no ato sexual, compartilhamento de 

seringas, agulhas, lâminas de barbear, dentre outros objetos cortantes e/ou perfurantes (BRASIL, 

2009). 

O HHV é um vírus de DNA capaz de infectar células humanas, provocando 

disseminação de doenças. A transmissão ocorre através do contato direto ou indireto com fluidos 

contaminados. Após a penetração na célula, o vírus pode provocar infecção primária, gerando 

sintomas de graus e tipos diferentes. Dependendo da resposta imune do hospedeiro, pode entrar 

em estado de dormência (SANTOS et al., 2012).  

 O HIV ataca o sistema imunológico, onde as células mais atingidas são os linfócitos 

TCD4+. Na infecção aguda, os primeiros sintomas são parecidos com gripe, febre e mal-estar, 

passando despercebido pelo indivíduo infectado. Em seguida, há forte interação das células de 

defesa e as constantes mutações virais, porém não enfraquecem o organismo ao ponto de permitir 

infecções oportunistas. A fase sintomática inicial é caracterizada pela diminuição dos linfócitos 

TCD4+, que chegam a ficar abaixo de 200 unidades de mm³ de sangue. Os sintomas mais 

comuns são febre, diarreia, suores noturnos e emagrecimento, além de propiciar o aparecimento 

de doenças oportunistas (BRASIL, 2009). 

O HPV, por contato sexual ou via materno fetal (gravidez intra e periparto), com 

predominância das formas clínica, subclínica e latente. Os homens, que são acometidos em maior 

quantidade pelas formas subclínicas, são considerados os propagadores principais do vírus. 

Fatores como tabagismo, estado imunológico, herança genética, hábitos sexuais e uso contínuo de 

contraceptivos orais contribuem para a progressão de lesões intraepiteliais e persistência da 

infecção. A prevenção se dá através da utilização de vacinas (bivalente e quadrivalente), uso de 

barreiras nas relações sexuais, cuidados higiênicos, e o tratamento, através da remoção de 

verrugas via/e cauterização (COSTA; GOLDEMBERG, 2013).    

O HTLV é um patógeno transmitido por via vertical, sexual, transfusões de elementos 

sanguíneos contaminados, como material perfurocortante entre usuários de drogas. Têm 
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associação com doenças graves como leucemia e linfoma de células T do adulto (LLTA), assim 

como mielopatia associada ao HTLV/paraparesia tropical espástica (HAM/TSP) (SEMEÃO et 

al., 2015). 

Popularmente conhecido como “mula”, o linfogranuloma venério é uma infecções 

crônica causada pela Chlamydia trachomatis, que atinge órgãos genitais o os gânglios da virilha. 

Em geral, a infecção ocorre pelo sexo desprotegido. São identificadas feridas nos órgãos genitais, 

que muitas vezes desaparecem sem o tratamento, contudo, após seis semanas, surge um inchaço 

doloroso (caroço ou íngua) na virilha, que, se não tratado, rompe com saída de pus, e pode causar 

elefantíase (acúmulo de linfa no pênis, escroto e vulva) (BRASIL, 2009). 

Treponema pallidum é a bactéria responsável pela sífilis, que infecta o ser humano e 

pode ser transmitido durante a gestação da mãe para o feto, por transfusão sanguínea, e também 

contato sexual. O indivíduo infectado apresenta lesão primária, com úlcera indolor, e, 

aproximadamente, três semanas depois, pode surgir a sífilis secundária, com úlceras e lesões 

mucocutâneas. Em seguida, se não for diagnosticada e tratada, pode entrar em fase de latência, 

assintomática, ou desenvolver-se para sífilis terciária, com comprometimento do sistema 

cardiovascular ou nervoso central (PINTO et al., 2016). 

A tricomoníase é uma infecção do trato urogenital causado pelo Trichomonas vaginalis. 

Pode causar aborto, infertilidade e facilita o desenvolvimento de outras IST’s. Os principais 

sintomas encontrados na mulher são: corrimento amarelado ou amarelo-esverdeado, coceira, odor 

forte e desagradável, irritação vulvar, dor, dificuldade de urinar. Nos homens, em geral, é 

assintomática. As formas de contato são através de relações sexuais desprotegidas ou contato 

íntimo com secreções de uma pessoa contaminada, através de roupas íntimas, instrumentos 

ginecológicos, assento sanitário, etc. (FIOCRUZ, 2015). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Estudo metodológico de validação de tecnologia educativa, que consiste em desenvolver 

softwares e outras estratégias tecnológicas, que podem ser implementadas tanto em ambiente 

educacional como também assistencial (RODRIGUES, 2007). A tecnologia educativa validada 

consiste em um website sobre sexualidade e prevenção de DST/HIV/aids para adolescentes da 

igreja católica, criado pela Dra. Adriana Gomes Nogueira Ferreira em sua tese de doutorado 

(2014). A validação foi realizada através do Modelo de Desenvolvimento de Material Educativo 

Digital criado por Falkemback (2005).  

 

Figura 1- Fluxograma das etapas da pesquisa: desenvolvimento e validação de website Papo de 

Adolescente, de acordo com Falkembach (2005). 

 

Tal modelo apresenta duas etapas, sendo a primeira, desenvolvimento do website, 

subdividida em três fases: análise e planejamento, modelagem e implementação. A fase de 

modelagem, exclusivamente, subdivide-se em três momentos: modelo conceitual, de navegação e 

interface.  



25 

 

 

 

Na segunda etapa de validação há uma fase: avaliação e manutenção, que subdivide-se 

em dois momentos: validação dos juízes especialistas, e validação pelo público alvo, no caso, os 

adolescentes. Por fim, tem-se a distribuição. 

Os três momentos da primeira etapa, assim como o primeiro momento da segunda etapa 

foram realizados em estudo anterior de Ferreira (2014), com validação do conteúdo e aparência 

com juízes na área de educação em saúde (enfermeiros), teologia, computação e web designers, 

assim como foi realizada uma avaliação com uma amostra de cinco adolescentes da igreja 

católica. 

No presente estudo, foram contempladas as fases de avaliação e manutenção, 

caracterizadas respectivamente pela avaliação do website com o público de adolescentes inseridos 

em diversos grupos religiosos vinculados às paróquias de Fortaleza. Posteriormente foram 

realizadas modificações sugeridas, seguindo-se a fase de distribuição, na qual o constructo foi 

disponibilizado na internet por um provedor de serviços de hospedagens de sites. 

 

4.2 Período e local do estudo 

 

A inserção nos grupos para a coleta de dados iniciou no mês de julho de 2017, e 

finalizou em abril de 2018. Ocorreu em dez capelas, dentre as 83 paróquias, na cidade de 

Fortaleza/CE, onde havia grupos de jovens. 

Em nível de hierarquia, da menor para a maior, as capelas são vinculadas às paróquias, 

que, por sua vez, são vinculadas à Arquidiocese, onde há nove Regiões Episcopais vinculadas, 

que são constituídas pelos territórios das respectivas paróquias.  

As Regiões Episcopais são divididas em três: Região Metropolitana (São José, Nossa 

Senhora da Conceição, Bom Jesus dos Aflitos, Nossa Senhora de Assunção, Sagrada Família, 

Nossa Senhora dos Prazeres), Região Praia (São Pedro e São Paulo), e Região Serra (Nossa 

Senhora da Palma e São Francisco das Chagas) (MARQUES, 2009).  

Nem todas as paróquias foram contempladas, pois seguiu-se os critérios descritos nas 

etapas posteriores. Em respeito aos aspectos éticos, as paróquias não foram identificadas. 
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4.3 População e amostra 

A população foi de adolescentes entre 10 a 19 anos, e teve como critério de inclusão: ser 

adolescente na faixa etária indicada, estar vinculada a algum grupo da igreja católica na cidade de 

Fortaleza, e critério de exclusão: adolescente que apresentar dificuldades de digitação, que não 

tiver computador ou celular de fácil acesso, por exemplo, domicílio ou escola, ter déficit mental 

e/ou cognitivo e que, por isto, apresentasse alguma dificuldade para responder o questionário de 

maneira adequada. 

Utilizando a proporção de adolescentes católicos da população cearense do último Censo 

Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), estima-se que 

78,3% dos adolescentes entre 10 a 19 anos sejam católicos. Aplicando essa proporção à 

população nessa faixa etária em Fortaleza temos 384.012 adolescentes católicos na cidade. 

Devido esse grande contingente, foi utilizada a fórmula de amostragem para população infinita, 

conforme abaixo:  

 

n= ∂2.p.q , onde 

                                                                           e2 

 

n= amostra que será calculada, ∂= nível de confiança, e= erro amostral, p.q= porcentagem pelo 

qual o fenômeno ocorre. 

Logo, n= (1,96)².50.50/(9,5)²= 107 adolescentes.  

Inicialmente, para o estudo, utilizou-se erro amostral de 0,05, o que deu um total de 380 

adolescentes. Devido à baixa adesão, e principalmente a dificuldade no retorno dos TCLE, optou-

se por aumentar o erro amostral para 9,5; assim, obteve-se um quantitativo de 107 adolescentes, o 

que permitiu que a pesquisa fosse realizada em tempo e, da mesma maneira, apresentasse 

resultados fidedignos. Vale ressaltar que participaram até o final da pesquisa 112 jovens, mas, no 

decorrer da coleta, tivemos um quantitativo de 231, tendo uma perda de 119 por não concluírem 

alguma das etapas da pesquisa. 
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4.4 Coleta de dados  

 

A pesquisa foi apresentada ao Arcebispo de Fortaleza, em seguida, o mesmo recebeu a 

Carta de Autorização (APÊNDICE A), que foi lida, aprovada e assinada. Depois houve uma 

busca das paróquias católicas existentes na cidade, através da internet, no site da Arquidiocese de 

Fortaleza <http://www.arquidiocesedefortaleza.org.br/>. Após listada as paróquias, foi feito 

contato com os párocos responsáveis para explicação e solicitação da autorização para realização 

deste estudo.  

A busca pelas outras paróquias foi realizada por indicação dos párocos e coordenadores 

de grupos de jovens, através do método bola de neve. Este consiste na localização de pessoas 

com perfil necessário para a pesquisa, dentro da população geral, e, em seguida, é solicitado à 

estas pessoas novos contatos, com as características desejadas até conseguir o número certo de 

pessoas (VINUTO, 2014). 

Foram visitadas dez capelas da cidade de Fortaleza. A autora teve, de início, reunião 

com todos os párocos das paróquias, individualmente, a fim de mostrar a autorização do 

Arcebispo de Fortaleza, assim como solicitar autorização e deixá-los cientes. Em cada paróquia 

visitada, a mestranda teve encontro também com os coordenadores dos grupos de jovens para 

explicar a pesquisa e solicitar autorização dos participantes. 

Na primeira visita ao grupo de jovens, foi explicado o objetivo da pesquisa, entregue o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE D), assim como o Termo de 

Assentimento ao adolescente menor de idade (APÊNDICE B), ou Termo de Assentimento ao 

maior de idade (APÊNDICE C), solicitado que os adolescentes lessem e levassem para casa para 

que os pais assinassem autorizando a sua participação. Na outra semana, para recolher os termos, 

assim como dar o link para visualização do website, foi realizada outra visita. Em todos os grupos 

foram feitas estas experiências, contudo, um número inferior aos convidados retornaram com os 

termos assinados. 

Para conseguir uma amostra representativa, existiu a necessidade de ir a alguns eventos 

realizado nas igrejas católicas onde havia uma boa concentração de jovens, por exemplo, a um 

encontro onde a coordenadora responsabilizou-se de pegar os termos. Neste, houve maior adesão. 

Também foi a um evento de porte maior, em um ginásio da cidade de Fortaleza, a fim de 

http://www.arquidiocesedefortaleza.org.br/
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conseguir assinaturas e adesões.  

Com os TCLE em mãos, a mestranda enviou, através do e-mail papoufc@gmail.com, o 

link http://papodeadolescente.com.br para acesso do website, assim como login, senha, e um 

questionário com 14 questões objetivas via Google Drive (serviço de armazenamento e 

sincronização de arquivos).  O acesso pôde ser feito pelo computador, assim como também por 

celular ou tablet. O questionário online foi desenvolvido para otimizar a pesquisa, pois facilita a 

coleta de dados e acelera no processamento. O tempo estimado para avaliação do website foi de 

quatro horas. Houve um prazo de cinco dias para devolução.  

 

4.5 Instrumentos de coleta 

 

O instrumento de coleta de dados já foi utilizado em estudo anterior, em tese de 

doutorado feita por Carvalho (2016), no qual foi realizada avaliação de Curso online para 

mulheres cegas, por meio do Questionário de Avaliação de Tecnologia Assistiva (QUATA) 

(ANEXO A). 

Este foi construído e validado por Guimarães (2015). Foi mensurado de acordo com a 

Escala de Likert, apresentando itens de 0 a 2, onde 0 – Inadequado, 1 – Parcialmente adequado, e 

2 – Adequado. Além disso, havia um espaço para sugestões. Cada campo avaliou os seguintes 

atributos: objetivos, acesso, clareza, estrutura e apresentação, relevância e eficácia, interatividade. 

Também utilizou-se um formulário de caracterização sócio demográfica dos 

participantes, elaborado pela autora, contendo as seguintes solicitações para preenchimento: 

endereço de e-mail, nome, endereço, telefone, estado civil, escolaridade, idade, paróquia, sexo 

(masculino ou feminino), tempo de participação no grupo de jovens, como está acessando o 

website (celular ou computador), se já iniciou a vida sexual, se sim, qual a idade da primeira 

relação sexual, religião dos pais, quantidade de irmãos, e, ao final da avaliação, há um espaço 

para sugestões.  

 

 

 

 

mailto:papoufc@gmail.com
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4.6 Análise de dados 

 

Após reunir todos os dados no Google Drive, a autora realizou avaliação dos atributos 

interatividade, onde avaliou a interatividade do sujeito (adolescente) no processo educativo de 

maneira ativa e participante; objetivos para saber se os propósitos, metas ou fins foram atingidos 

com sua utilização; relevância e eficácia a fim de identificar características que avaliam o grau de 

significação do website, capacidade de causar impacto, motivação e/ou interesse, assim como 

grau de significação; clareza, que avaliou se as informações apresentadas no website são de fácil 

entendimento, se o enunciado das informações foi claro, no sentido da transmissão do conteúdo.  

Todos os dados foram tabulados em uma planilha no programa Windows 10, utilizando o 

aplicativo Excel 2013. Quanto a avaliação do questionário, utilizou-se a frequência relativa das 

respostas para analisar os atributos da tecnologia. A confiabilidade estatística da adequação do 

website foi feita através do teste exato de distribuição binomial, com nível de significância de 

cinco por cento, e proporção de 0.90, a fim de estimar a confiabilidade estatística da adequação 

da tecnologia educativa. O teste de razão da máxima verossimilhança foi utilizado para avaliar a 

associação entre os atributos e as variáveis categóricas gênero, idade, escolaridade, tempo de 

participação no grupo, estado civil, forma de acesso, e início da vida sexual. 

Houve também espaço para escrita, sugestões, críticas, elogios. Os participantes 

relataram melhorar layout da página, inserir jogos on-line, fóruns, e chat. 

 

4.7 Aspectos Éticos da pesquisa 

 

Para a validação da tecnologia educativa, o Arcebispo de Fortaleza assinou a Carta de 

Autorização. Depois, os adolescentes (maior ou menor) receberam o Termo de Assentimento, 

onde foram orientados e convidados a participarem da pesquisa. Os pais ou responsáveis 

assinaram o TCLE, a fim de permitir a participação do público-alvo na validação do website. 

O projeto deste estudo foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal do 

Ceará, e aprovado sob o parecer número 2.402. Foram observadas e realizadas as orientações 

para a pesquisa envolvendo seres humanos, conforme a Resolução 466/2012 do Conselho 
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Nacional de Saúde, respeitando-se o anonimato, não maleficência, justiça e equidade, além do 

direito de desistência da pesquisa a qualquer momento e acompanhar seus resultados.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização dos participantes 

 

Os 112 adolescentes do estudo estavam na faixa etária entre 10 e 19 anos, sendo a mais 

prevalente 18 anos, representado por 43 (38,40%) da amostra total. São do sexo feminino 71 

(63,39%), e 41 (36,61%) do sexo masculino.  

Dentre eles, 13 (11,61%) participam do grupo de jovens a menos de seis meses, quatro 

(3,57%) há seis meses, e 95 (84,82%) mais de seis meses. Em relação à escolaridade, constatou-

se adolescentes cursando desde o ensino fundamental até o superior (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Faixa etária, gênero, tempo de participação no grupo de jovens e escolaridade 

Variáveis n % 

Faixa Etária   

10 anos 01 0,90 

12 anos 01 0,90 

13 anos 01 0,90 

14 anos 03 2,67 

15 anos 05 4,46 

16 anos 08 7,14 

17 anos 10 8,92 

18 anos 43 38,40 

19 anos 39 34,90 

Gênero   

Feminino  71 63,39 

Masculino 41 36,61 

Tempo de Participação   

Menos de seis meses 13 11,61 

Seis meses 04 3,57 

Mais de seis meses 95 84,82 

Escolaridade   

Ensino Fundamental 06 5,36 

Ensino Médio 78 69,64 

Ensino Superior 28 25,00 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Dentre eles, sete (6,25%) estão namorando, e 105 (93,75%) estão solteiros. Acessaram o 

site através do celular 73 (65,18%), enquanto 38 (33,93%) acessou pelo computador, e um 

(0,89%), pelo tablet. A maioria, 73 (65,18%), não iniciou a vida sexual.  

Quanto a religião dos pais, 107 (95,54%) são católicos, enquanto cinco (4,46%) 

pertencem a outras religiões. Em se tratando do número de irmãos, 97 têm entre um a sete 

irmãos, enquanto 14 não têm nenhum (Tabela 2). 

Tabela 2 – Relacionamento, acesso ao website, início da vida sexual, religião dos pais e 

quantidade de irmãos 

Variáveis n % 

Relacionamento   

Solteiro (a) 105 93,75 

Namorando  07 6,25 

Acesso ao website   

Celular 73 65,18 

Computador 38 33,93 

Tablet 01 0,89 

Início da vida sexual   

13 anos 04 3,57 

14 anos 04 3,57 

15 anos 09 8,04 

16 anos 08 7,14 

17 anos 06 5,36 

18 anos 08 7,14 

Não iniciaram vida sexual 73 65,18 

Religião dos Pais   

Católicos 107 95,54 

Outras 05 4,46 

Número de irmãos   

0 15 13,39 

1 43 38,39 

2 26 23,21 

     3 09 8,03 

4 07 6,25 

5 05 4,46 

6 01 0,89 

7 01 0,89 

     Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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5.2 Avaliação do website pelos participantes 

Para validação do website, os adolescentes avaliaram os seguintes atributos: 

interatividade, objetivos, relevância e eficácia, e clareza, distribuídos em 14 itens, de acordo com 

a tabela abaixo. 

Tabela 3 – Avaliação do website Papo de Adolescente para adolescentes da igreja católica 

 

 

Atributos 

 %  

Adequado Parcial- 

mente 

Adequado 

Inade-

quado 

Interatividade 78,57 16,07 5,36 

1. O conteúdo da informação está adequado às 

suas necessidades 

67,86 31,25 0,89 

2. Oferece interação, envolvimento ativo no 

processo educativo 

67,86 30,36 1,79 

3. Possibilita acessar sem dificuldades os tópicos 

apresentados 

69,64 28,57 1,79 

4. Fornece autonomia ao usuário em relação à sua 

operação 

71,43 25,89 2,68 

Objetivos 78,57 17,86 3,57 

5. Estimula a aprendizagem sobre o conteúdo 

abordado 

71,43 27,68 0,89 

6. Estimula a aprendizagem de novos conceitos 70,54 27,86 1,79 

7. Permite-lhe buscar informações sem dificuldades 74,11 23,21 2,68 

8. Possui estratégia de apresentação atrativa 53,57 43,75 2,68 

Relevância e Eficácia 71,43 25,00 3,57 

9. Disponibiliza os recursos adequados e 

necessários para a sua utilização 

66,96 28,57 4,46 

10. Desperta o seu interesse para utilizá-la 62,50 36,61 0,89 

11. Estimula mudança de comportamento em você 58,93 38,39 2,68 

12. Reproduz o conteúdo abordado em diferentes 

contextos 

63,39 35,71 0,89 

Clareza 69,64 30,36 - 

13. Apresenta as informações de modo simples 75,89 24,11 - 

14. Permite-lhe refletir sobre o conteúdo 

apresentado 

73,21 26,79 - 

Fonte: Adaptado de Guimarães (2014). 
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Todos os atributos foram avaliados como adequados, tendo a maior proporção, 

interatividade, com (78,57%), e menor proporção, clareza, com (69,64%). Nenhum dos 

adolescentes destacou inadequado o atributo clareza. 

Obtiveram maior proporção de avaliação positiva os itens 13, do atributo clareza, e sete, 

do atributo objetivos, com, respectivamente, (75,89%) e (74,11%). Já o de maior avaliação 

negativa foi o nove, que avalia relevância e eficácia, com (4,46%).  

A confiabilidade do website foi avaliada, segundo a tabela abaixo, em relação à 

proporção de respostas adequadas acima de 90%, ou seja, ponto de coorte 0,9; e todos os 

atributos foram considerados estatisticamente significante. A categorização foi calculada da 

seguinte maneira: adequado comparado com parcialmente inadequado e inadequado. Quanto aos 

extratos, não se observou significância estatística. 

       Tabela 4 - Teste binomial para a proporção esperada acima de 90% 

Atributos Categorização Proporção observada     p-valora 

Interatividade Adequado 0,785 0,0003b 

 Inadequado      0,214  

Objetivo Adequado 0,785 0,0003b 

              Inadequado                  0,214  

Relevância e Eficácia Adequado 

Inadequado 

0,714 

0,285 
0,0000b 

 

Clareza 

Adequado 

Inadequado 

0,696 

0,303 
0,0000b 

aTeste Binomial; bEstatisticamente significante. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A seguir, o quadro com algumas sugestões dos adolescentes. 

 

Quadro 1 – Descrição das sugestões dos adolescentes acerca do website 

Elogios: 

A1- “Achei que o site atende as demandas. É importante que no mesmo sempre haja um espaço 

para tirar dúvidas e dar um feedback”. 

A2- “O site é um ótimo conteúdo para jovem que ainda não estão na igreja, e vivem nas redes 

sociais e sites que não são uma boa influência para eles. Com esse site vai mostra conhecimento 

para jovens que querem saber como funcionam um bom relacionamento ligado a igreja. E 

“prevenir” de doenças sexualmente transmissíveis”. 

Sugestões: 

A3- “Apostar em design mais profissional, quem tem conhecimento na área de sites acaba 

achando pouco atrativo neste aspecto”. 
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A4- “Deixar mais sugestivo a apresentação de temas mais importantes ou temas em alta, com 

links diretos para essa parte específica, e se possível ter um chat onde os participantes possam 

interagir em tempo real e debater esses temas com outras pessoas, profissionais, tirar dúvidas, 

etc”. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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6 DISCUSSÃO 

 

De acordo com o resultado do estudo de validação do website, houve maior prevalência 

de participantes com 18, seguido de 19 anos. O gênero feminino predominou no estudo. Estes 

dados são importantes, aja vista que, de acordo com o censo de 2010, no Ceará, há uma 

prevalência maior de jovens católicos na faixa etária entre 18 e 19 anos, assim como um 

quantitativo maior de adolescentes do gênero masculino que se denomina católico (IBGE, 2010).  

Aproximadamente 56 milhões de pessoas estão conectadas no Brasil, e grande parte 

composta por adolescentes entre 10 e 19 anos. A tendência é de aumentar esse quantitativo, já 

que esta geração está sendo criada em um mundo cada vez mais conectado, o qual facilita a 

criação de tecnologias educativas nessa modalidade, para atingir objetivos que promovam a saúde 

(FIGUEIREDO et al., 2014). 

A maioria dos adolescentes que participou do estudo está no grupo há mais de seis 

meses, demonstrando o compromisso e a renovação constante da fé. Alguns, aproximam-se de 

dez anos de participação. Sobre a rotatividade dos adolescentes no grupo, um líder de uma 

pesquisa, relata que conhece os dois lados: os que passam no grupo e permanecem, e os que 

passam e já não estão mais. Segundo o jovem, é questão de escolha, e os que ficam são os que 

realmente têm um encontro pessoal com Jesus. O mesmo afirma que o principal problema é a 

perseverança. A falta de compromisso inviabiliza a permanência do jovem no grupo, pois 

“muitos querem Jesus de graça, ou seja, querem as coisas de Deus, mas não querem o Deus das 

coisas”. Ressalta também que a juventude quer mudar de vida, porém têm dificuldade em se 

enquadrar nas leis da igreja (SOFIATI, 2012).  

Sofiati (2012) ouviu diversos relatos sobre os motivos para um jovem participar de 

grupos. Para um dos jovens, era porque ele estava interessado em uma garota, além do que, 

naquele ambiente há muitas meninas bonitas. Outro jovem, líder do grupo, afirmou que, na 

maioria das vezes, o que leva as pessoas a irem às reuniões é o interesse de se relacionar, fazer 

amizades e, principalmente, conseguir namoro. No grupo especificado, de aproximadamente 30 

adolescentes, vários faltavam muito e iam apenas uma ou duas vezes no mês, enquanto um grupo 

de 10 estava mais integrado.  
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Quanto a escolaridade, obteve-se adolescentes cursando desde o ensino fundamental até 

o superior. A falta de escolaridade é um comportamento sexual de risco, tanto para infeção de 

doenças, quanto para a gravidez indesejada, evasão escolar, etc. (SANTOS et al., 2015). 

Observa-se que a maioria dos adolescentes do estudo estão no ensino médio, seguido do ensino 

superior e, por último, fundamental. Grande parte destes não iniciou a vida sexual, confirmando, 

assim, que o conhecimento é fundamental para evitar atitudes que ponham em risco a saúde. 

Outro estudo sobre fatores associados à idade da primeira relação sexual de jovens, 

infere que, quanto menor a escolaridade, maior o risco para início da atividade sexual precoce, 

assim como também a não prática da religião (HUGO et al., 2011). 

Perante as respostas apresentadas, constata-se que a minoria dos adolescentes vivenciou 

um relacionamento sério e iniciou a vida sexual, mas eles estão se prevenindo de uma possível 

gravidez indesejada, de contrair infecções sexualmente transmissíveis e se tornarem pais ainda 

jovens; ou seja, é um fator relevante e importante a ser destacado. 

 A religião e a religiosidade têm influência mais forte nos jovens que são mais dedicados 

e envolvidos com a igreja (COUTINHO; MIRANDA-RIBEIRO, 2014). A religião é um fator 

cultural responsável por gerar impacto no comportamento sexual dos adolescentes, dependendo 

da representatividade social e do contexto estudado (HUGO et al., 2011).  

Reforçando a ideia da importância da religião na vida sexual dos adolescentes, estudo 

realizado em Torino, Itália, com 908 adolescentes de 14 a 16 anos, informa que a adolescência é 

uma época onde eles se tornam autônomos, mais abertos à reflexões sobre seus futuros e valores. 

A religiosidade e a orientação positiva para a saúde são fatores protetivos, pode moderar as 

relações com colegas desviantes, assim como os próprios comportamentos problemáticos 

(CATELLINO et al., 2014).  

Em pesquisa feita por Nunes; Vaz (2013), grande parte dos adolescentes diz estar 

namorando. Diferente do observado no estudo, onde aponta que apenas sete deles estão em um 

relacionamento sério, enquanto os outros 105 estão solteiros.  

A filiação religiosa católica, apesar de ser constituída de um grupo conservador, no qual 

não permite relação pré-marital, extramarital e uso de contraceptivos, no Brasil, é menos 

conservador que no exterior (COUTINHO; MIRANDA-RIBEIRO, 2014). Refutando tais autores, 

a pesquisa com os jovens católicos da cidade de Fortaleza-Ceará, mostra que 94,78% dos pais dos 
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adolescentes são católicos, e apresentou porcentagem de 64,35% dos filhos que ainda não tiveram 

relações sexuais.  

Apesar destes resultados, é importante salientar a dificuldade que os filhos sentem para 

conversar com os pais sobre sexo, sexualidade, além de, nas escolas, os professores encontrarem 

dificuldade para falar com os alunos (DUARTE, 2017). 

Os pais são um dos facilitadores importantes no momento de transição que vivem os 

adolescentes. Devem estar preparados e resolvidos para ajudá-los. Precisam lidar de maneira 

tranquila com suas sexualidades a fim de conseguirem refletir sobre o assunto, saber a hora 

correta para dialogar, argumentar, escutar, assim como procurar ser criativo e sanar todas as 

questões dos filhos (ZOCCA et al., 2015). 

A participação dos pais na formação dos filhos é de extrema importância. Resultados de 

um estudo confirmam que a religiosidade na adolescência está negativamente relacionada ao 

comportamento sexual, e que a maioria dos adolescentes desenvolvem suas crenças religiosas de 

acordo com padrões morais dentro do contexto familiar. Os pais utilizam a religião para, entre 

outras finalidades, ensinar valores e exercer controle social (LANDOR et al., 2011). 

A maioria dos adolescentes que participaram da pesquisa tinha pelo menos um irmão. 

Sem dúvida, outro fator que provocará impacto na educação para a saúde da criança ou 

adolescente é a influência externa a qual ele é vulnerável, ou seja, os pares, como irmãos e pais, 

podem exercer influência no comportamento sexual dos adolescentes por meio do código de 

condutas, além da importância do apoio emocional, lealdade, compreensão e intimidade 

(GOMES, 2013). 

Sobre o acesso ao website, é interessante relatar algumas gerações que se formaram 

paralelamente às inovações tecnológicas. A geração Y, dos indivíduos nascidos entre 1980 e 

1999, é compreendida por jovens que encontram-se no mercado de trabalho, extremamente 

informados e com contextos familiares, muitas vezes, de pais ausentes na educação dos filhos, 

que foi amenizada por equipamentos tecnológicos como computadores, videogames, cursos de 

línguas, dentre outros. A geração Z, dos nascidos após 1999, é formada por filhos da geração Y, 

já nasceu na era digital e não sabe o que significa viver sem internet e seus aparatos tecnológicos 

como celular, tabletes, computadores (CRUZ, NERI apud OLIVEIRA e SILVA, 2014). 
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O público entre nove e 16 anos na Europa, está passando por uma transição ecológica 

chamada “pós-desktop”, onde o acesso têm mais chances de ser feito através do smartphone do 

que pelo computador. Estudo mostra, ainda, que no Brasil, o acesso mais comum é feito através 

do computador, seguido do smartphone. Diferente do que evidenciou a pesquisa de validação do 

website, em que a maioria dos participantes utiliza celular (65,18%), seguido do computador 

(33,93%) e tablet (0,89%) (BRASIL, 2014). 

As TIC são importantes instrumentos que podem auxiliar no processo de educação em 

saúde dos adolescentes, e, para que seja eficaz esse processo, é importante atratividade 

interatividade destas ferramentas, assim como as informações devem ser de qualidade acerca da 

saúde (PINTO, et al. 2017). 

Todos os atributos (interatividade, objetivos, relevância e eficácia, e clareza), foram 

avaliados positivamente. Da mesma maneira, ocorreu em estudo de validação de tecnologia 

assistiva para deficientes visuais, onde todos os tópicos foram bem avaliados, apresentaram 

significância estatística e respostas corretas acima de 90% (GUIMARÃES, 2014). 

A comunicação têm se tornado mais flexível devido às novas tecnologias, que 

permitiram a criação de meios difusores de informação mais interativos, liberando os indivíduos 

das limitações de tempo e espaço. É necessário identificar o que precisa ser dito e rever como 

deve ser veiculado ou disponibilizado o conteúdo a ser abordado, a fim de promover a saúde 

(VERMELHO et al., 2014).  

As informações sobre religião, religiosidade, sexualidade, além das prevenção de 

infecções sexualmente transmissíveis foram aceitas pela maioria dos participantes desse estudo. 

Adolescentes de uma escola baiana relatam que seria interessante que os profissionais tornassem 

educação sexual parte de uma disciplina, além de um programa contínuo para esclarecimento de 

dúvidas; destes, 95% acredita que a abordagem sobre o tema reduziria o número de IST’s e 

gravidez indesejada, enquanto cinco por cento referiu que não surtiria efeito (ALMEIDA; 

SANTOS, 2014). 

Estudo relata que adolescentes sentem necessidade de conversar, de saber sobre esse 

tema, como observa-se na fala das adolescentes de uma pesquisa, na qual relata que quer 

conhecer o assunto; outra que quer tirar dúvidas; já outras dizem que, apesar de não realizarem o 

ato sexual, querem ter conhecimento, pois têm curiosidade (SAVEGNAGO; ARPINI, 2013). 
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A educação em saúde é um desafio no que se refere ao aprendizado efetivo e 

transformador de hábito de vida do adolescente. A veiculação de informações a respeito do 

funcionamento do corpo, descrição das características das doenças, assim como hábitos de 

higiene não são suficientes para que os jovens desenvolvam hábitos de vida saudáveis (PINTO et 

al., 2013). 

É importante que a abordagem da educação sexual seja realizada em vários ambientes, 

com pessoas responsáveis como família, rede de saúde e educação, apresentando uma mesma 

linguagem e preocupação com a transversalidade da temática. Salienta-se que incorporada à 

prática de enfermagem, a educação potencializa o cuidar, e, consequentemente, acaba por 

promover saúde e melhorar a qualidade de vida do indivíduo (FREITAS; DIAS, 2010; PINTO et 

al., 2016). 

O envolvimento no processo educativo é de extrema importância, pois permite que o 

adolescente possa aprender de maneira lúdica. Grande parte dos jovens informou que o website 

promove interação e envolvimento ativo no processo. Estes desenvolvem novos caminhos, novas 

trilhas, possibilidades, fazendo valer os processos e as escolhas dos sujeitos. O trabalho na 

perspectiva da participação, interação, da troca, conduz à superação da lógica que percebe as 

tecnologias somente como instrumentos ou ferramentas (RANGEL-S et al., 2012).  

Os adolescentes atuais não vivem mais no “mundo da lua”, e sim, no “espaço das 

nuvens”, um mundo digital, global, acelerado, instantâneo, que parece ser mais surpreendente, 

interessante, oferecendo os mais variados tipos de aventuras com detalhes audiovisuais, 

oportunidades de relacionamentos e estímulos da tecnologia da informação (EISENSTEIN, 

2013).   

Contudo, ressalta-se que uso interativo das mídias digitais pode causar problemas 

mentais, aumento de ansiedade, violência, ciberbullyng, problemas que envolvem a sexualidade, 

como maior vulnerabilidade, incluindo pornografia, acesso facilitado às redes de pedofilia e 

exploração sexual online; compra e uso de drogas, pensamentos ou gestos de autoagressão e 

suicídio, bem como outras situações que podem comprometer a saúde física e mental (BRASIL, 

2016). 
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Jovens de uma pesquisa referem que dentre uma atividade realizada no computador, 

através de um programa que passa orientações de maneira lúdica, envolvendo imagens e sons 

divertidos, são mais atrativos do que dinâmica ou jogo de tabuleiro (FILADESFI et al., 2015). 

Maior parte dos adolescentes informa que conseguiu acessar os tópicos apresentados 

sem dificuldades, assim como tiveram autonomia, pois puderam navegar sem necessitar de ajuda. 

Um estudo com profissionais sobre ambientes virtuais concluiu que, embora a aceitação da 

usabilidade e acessibilidade fossem positivas, é necessário ser oferecido caminhos mais curtos, 

interações menores e, principalmente pouca quantidade de informações apresentadas em tela para 

os usuários. Percebeu-se também a importância, quanto à acessibilidade, de incluir etiquetas em 

elementos para viabilizar os leitores de telas para deficientes visuais, assim como sequenciamento 

adequado para tornar mais fácil a navegação via teclado (GRILO, DIAS, 2016). 

Enfermeiros utilizaram rede social Facebook para trabalhar saúde sexual e reprodutiva 

entre adolescentes de uma escola. Estes referiram que a atividade foi positiva, além de 

reconhecerem que são multiplicadores do conhecimento adquirido no grupo da rede social. Os 

jovens relataram, enfaticamente, a praticidade e facilidade ao acesso, aja vista que é uma 

ferramenta altamente conhecida e utilizada entre eles, além do que, se sentiram motivados a 

participar de discussões no grupo para tirar dúvidas. Outro fator importante foi a maneira 

descontraída e dinâmica que o site proporcionou para que aumentasse a interação com pessoas 

diferentes. A pesquisa também revelou que os adolescentes tiveram uma aproximação maior com 

os serviços de saúde após a participação (ARAGÃO et al., 2018). 

A formulação de tecnologia deve envolver o fazer, o pensar e o ser, mobilizando ações 

de cuidado humano, e ainda diz que a produção de tecnologias, incluindo softwares e websites, 

possibilita a visualização como produtos, algo concreto que permite ao usuário visualizar de 

acordo com sua necessidade, o que os torna potenciais mediadores no ato de cuidar de si (ÁFIO 

et al. 2014).  

A grande maioria dos adolescentes refere que o conteúdo abordado estimula a 

aprendizagem. Pesquisa realizada em uma escola com adolescentes sobre métodos contraceptivos 

e DST’s verificou que os alunos, em sua maioria (87%) tinha conceitos errôneos acerca das 

temáticas, portanto, a realização da oficina despertou interesse do público, assim como propiciou 

que eles ouvissem e discutissem (SILVA et al., 2013). 
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As abordagens educativas sobre IST’s permitem aos adolescentes realização de 

exercício de autorreflexão, favorece satisfação das curiosidades e esclarecimento das dúvidas. 

Mesmo em tempos curtos de encontros com os adolescentes, a temática despertou interesse e 

atenção dos jovens (SILVA et al., 2011).  

Corroborando mais uma vez acerca da importância e da riqueza da temática sobre 

sexualidade e IST’s, tecnologia educativa criada para adolescentes, demonstrou ser eficaz e 

proporcionou significativas mudanças em relação ao conhecimento e compreensão acerca do 

assunto, o que permitiu empoderamento, possibilitando maior intervenção na realidade dos 

mesmos (LEMOS et al., 2015). 

O Site It’s Your Game (IYG), que trabalhou a educação sexual, foi elaborado e 

implementado nos Estados Unidos. Neste estudo observou-se diferenças significativas entre os 

grupos para algumas variáveis psicossociais. Isto acontece com frequência, e é normal. Por este 

motivo é importante a testagem dos programas educativos com a finalidade de obter um feedback 

e restabelecer os critérios de informação (PESKIN, 2014). 

Afirmando o poder de aprendizagem dos websites, com uma amostra de 639 homens e 

mulheres da escola de segundo e terceiro nível secundário, o website: http://www.teen.hbi.ir 

demostrou, segundo o teste t, que educar os alunos através de sites de informação de saúde 

aumentou seus conhecimentos em pelo menos 14,5% em saúde ambiental, e 48,9% em nutrição, 

assim como foi estatisticamente significativo em todos os campos (p = 0,000) (GHORBANI, 

2011). 

Ao ver o site, o jovem informa que sim, que estimula a mudança de comportamento dele. 

Reforçando o resultado da pesquisa, o website CyberSenga, sobre prevenção de HIV, aplicado 

em Uganda, na África, observou que é possível sim melhorar a informação preventiva do HIV 

dos jovens, bem como a motivação em relação ao uso do preservativo, pois seis meses após a 

intervenção, encontrou-se, baseado em dados qualitativos e quantitativos, que o programa é uma 

forma viável e aceitável de fornecer informações preventivas sobre HIV a adolescentes com 

experiência sexual e sem experiência (YBARRA, 2015). 

A maioria dos adolescentes que avaliaram o website afirmaram que este recurso 

educativo estimula aprendizagem de novos conceitos sobre prevenção de DST’s. Corroborando 

com este estudo, infere-se que o aprendizado de forma lúdica, diferenciada, pode modificar a 

http://www.teen.hbi.ir/
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maneira de aprender, por exemplo, o programa web-based stress, relacionado ao manejo do stress 

em 464 adolescentes, em sua maioria mulheres (75%) de 189 escolas, que após de 3 meses foram 

avaliados: tempo percebido, tempo de enfrentamento ativo e tempo-social, em relação à 

competência esperada; sendo que os principais resultados mostraram aumento significativo no 

conhecimento e na procura de apoio, assim como diminuições significativas em evitar 

enfrentamentos entre eles e as dificuldades ao longo do tempo. Não houve efeitos e diferenças 

para a competência por meio de tempo percebido, tempo de enfrentamento ativo e tempo-social 

(VAN VLIET; ANDREWS, 2009). 

Nenhum adolescente marcou a opção não adequado, mostrando, assim, que o website 

apresenta informações de modo simples, e permite reflexão do tema abordado. Em validação de 

cartilha educativa sobre sexualidade para adolescentes, tendo participação nesse processo, os 

próprios adolescentes, assim como avaliadores, estes escreveram poucos comentários, e 

contribuíram com os dados quantitativos. Os especialistas consideraram o conteúdo da mesma 

facilmente perceptível. Contudo, alguns pontos avaliados tiveram que ser revistos para melhorar 

a qualidade da cartilha. O material apresentado, uma cartilha educativa, é diferente de um 

website, mas respalda a ideia de que os materiais validados em conteúdo e aparência apresentam 

eficácia no momento da validação clínica, pois o material foi revisado por especialistas da área da 

saúde e comunicação, além de um adolescente não participante do grupo pesquisado (LUSTOSA, 

2014). 

Assim como na pesquisa, onde todos os adolescentes afirmaram que o site desperta 

interesse, provoca mudança de comportamento, estudo realizado em igreja relata que houve 

mudança de comportamento após intervenção com um programa sobre doença cardiovascular 

utilizando o provérbio 31, passagem bíblica para estimular a mudança de comportamento. Após 

quatro meses foi observada outra postura da maioria das participantes. Os resultados primários 

foram: ingestão alimentar diferenciada, realização de atividades físicas e não utilização do 

tabaco, e como resultados secundários, mudança no índice de massa corporal, auto eficácia e 

autoestima. Uma igreja, pós intervenção, formou um grupo de passeio, outra elaborou uma 

política de não fumantes (KIMES et al., 2014).         
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7 CONCLUSÕES 

 

A promoção da saúde para adolescentes católicos, em relação aos temas sexualidade e 

prevenção de IST’s, se mostra de essencial importância, pois os mesmos, muitas vezes, não têm 

oportunidade de conversar sobre tais temas de maneira simples e correta, por vergonha dos pais, 

familiares, ou porque estes assuntos não são repassados de maneira suave por professores nas 

escolas; ou, quando abordam o assunto, acabam ouvindo informações errôneas por meio de 

colegas do círculo de amizades. O website, utilizado como ferramenta de educação em saúde, se 

mostra eficaz para promover reflexão, questionamentos e mudança de hábito entre os jovens 

católicos. 

Assim, a avaliação do website foi considerada satisfatória. Todos os atributos: 

interatividade, objetivos, relevância e eficácia, e clareza, foram avaliados positivamente, obtendo 

baixa porcentagem de inadequações, tendo destaque, para o atributo clareza, que apresentou 

apenas avaliações positivas. O conteúdo foi relevante, proporcionou aprendizado dos 

adolescentes, com informações acessíveis, adequadas, claras, simples e organizadas. Desta 

maneira, tem-se como validada a tecnologia educativa. 

O website é uma ferramenta de educação em saúde validada, fidedigna, e permite, com 

segurança, devido a seriedade nas informações, a promoção da saúde desta população, na qual 

deve se ter um cuidado especial por não tratarem com frequência o assunto, e por ser um tema 

polêmico, que gera curiosidade, e exige muita habilidade para ser trabalhado no contexto 

religioso. É importante inferir que há constantes atualizações no meio católico, assim como no 

meio digital, sendo sempre necessário atualizações a fim de acompanhar a velocidade e 

veracidade das informações.  

A pesquisa traz contribuições para o conhecimento científico. Apresenta relevância para 

a enfermagem, pois foi desenvolvido e avaliado por enfermeiros, além de teólogos e web-

designers, seguido de uma avaliação com os adolescentes. Esta tecnologia pode ser utilizada em 

diversos cenários, principalmente na igreja, e permite aos profissionais da área da saúde que 

trabalham com prevenção e adolescentes, façam uso da mesma, em especial, com o público 

católico.  

 



45 

 

 

 

8 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O estudo teve algumas limitações, como: dificuldade de recebimento TCLE, alguns 

coordenadores impediram a realização da pesquisa, vírus no website, o que parou a continuidade 

de coleta dos dados duas vezes. Na primeira vez, por quatro dias, na segunda, por cinco dias. 

Em cada visita realizada nos grupos, poucos adolescentes negaram-se a participar da 

pesquisa. O tema, sexualidade e prevenção de IST/HIV/aids, deixou alguns intimidados, 

envergonhados. Outros aderiram prontamente. Em certo grupo de jovens, foram distribuídos, 

aproximadamente, 50 termos. Os adolescentes menores de idade que consentiram participar da 

pesquisa, levaram o TCLE para casa. Todos foram orientados a trazer na outra semana, quando o 

grupo se encontrava novamente para reunião. Ao retornar na semana seguinte para pegar os 

termos, nenhum adolescente lembrou de levá-lo assinado. Desta maneira, a mestranda solicitou 

que levassem na outra semana. Ao retornar pela segunda vez ao grupo, apenas uma adolescente 

levou o termo assinado pelo responsável.  

Observou-se a grande dificuldade do recebimento do TCLE por parte dos adolescentes. 

Muitos pediram desculpas e disseram haver esquecido, ou que o pai esqueceu de assinar. Outros 

disseram que fosse outro dia que eles levariam, ou então que haviam perdido, e acabaram 

pedindo os termos para levar para casa novamente.  

A entrega do TCLE teve baixa adesão quando foram entregues aos menores de idade 

pelos fatores já mencionados. Ao observar esta limitação, em alguns locais a mestranda teve 

iniciativa de solicitar aos coordenadores uma reunião com os pais dos adolescentes a fim de 

explicar o trabalho, seu objetivo, e receber as assinaturas. Contudo, apenas uma coordenadora de 

um grupo de jovens aceitou a realização da reunião. Nem todos os pais compareceram, e os que 

foram fizeram diversas perguntas, aprovaram a participação dos filhos, assim como falaram da 

relevância do trabalho para os adolescentes no meio católico. Outros coordenadores acharam 

inviável, disseram que era muito difícil fazer a reunião. Então, a coleta continuou com a 

estratégia inicial, onde eram entregues os termos em uma semana, e na outra, recolhidos. 

A importância do coordenador do grupo de jovens é elementar para que possa ocorrer 

adesão de forma efetiva. Nos grupos onde houve intervenção do líder, quando ele mandou 

mensagens lembrando os jovens levarem os termos, de responderem a pesquisa, houve um 
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quantitativo maior do que outros grupos em que o coordenador intervia pouco.  

Salienta-se que o Arcebispo de Fortaleza autorizou a pesquisa nos grupos de jovens. Não 

houve interposição de nenhum padre das paróquias visitadas a fim de realizar a pesquisa. 

Contudo, alguns coordenadores de grupos não permitiram a realização da mesma.  

Antes desta pesquisa com o público alvo, o site foi cuidadosamente construído com base 

na literatura, e plenamente de acordo com os documentos da Igreja Católica, contendo, inclusive 

as referências para o aporte teórico. Após sua construção foi avaliado por especialistas 

enfermeiros, educadores em saúde, teólogos e designers gráficos. Os mesmos consideraram o 

website satisfatório com ressalvas que foram sanadas após a avaliação (FERREIRA, 2014). 

Outra limitação deu-se pelo fato do website ter sido invadido por vírus, e ficado alguns 

dias fora do ar durante a coleta de dados. Este fato reforça a necessidade de atualização não 

somente do conteúdo, mas sobretudo da versão pelo qual foi desenvolvido, que teve o ambiente 

atualizado em 2017.  

Recomenda-se realizar a validação do website com grupos religiosos e não religiosos, 

assim como também em escolas religiosas ou não, públicas e privadas, com intenção de dar ao 

maior quantitativo de adolescentes oportunidade de se sensibilizarem acerca da sexualidade e se 

prevenirem contra IST/HIV/aids. Se possível, para estudos posteriores, deve-se atentar para 

procurar os locais e solicitar as devidas autorizações com certa antecedência, assim como realizar 

a coleta dos dados. Caso a adesão seja baixa em algum local, não insistir nele por muito tempo, e 

sim, após duas tentativas, procurar outros locais.  
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APÊNDICE B – Termo de Assentimento ao Adolescente menor de idade 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa de dissertação de mestrado 

intitulada: “Validação de website para adolescentes da igreja católica”. Esse estudo tem como 

objetivo validar uma tecnologia educativa na modalidade de website sobre sexualidade e 

prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis/ Vírus da Imunodeficiência Humana/ 

Acquired Immunodeficiency Syndrome (DST/HIV/aids) para adolescentes da igreja católica. 

Assim, pretende-se fornecer um material tecnológico confiável e atrativo para você a fim de 

minimizar, ou até eliminar dúvidas sobre sexualidade e DST/HIV/aids. Sua participação é 

importante, porém só deve aceitar ou permanecer no estudo conforme sua vontade.  

O motivo que nos leva a desenvolver essa pesquisa é o baixo conhecimento dos 

adolescentes da igreja católica sobre DST/HIV/aids, assim como o pouco diálogo existente entre 

eles, igreja, familiares e escola sobre a temática. 

Sua participação consistirá no seguinte:   

1- Você receberá, através da mestranda responsável, uma carta convite para participar da 

pesquisa, assim como também receberá um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), que será entregue para seu responsável assinar autorizando sua participação no estudo. 

2- Após ler a carta convite, e seu responsável assinar o TCLE, você deverá entregar estes 

documentos para a mestranda na próxima reunião do grupo. 

3. Em seguida, você receberá o e-mail papodeadolescente@gmail.com, contendo a 

apresentação do website, as instruções, e um link para poder acessá-lo.  

4. Por meio do celular ou computador, você acessará o link 

http://papodeadolescente.com.br, que foi fornecido no e-mail de apresentação do tópico 3. 

5. Após de acessar o website, você fará um cadastro, criando seu próprio usuário e 

senha. 

6. Ao se cadastrar no website, você poderá explorar a página, ler o conteúdo, ver vídeos 

relacionados à temática, ouvir músicas.  Você terá dois dias para revisar e explorar o site, e 

poderá acessá-lo quantas vezes quiser. 

7. Após dois dias, você receberá um questionário através do e-mail 

papoufc@gmail.com, com 14 questões objetivas via Google Drive (serviço de armazenamento e 

sincronização de arquivos), e terá quatro dias para devolver o questionário.  

Os itens avaliados serão interatividade, objetivos, relevância e eficácia, clareza. 

Interatividade: avalia a interatividade do sujeito (adolescente) no processo educativo de maneira 

ativa e participante. Objetivos: saber se os propósitos, metas ou fins foram atingidos com sua 

utilização. Relevância e eficácia: características que avaliam o grau de significação do website, a 

capacidade de causar impacto, motivação e/ou interesse, assim como o grau de significação. 

Clareza: objetiva avaliar se as informações apresentadas no website são de fácil entendimento, se 

o enunciado das informações é claro, no sentido da transmissão do conteúdo. 

Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será 

esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. A sua 

participação é voluntária, e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou 

modificação na forma em que é atendido(a) pela mestranda, que irá tratar a sua identidade com 

padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo 

apresenta risco mínimo, como constrangimento na hora de explorar o site, ou responder o 

http://papodeadolescente.com.br/
mailto:papoufc@gmail.com
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questionário, isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como, por exemplo, 

conversar, tomar banho, ler, que podem ser minimizados por meio de uma melhor explicação 

sobre as possíveis dúvidas.  

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada a pesquisa. Seu nome ou o 

material que indique sua participação não será liberado sem a permissão do responsável e por 

você. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com a mestranda 

responsável por um período de cinco anos e, após esse tempo, serão destruídos. Este termo de 

consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma via será arquivada pela 

mestranda responsável, e a outra será fornecida a você.  

 

 

Eu, ________________________________________________________, portador(a) do 

documento de Identidade nº ____________________, fui informado(a) dos objetivos do estudo, 

cujo título é “Validação de website para adolescentes da igreja católica”, realizado pela 

mestranda Fátima Karine Apolonio Vasconcelos, de maneira clara e detalhada, e esclareci minhas 

dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável 

poderá modificar a decisão de participar, se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu 

responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma via deste 

Termo de Assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

Fortaleza, ____ de ______________ de 20____ . 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do(a) adolescente 

 

__________________________________________ 

Assinatura da mestranda responsável pelo estudo 

 

Endereço da responsável pela pesquisa: 

 

Nome: Fátima Karine Apolonio Vasconcelos 

Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115–– Rodolfo Teófilo. Contato: (85)996487962. 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ - Rua Coronel Nunes 

de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344/46. (Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a 

sexta-feira). O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável 

pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos. 
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APÊNDICE C – Termo de Assentimento ao Adolescente maior de idade 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa: “Validação de website para 

adolescentes da igreja católica”. Esse estudo tem como objetivo validar uma tecnologia educativa 

na modalidade de website sobre sexualidade e prevenção de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis/Vírus da Imunodeficiência Humana/AcquiredImmunodeficiencySyndrome 

(DST/HIV/aids) para adolescentes da igreja católica. Assim, pretende-se fornecer um material 

tecnológico confiável e atrativo para você, a fim de minimizar, ou até eliminar dúvidas sobre 

sexualidade e DST/HIV/aids. Sua participação é importante, porém só deve aceitar ou 

permanecer no estudo conforme sua vontade.  

O motivo que nos leva a desenvolver essa pesquisa é o baixo conhecimento dos 

adolescentes da igreja católica sobre DST/HIV/aids, assim como o pouco diálogo existente entre 

eles, igreja, familiares e escola sobre a temática. 

Para a concretização da pesquisa, serão realizados os seguintes passos:  

1. Você receberá uma carta convite para participar da pesquisa e deverá assiná-la caso 

aceite participar. 

2. Após assinar a carta convite, você deverá entregá-la para a mestranda na próxima 

reunião do grupo. 

3. Em seguida, você receberá o e-mail papoufc@gmail.com, contendo a apresentação do 

website, as instruções e um link para poder acessá-lo.  

4. Por meio do celular ou computador, acessará o link http://papodeadolescente.com.br, 

que foi fornecido no e-mail de apresentação do tópico 3. 

5. Após de acessar o website, você fará um cadastro, criando seu próprio usuário e 

senha.   

6. Ao se cadastrar, poderá explorar a página, ler seu conteúdo, ver vídeos relacionados à 

temática. Você terá dois dias para revisar e explorar o site, e poderá acessá-lo quantas as vezes 

que quiser. 

7. Após os dois dias, você receberá um questionário através do e-mail: 

papoufc@gmail.com, com 14 questões objetivas via Google Drive (serviço de armazenamento e 

sincronização de arquivos), e terá quatro dias para devolver o questionário.  

Os itens avaliados serão interatividade, objetivos, relevância e eficácia, clareza. 

Interatividade: avalia a interatividade do sujeito (adolescente) no processo educativo de maneira 

ativa e participante. Objetivos: saber se os propósitos, metas ou fins foram atingidos com sua 

utilização. Relevância e eficácia: características que avaliam o grau de significação do website, a 

capacidade de causar impacto, motivação e/ou interesse, assim como o grau de significação. 

Clareza: objetiva avaliar se as informações apresentadas no website são de fácil entendimento, se 

o enunciado das informações é claro, no sentido da transmissão do conteúdo. 

Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será 

esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar a qualquer 

momento. Sua participação é voluntária, e a recusa em participar não acarretará qualquer 

penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a) pela mestranda, que irá tratar a sua 

identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma 

publicação. Este estudo apresenta risco mínimo, como constrangimento na hora de explorar o 

site, ou responder o questionário, isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como, 

mailto:papoufc@gmail.com
http://papodeadolescente.com.br/
mailto:papoufc@gmail.com
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por exemplo, conversar, tomar banho, ler, que podem ser minimizados por meio de uma melhor 

explicação sobre as possíveis dúvidas. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada a pesquisa. Seu nome ou o 

material que indique sua participação não será liberado sem sua permissão. Os dados e 

instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um 

período de cinco anos e, após esse tempo, serão destruídos. Este termo de consentimento 

encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma via será arquivada pela mestranda 

responsável, e a outra será fornecida a você. 

 

 

Eu,_____________________________________________________, portador(a) do documento 

de Identidade ____________________, fui informado(a) dos objetivos do estudo “Validação de 

website para adolescentes da igreja católica”, realizado pela mestranda Fátima Karine 

Apolonio Vasconcelos, de maneira clara e detalhada, e esclareci minhas dúvidas. Sei que a 

qualquer momento poderei solicitar novas informações, e posso mudar a decisão de participar, se 

assim o desejar. Declaro que concordo em participar desse estudo, e que recebi uma via deste 

Termo de Assentimento que me foi dada com a oportunidade ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

Fortaleza, ____ de ______________ de 20____ . 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do (a) adolescente maior de idade 

 

__________________________________________ 

Assinatura da mestranda responsável pela pesquisa 

 

Endereço da responsável pela pesquisa: 

 

Nome: Fátima Karine Apolonio Vasconcelos 

Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115–– Rodolfo Teófilo. Contato: (85)996487962. 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ - Rua Coronel Nunes 

de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344/46. (Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a 

sexta-feira). O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável 

pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos. 
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos pais ou responsável 

 

Seu(sua) filho(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “Validação 

de website para adolescentes da igreja católica”. O objetivo desse estudo é validar uma tecnologia 

educativa na modalidade de website sobre sexualidade e prevenção de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis/ Vírus da Imunodeficiência Humana/ Acquired Immunodeficiency Syndrome 

(DST/HIV/aids) para adolescentes da igreja católica. Pretende-se com este estudo fornecer um 

material confiável e atrativo para a população de adolescentes a fim de minimizar, ou até eliminar 

dúvidas acerca da sexualidade e DST/HIV/aids. 

Solicito sua autorização para que seu(sua) filho(a) participe deste estudo. Para isto, serão 

realizados os seguintes passos:  

1. Seu(sua) filho(a) receberá o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

para que você autorize e assine a fim de que ele(a) participe da pesquisa, assim como receberá 

também uma carta convite. 

2. Após autorizado, ele(a) entregará o TCLE de volta para a mestranda na próxima 

reunião do grupo. 

3. Em seguida, seu(sua) filho(a) receberá o e-mail papoufc@gmail.com, contendo a 

apresentação do website, as instruções e um link para poder acessá-lo.  

4. Por meio do celular ou computador, seu(sua) filho(a) acessará o link 

http://papodeadolescente.com.br, que foi fornecido no e-mail de apresentação do tópico 3. 

5. Após de ingressar no website, fará um cadastro, criando seu próprio usuário e senha.   

6. Com o usuário, seu(sua) filho(a) poderá ingressar no website. Ele(a) irá explorar a 

página, ler seu conteúdo, ver vídeos relacionados à temática. Ele(a) terá dois dias para revisar e 

explorar o website, e poderá acessá-lo quantas vezes quiser. 

7. Após os dois dias, ele(a) receberá um questionário através do e-mail 

papoufc@gmail.com, com 14 questões objetivas via Google Drive (serviço de armazenamento e 

sincronização de arquivos). Seu(sua) filho(a) terá quatro dias para devolver o questionário 

respondido.  

Os itens avaliados serão interatividade, objetivos, relevância e eficácia, clareza. 

Interatividade: avalia a interatividade do sujeito (adolescente) no processo educativo de maneira 

ativa e participante. Objetivos: saber se os propósitos, metas ou fins foram atingidos com sua 

utilização. Relevância e eficácia: características que avaliam o grau de significação do website, a 

capacidade de causar impacto, motivação e/ou interesse, assim como o grau de significação. 

Clareza: objetiva avaliar se as informações apresentadas no website são de fácil entendimento, se 

o enunciado das informações é claro, no sentido da transmissão do conteúdo. 

Para que seu(sua) filho(a) possa participar deste estudo, você deverá autorizar e assinar 

este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O(a) adolescente não terá nenhum custo, nem 

receberá qualquer vantagem financeira. Será esclarecido em qualquer aspecto que desejar, e 

estará livre para participar ou recusar-se. Você como responsável poderá retirar o consentimento 

ou interromper a participação do(a) adolescente a qualquer momento. Lembro que a participação 

do seu(sua) filho(a) é voluntária. A recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou 

modificação na forma em que é atendido(a) pela mestranda, que irá tratar a sua identidade com 

padrões profissionais de sigilo. O(a) adolescente não será identificado em nenhuma publicação. 

Este estudo apresenta risco mínimo, como constrangimento na hora de explorar o site, ou 

http://papodeadolescente.com.br/
mailto:papoufc@gmail.com
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responder o questionário, isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como, por 

exemplo, conversar, tomar banho, ler, que podem ser minimizados por meio de uma melhor 

explicação sobre as possíveis dúvidas. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada a pesquisa. O nome do seu(sua) 

filho(a) ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os 

dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com a mestranda responsável por 

um período de cinco anos e, após esse tempo, serão destruídos. Este termo de consentimento 

encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma via será arquivada pela mestranda 

responsável, e a outra será fornecida a você. 

 

Espero contar com sua cooperação e desde já agradeço pela atenção. 

 

Termo de Consentimento Pós-Esclarecido 

 

Eu,________________________________________________, documento de identidade 

nº ________________, declaro que tomei conhecimento do estudo “Validação de website para 

adolescentes da igreja católica”, realizado pela mestranda Fátima Karine Apolonio 

Vasconcelos, compreendi perfeitamente tudo que me foi informado sobre a participação do 

meu(minha) filho(a) no mencionado estudo. Estando consciente dos seus direitos, das suas 

responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a participação dele implica, autorizo a 

participação dele(a), e dou o meu consentimento sem que para isso tenha sido forçado(a) ou 

obrigado(a), autorizando voluntariamente a participação do meu(minha) filho(a) nesta pesquisa.  

 

Fortaleza, _______ de _______________ de 201__. 

 

Dados do responsável:  

Nome: ________________________________________________________________  

Documento de identidade: _____________________ Órgão expedidor: ____________  

Endereço e telefone: _____________________________________________________  

Nome do adolescente:____________________________________________________  

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura da mestranda responsável pelo estudo 

 

________________________________________________ 

Assinatura de um dos pais ou responsável 
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Endereço da responsável pela pesquisa: 

Nome: Fátima Karine Apolonio Vasconcelos 

Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115– Rodolfo Teófilo. Contato: (85)996487962. 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a participação do seu filho (a) 

na pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ - Rua 

Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344/46. (Horário: 08:00-12:00 

horas de segunda a sexta-feira). O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do 

Ceará responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas 

envolvendo seres humanos. 
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ANEXO A - Instrumento de coleta de dados 

 

Prezado avaliador, 

Este instrumento objetiva registrar a sua avaliação em relação à Tecnologia Educativa  

na modalidade de website. Para cada atributo, você deverá dar nota de 0 a 2, como desejar, de 

acordo com a legenda abaixo: 

(0) Inadequado: a tecnologia educativa não atende a definição do item. 

(1) Parcialmente adequado: a tecnologia atende parcialmente a definição do item. 

(2) Adequado: a tecnologia atende a definição do item. 

 

ARTIBUTOS ITEM 0 1 2 

1. INTERATIVIDADE 1 O conteúdo da informação está adequado às 

suas necessidades 

   

2 Oferece interação, envolvimento ativo no 

processo educativo 

   

3 Possibilita acessar sem dificuldades os tópicos 

apresentados 

   

4 Fornece autonomia ao usuário em relação à 

sua operação 

   

2. OBJETIVOS 5 Estimula a aprendizagem sobre o conteúdo 

abordado 

   

6 Estimula a aprendizagem de novos conceitos    

7 Permite-lhe buscar informações sem 

dificuldades 

   

8 Possui estratégia de apresentação atrativa    

3. RELEVÂNCIA E 

EFICÁCIA 

9 Disponibiliza os recursos adequados e 

necessários para a sua utilização 

   

10 Desperta o seu interesse para utilizá-la    

11 Estimula mudança de comportamento em 

você 

   

12 Reproduz o conteúdo abordado em diferentes 

contextos 

   

4. CLAREZA 13 Apresenta as informações de modo simples    

14 Permite-lhe refletir sobre o conteúdo 

apresentado 

   

Fonte: Adaptado de Guimarães, F.J (2014). 
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ANEXO B - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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