Relato de Experiência• Experience Report

Prêmio Aplicativo Saúde Adolescente: inovação em
disseminação de conhecimentos sobre saúde sexual e
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Resumo

O Prêmio Aplicativo Saúde Adolescente foi um concurso de aplicativos idealizado
pela Organização Pan-Americana da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde (SP),
executado pela organização social CIEDS, entre janeiro e dezembro de 2015.
Inscreveram-se 360 adolescentes, criadores de 115 aplicativos, alcançando mais
de 20 mil pessoas.
Palavras-chave: Políticas públicas, Tecnologia, Saúde.

Abstract

The ‘Saúde Adolescente’ App Contest was a mobile app competition devised by
Organização Pan-Americana da Saúde (PAHO) and the Health Department of
São Paulo State, executed by the social organization CIEDS, between January
and December 2015. A total of 360 adolescents were enrolled, developers of 115
mobile apps, reaching more than 20.000 people.
Keywords: Public Policies, Technology, Health.
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Introdução

A divulgação do concurso se deu através da mobilização
de mais de 40 organizações parceiras do CIEDS e realiza-

Estatísticas recentes evidenciam os desafios que o Brasil
tem a enfrentar no que tange a saúde sexual do adolescente. Levando em consideração que esta é a primeira geração
brasileira que cresceu conectada à internet, e motivados
pelo desejo de disseminar conteúdos relativos à saúde

ção de 19 Caravanas em Casas do Adolescente. Além disto,
foram utilizadas estratégias como uso de materiais impressos, divulgação em sites, mídias sociais e e-mail marketing.
Os aplicativos criados atingiram mais de 20 mil pessoas,
contabilizados através de acessos e downloads.

sexual e reprodutiva do adolescente e aproximá-los dos
serviços públicos de saúde, a Organização Pan-Americana

Discussão

da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde (SP) idealizaram
o Prêmio Aplicativo Saúde Adolescente, organizado e executado pelo Centro Integrado de Estudos e Programas de

A experiência pioneira e com alto potencial de escalonamento tratou de um processo de reflexão e redesenho

Desenvolvimento Sustentável (CIEDS)(1).

sobre a forma de se comunicar com adolescentes. Todo
o processo de operacionalização e resultados do concur-
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so só reafirmam o grande potencial de disseminação de
informações por meio de tecnologias móveis. O desen-

Adolescentes de 10 a 19 anos tiveram acesso a materiais

volvimento de competências socioemocionais entre os

sobre saúde adolescente e tecnologia que serviram como

adolescentes, como protagonismo e criticidade, é fator a

inspiração para criação de seus aplicativos, construídos por

ser destacado e é expresso nas falas dos adolescentes par-

eles próprios em uma plataforma virtual [Fábrica de Apli-

ticipantes do concurso:

cativos]. Os aplicativos foram avaliados por uma equipe

1. “Foi uma experiência incrível aprender a montar um

técnica, júri de especialistas. A seleção do júri técnico e de

aplicativo que aborda um tema que é tão importante. Pude

especialistas seguiu os seguintes critérios: (i) criatividade;

descobrir várias coisas, inclusive sobre as Casas do Adoles-

(ii) layout; (iii) bom uso da ferramenta; (iv) relação com os

cente. Fiquei muito feliz em saber que há locais que acolhem

temas propostos; (v) atratividade, em temas como justifi-

adolescentes, assim como eu, que nessa fase têm tantas

cativa, criatividade, layout e relevância, e posteriormente

dúvidas”.

por júri popular. A seleção do júri popular seguiu o critério
do número de downloads. Os ganhadores de cada categoria foram premiados com smartphones.

Comentários finais

O grande vencedor, autor do aplicativo “Minha Gestação”, que tinha como objetivo tirar dúvidas e guiar adoles-

O CIEDS, através deste concurso, buscou ampliar os co-

centes durante a gestação, também ganhou uma viagem

nhecimentos dos adolescentes nos temas relativos à sua

internacional para participar de um evento de tecnologia

saúde sexual e reprodutiva, além de apresentar e aproximá

em San Francisco (EUA).

-los aos serviços públicos de saúde. Utilizamos de recursos criativos e tecnológicos, em consonância ao perfil do
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jovem brasileiro atual que está conectado à internet.
A partir da avaliação sobre conhecimentos em saúde
dos adolescentes, pudemos perceber importantes déficits,
incluindo falta de conhecimento sobre serviços do SUS e
direitos da gestante adolescente.

O aplicativo Minha Gestação está disponível para download na Play Store e na Apple Store. Os aplicativos vencedores podem ser vistos no site <www.aplicativosaudeadolescente.com.br>. Os demais aplicativos estão disponíveis no
site fabricadeaplicativos.com.br. Todos os aplicativos são
de direito de seus respectivos criadores. ■
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