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RESUMO 
 

A adolescência é considerada a fase da vida entre a infância e a idade adulta que é 
responsável pela construção da identidade e pensamento no futuro. As adolescentes 
são vítimas das consequências adversas da sexualidade precoce como: gravidez não 
planejada, doenças sexualmente transmitidas e exploração sexual por adultos, 
afirmando ainda que algumas não têm conhecimento e nem tão pouco acesso a 
contraceptivos. Este estudo pretende buscar conhecimento sobre como as 
adolescentes enfrentam as consequências adversas relacionadas a sexualidade 
precoce. O plano operativo possui situações problemas: gravidez não planejada, 
DST´S e violência sexual em adolescentes. Metas: reduzir em 80% o índice de 
gravidez não planejada, reduzir em 80% o índice de adolescentes com DST´S, reduzir 
em 80% o índice de violência sexual e aumentar em 90% o índice de adolescentes 
com conhecimentos e acesso aos contraceptivos; Estratégias: busca ativa das 
adolescentes gestantes, pré-natal de qualidade o mais precoce possível, buscar os 
adolescentes com doenças sexualmente transmissíveis, promover palestras 
educativas sobre prevenção e tratamento de DST´s, acompanhar e tratar 
adequadamente os casos, minimizando danos, prevenir novos casos de situações de 
violência sexual contra adolescentes, reunir adolescentes e pais, para repassar as 
devidas orientações quanto a importância do uso de contraceptivos na sexualidade. 
Esse estudo pode contribuir para orientar os jovens a evitarem uma gravidez não 
planejada, através de estratégias eficazes no planejamento familiar, norteando a 
utilização dos métodos anticoncepcionais de maneira correta, evitando assim uma 
exposição a infecções sexualmente transmissíveis, além de, prevenir novos casos de 
abuso sexual. 
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ABSTRACT 

 



Adolescence is considered the phase of life between childhood and adulthood that is 
responsible for building identity and thinking in the future. Adolescents are victims of 
the adverse consequences of early sexuality, such as: unplanned pregnancy, sexually 
transmitted diseases and sexual exploitation by adults, and some are not aware of or 
have no access to contraceptives. This study aims to seek knowledge about how 
adolescents face the adverse consequences related to precocious sexuality. The 
operational plan has problems: unplanned pregnancy, STDs and sexual violence in 
adolescents. Goals: Reduce unintended pregnancy rates by 80%, reduce the number 
of adolescents with STDs by 80%, reduce the rate of sexual violence by 80% and 
increase by 90% the rate of adolescents with knowledge and access to contraceptives; 
Strategies: active search of pregnant adolescents, quality prenatal care as early as 
possible, seek adolescents with sexually transmitted diseases, promote educational 
lectures on STD prevention and treatment, follow up and treat cases adequately, 
minimize harm, prevent new cases of sexual violence against adolescents, to gather 
adolescents and parents, to review appropriate guidelines on the importance of using 
contraceptives in sexuality. This study can help guide young people to avoid unplanned 
pregnancies through effective family planning strategies, guide the use of contraceptive 
methods in a correct way, thus avoiding exposure to sexually transmitted infections, 
and prevent new cases of abuse sexual. 
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INTRODUÇÃO 

 
Análise de situações problemas do seu território 

 
A adolescência é considerada a fase da vida entre a infância e a idade adulta 

que é responsável pela construção da identidade e pensamento no futuro. De acordo 

com essa concepção, a identidade é entendida como o resultado das relações entre 

as dimensões biológica e social que vão se combinando através da vivência do 

indivíduo ao longo dos anos. Período este conhecido pelas transformações que 

ocorrem em seu corpo em decorrência da puberdade (14). 

A adolescência, também, pode ser entendida como um processo de 

‘desconstrução’ e ‘reconstrução’ da identidade, no qual o jovem terá que desmontar o 

mundo infantil e reconstruí-lo a seu modo. O adolescente realiza uma complexa 

travessia do mundo infantil para o mundo adulto, a mesma que um dia todos nós 

realizamos. Como consequência das mudanças ocorridas nesse período, familiares, 

professores, profissionais de saúde e outros que se relacionam com adolescentes 

podem sentir-se inseguros e, até mesmo, resistentes, perdendo, assim, importantes 

possibilidades de estabelecer com eles um vínculo de confiança (2). 

As garotas adolescentes são vítimas das consequências adversas da 

sexualidade precoce como: gravidez não planejada, doenças sexualmente 



transmitidas e exploração sexual por adultos, afirmando ainda que algumas não têm 

conhecimento e nem tão pouco acesso restrito a contraceptivos (3).  

Importante salientar que a gravidez na adolescência não é percebida na 

sociedade apenas como um problema individual das adolescentes grávidas, nem até 

como um problema de suas famílias, mas como uma ação de saúde pública, a exigir 

providências do poder público. Ao ser percebida como um problema de governo, a 

gestação na adolescência mobiliza a produção de conhecimentos especializados e a 

tomada de providências, tais como a realização de campanhas, debates e palestras 

em escolas com o tema sexualidade e gravidez. É necessário enfatizar ainda que não 

é apenas a adolescente grávida que se torna alvo do governo, mas todas as 

adolescentes, constituindo as de grupos de fatores de risco como escolaridade e 

classe sociais mais baixa, menarca precoce, atividade sexual precoce e as 

adolescentes que usam irregular os métodos contraceptivos (9). 

Além disso, implica no atraso nos estudos e uma educação inadequada contribui 

para que essas meninas não tenham projetos de vida articulados ou perspectivas 

acadêmicas e profissionais, de forma que a gravidez e os cuidados com os filhos 

substituem eventuais ambições pessoais (12). 

A ausência de diretrizes claras e objetivas sobre o atendimento em saúde 

pública no contexto de gravidez e maternidade na adolescência constitui um quadro de 

precariedade do atendimento preventivo e assistencial às adolescentes comumente 

observados nas Unidades Básicas de Saúde. Sendo de fundamental importância que 

o adolescente, ao buscar o serviço de saúde, sinta-se acolhido e perceba o 

profissional de saúde como um mediador importante para o cuidado de sua saúde e 

bem-estar (7). 

Sendo a adolescência um período bastante diferenciado, pois pressupõem 

descobertas, desejos, sensações, mudanças e, especialmente, transformações que 

geram dúvidas e anseios, principalmente no tocante a sexualidade, vem trazendo a 

tona novas repercussões, tornando-se alvo para ações governamentais que 

minimizem os efeitos desta situação (16). 

Este estudo pretende buscar conhecimento sobre adolescentes em maior 

vulnerabilidade à sexualidade precoce (oriundos de famílias de baixa renda e com 

baixa escolaridade), objetivando identificar como as adolescentes enfrentam as 

consequências adversas relacionadas a sexualidade precoce. Como objetivos 

específicos, temos: conhecer os adolescentes, identificar as consequências adversas 



que estes estão sujeitas; analisar o conhecimento de adolescentes em relação a 

sexualidade precoce. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 
Ser Adolescente 
 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) delimita a adolescência como a 

segunda década de vida, período compreendido entre os 10 e os 19 anos, 11 meses e 

29 dias; e a juventude como o período que vai dos 15 aos 24 anos. Há, portanto, 

intersecção entre a segunda metade da adolescência e os primeiros anos da 

juventude. O Ministério da Saúde toma por base a definição da OMS e recorre aos 

termos “população jovem” ou “pessoas jovens” para referir-se ao conjunto de 

adolescentes e jovens, ou seja, à abrangente faixa compreendida entre 10 e 24 anos 

(3). 

A adolescência pode, ainda, ser entendida como um processo de 

‘desconstrução’ e ‘reconstrução’ da identidade, no qual o jovem terá que desmontar o 

mundo infantil e reconstruí-lo a seu modo. O adolescente realiza uma complexa 

travessia do mundo infantil para o mundo adulto, a mesma que um dia todos nós 

realizamos. Como consequência das mudanças ocorridas nesse período, familiares, 

professores, profissionais de saúde e outros que se relacionam com adolescentes 

podem sentir-se inseguros e, até mesmo, resistentes, perdendo, assim, importantes 

possibilidades de estabelecer com eles um vínculo de confiança (2). 

Destacado que a sexualidade é vivenciada no meio familiar onde não se 

expressa dessa maneira mitos, valores, e costumes adquiridos por seus descendentes 

e são repassadas para as gerações futuras de acordo com a cultura apreendidos, com 

seus descendentes pois é nesse ambiente que, desde a infância, são construídos e 

repassados ensinamentos e condutas as gerações futuras. Podendo embaraçar 

pensamentos e provocar restrições na vida sexual dos indivíduos (16). 

 
A Gestação na Adolescência 

 
As mudanças causadas pela gestação, não implicam apenas para a jovem 

adolescente, deve-se levar em consideração que esta, se insere no contexto familiar, 

sendo assim, toda a família participa do processo gestacional e também são afetadas 

direta ou indiretamente com tal situação, muitas vezes, surgem dificuldades nas 



relações entre pais e filhas e consequências negativas para o desenvolvimento 

psicológico das mesmas (4). 

A família, pode influenciar tanto negativamente quanto positivamente na vivência 

da gravidez, sabe-se que em um primeiro momento, o impacto da notícia pode 

causar transtorno e revolta para os familiares, principalmente por não ser algo 

planejado e trazer privações e renúncias à vida da adolescente, mas, em segundo 

plano ocorre uma aceitação e em seguida ficam sujeitas adaptações necessárias que 

concerte um 

planejamento, após o nascimento do bebê (15). 

Durante a gestação a família passa a ter expectativas em relação ao seu 

desempenho como mãe e em relação ao seu futuro. Independente de ter ou não 

desejado ser mãe, a adolescente passa a assumir um espaço significativo na sua vida. 

A maternidade exige que a jovem leve em consideração o fato de que sua vida, da 

gravidez em diante, estará vinculada às demandas do filho (15). 

Existem princípios que devem ser obedecidos e respeitados quando se busca a 

qualidade do serviço aplicado à Atenção Primaria de Saúde, tais como: primeiro 

contato, que é o acesso ao uso dos serviços para o qual se procura atenção à saúde; 

longitudinalidade, caracterizado pelo aporte regulador e consistente de cuidados pela 

equipe de saúde, em um ambiente humanizado, de relação mútua entre equipes de 

saúde, indivíduos e famílias; integralidade, que é o conjunto de serviços que atendam 

os problemas mais comuns da população, tanto no que se refere a problemas 

biológicos e psicológicos como sociais, que acusam a doença, e coordenação, que é a 

capacidade de garantir a continuidade da atenção. (1) 

O acompanhamento do pré-natal da adolescente deve acontecer na a Atenção 

Primária à Saúde (APS). Pode ser definida como: 

 

Um conjunto de valores, um conjunto de princípios, sustentabilidade, 

intersetorialidade, participação social. Os atributos da APS são: 

acesso de primeiro contato, integralidade, longitudinalidade, 

coordenação, orientação familiar e comunitária e competência 

cultural, e seus atributos são qualidades essenciais que se colocam 

como desafios a serem alcançados. Quanto mais um serviço de 

saúde é orientado para o alcance da maior presença desses atributos 

mais ele se torna capaz de prover atenção integral, do ponto de vista 

biopsicossocial, à sua comunidade adstrita (1). 

 



Com o avanço dos conhecimentos na área da saúde, a gravidez na 

adolescência é considerada de alto risco, sendo tratada, portanto, com o 

acompanhamento médico. Daí a importância do pré-natal para evitar, nesses casos, 

complicações durante a gestação, o parto e o nascimento de uma criança com 

problemas (4). 

O apoio familiar é muito importante, tanto por parte da família da jovem mãe, 

quanto da família do pai, uma vez que o interesse e a preocupação demonstrados por 

ambos colaboram com a autoestima da gestante, evitando que a mesma sinta-se 

sozinha diante da situação. A cooperação de familiares e amigos para encarar este 

período de intensas modificações é essencial para fortalecer e orientar a adolescente 

grávida (11). 

Uma boa consulta pré-natal associada a uma boa educação em saúde refletirá 

em uma gestante mais preparada para enfrentar sua atual situação. Sendo assim, 

merece destaque a importância da educação em saúde durante as consultas, para 

tanto, é necessário que os profissionais da área estejam qualificados para realizar este 

tipo de ação, dando a devida importância aos aspectos mais relevantes na vida da 

adolescente (4). 

 
Adolescência e o Uso de Métodos Contraceptivos 

 
Os adolescentes iniciam suas experiências sexuais sem conhecimento e atitudes 

que os incentivem à contracepção. Muitos nunca conversaram sobre o assunto e a 

maioria dos adolescentes nunca usou qualquer método contraceptivo. A iniciação 

sexual é mais evidente no grupo masculino enquanto que o desconhecimento de 

qualquer método contraceptivo é mais evidente nos grupos femininos e de 

adolescentes mais jovens. Não existe diferença significativa de comunicação, atitudes 

e uso de métodos contraceptivos em relação ao sexo ou à idade dos participantes (5). 

Geralmente, os adolescentes com condições sociais semelhantes àqueles 

considerados mais vulneráveis à gravidez na adolescência, são provenientes de 

famílias de baixa renda, com nível fundamental de escolaridade e na maioria estão na 

fase inicial da adolescência. Estes adolescentes têm iniciado suas atividades sexuais 

sem orientação contraceptiva e com conhecimentos e atitudes que limitam o uso de 

métodos contraceptivos. Estão expostos à gravidez não planejada, o que se verifica ao 

evidenciar que a maioria dos adolescentes que iniciou suas práticas sexuais nunca 

usou qualquer método contraceptivo (5). 



É importante destacar, que a carência de orientação contraceptiva e a 

vulnerabilidade desses adolescentes à gravidez precoce, deve-se atribuir ao papel dos 

pais, profissionais de saúde e professores que estão entre as principais fontes de 

informação sobre o tema, e devem estar orientando e informando aos adolescentes 

sobre como lidar com a sexualidade na adolescência, de forma a evitar uma gravidez 

precoce (11). 

O papel dos profissionais de saúde merece um destaque especial, por serem os 

responsáveis pela saúde como um todo, além de, representar o incentivador da 

comunicação sobre a contracepção e da sua responsabilidade na qualidade da 

informação prestada aos adolescentes de forma a promover conhecimento e 

motivação para o uso da contracepção pelos adolescentes que decidirem iniciar suas 

práticas sexuais. Vale ressaltar, que os pais, os profissionais de saúde e professores, 

são os principais adultos reconhecidos como fontes de informação sobre contracepção 

e orientação aos adolescentes e precisam exercer esse papel com qualidade e 

alertados acerca da relevância do seu potencial para essa mudança de realidade na 

vivência dos adolescentes (7). 

 
Adolescência e as Doenças Sexualmente Transmissíveis 

 
Em relação a adolescentes e DST’s, percebemos que a maioria dos 

adolescentes  são desprovidos de conhecimentos sobre a forma de transmissão das 

DST’s e desconhecem a possibilidade do contágio das DST/AIDS por meio do sexo 

oral, transmissão vertical e do leite materno, além da probabilidade de uma pessoa de 

aparência saudável poder estar contaminada com o HIV. Além disso, muitos jovens 

iniciam a vida sexual ativa e passam a ter relações sem pelo menos o uso do 

preservativo em uma relação sexual, e muitos não consideram necessária a utilização 

pois consideram saudável a relação sexual com a pessoa que se ama e confia, 

simplesmente por falta de conhecimento e informações sobre as doenças sexualmente 

transmissíveis (6). 

Entende-se sobre uma DST, que é uma doença adquirida através da relação 

sexual e que algumas DST não têm cura, e que temos o uso do preservativo como 

forma de proteção. A falta de conhecimentos e as dúvidas quanto às formas de 

contágio, sem ser pela forma sexual e das doenças proveniente do nosso organismo 

normal devem ser consideradas, uma vez que deixam o adolescente mais vulnerável. 

O processo de prevenção das DST deve ser composto por métodos criativos de 

abordagem, não restringir apenas nas formas tradicionais de ensino. Sem 



conhecimento e informações de qualidade, os adolescentes tornam-se cada vez mais 

vulneráveis a fatores de risco a essas doenças, como o não uso do preservativo na 

maioria das relações sexuais e o consumo de bebidas alcoólicas e de drogas (16) 

A maioria dos adolescentes, não recebem as orientações necessárias sobre 

DST´S no ambiente escolar e também pelos pais, tornando os adolescentes mais 

vulneráveis a receberem informações fora da escola, principalmente por amigos, as 

quais podem ser superficiais, carregadas de tabus e preconceitos e advindas de fontes 

não confiáveis, que também, muitas vezes, não tiveram acesso à educação sexual. 

Com isso, o desconhecimento dos adolescentes em relação à transmissão, prevenção 

e tratamento das DST´S, pode causar alguns comportamentos de risco que tornam 

essa população vulnerável às DST/AIDS, como o início precoce da vida sexual e o uso 

pouco frequente da preservativos (6). 

Dessa forma, é bastante relevante a necessidade de programas efetivos de 

orientação sexual nas escolas com a atenção voltada à saúde integral do adolescente 

com o intuito de impedir que os jovens se envolvam em situações de vulnerabilidade 

que possam gerar danos a sua saúde e, assim, proporcionar conhecimento 

consistente, capaz de gerar um comportamento sexual seguro, saudável e menos 

exposto a riscos (16). 

Há necessidade dos pais e profissionais promoverem esclarecimentos sobre o 

autocuidado antes da iniciação sexual e o conhecimento dos métodos contraceptivos. 

O envolvimento dos pais nos esforços de prevenção das DST voltados aos 

adolescentes, conforme já demonstrado nas pesquisas, aumenta o impacto dos 

programas educativos. Contudo, a maioria dos programas de implementação de 

redução de risco nas escolas não inclui os pais, isso acontece, devido as participações 

parentais exigirem compromisso de tempo significativo por parte desses (18). 

 
Adolescentes vítimas de Violência Sexual 

 
A violência configura-se como uma questão desafiadora tanto para profissionais 

como para gestores dos serviços de saúde. Cabe ao enfermeiro e aos demais 

profissionais de saúde atuarem de maneira comprometida e competente, com 

aprofundamento e ampliação das discussões com todos os profissionais envolvidos 

nessa problemática, para detectar precocemente os casos por meio da observação de 

sinais e sintomas do quadro clínico, notificar casos suspeitos e confirmados, acolher, 

minimizar danos e prevenir situações de violência contra adolescentes (8). 



A assistência a esses casos deve começar em nível de atenção primária, 

atentando-se para atividades preventivas de conhecimento dessa temática à 

população a fim de que essas mulheres também possam ser assistidas desde o 

começo, evitando problemas futuros ou quando já dada à situação de gravidez 

possam ter a autonomia de decidir o desfecho. É fundamental que o acompanhamento 

seja continuado e não pontual nos serviços de saúde (13). 

Faz-se necessário o fortalecimento de redes de proteção aos direitos dos 

adolescentes, constituídas de maneira interdisciplinar e intersetorial, inclusive com 

participação da comunidade, com políticas que favoreçam a capacitação profissional 

para a identificação, notificação, tratamento adequado, acompanhamento dos casos e 

encaminhamentos, proporcionando a implementação de estratégias eficazes para a 

prevenção de novos casos e minimização das consequências de casos notificados (8). 

A Atenção Básica deve estar atenta aos casos de violência contra crianças e 

adolescentes, assim como compreender às peculiaridades dos adolescentes com 

relação a saúde sexual e reprodutiva. Portanto, denunciar casos de violência, abuso e 

exploração sexual praticados contra adolescentes tem papel essencial, além de ir em 

conformidade com objetivo de desenvolvimento da igualdade entre os sexos e 

valorização da mulher, esta considerada principal vítima dessas agressões (17).  

 
PLANO OPERATIVO 

 
Planilha de Intervenção 

 
Situação 
problema 

OBJETIVOS METAS/ 
PRAZOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

- Gravidez não 
planejada em 
adolescentes 

- Investigar as 
causas da 
gravidez não 
planejada 

- Reduzir em 
80% o índice 
de gravidez 
não planejada 
em 
adolescentes. 
- Dezembro a 
fevereiro 2019. 
 

- Fazer a busca 
ativa das 
adolescentes 
gestantes 

- Iniciar o Pré-
natal de 
qualidade o mais 
precoce possível 

Gilciara 
(Enfermeira) 
Marcus (Médico) 
Keila (Tecnica de 
Enfermagem) 
Samaria, Gentil, 
Eval, Abraão, 
Priscilia, José 
Edmilson (ACS) 

- Doenças 
Sexualmente 
Transmissíveis – 
DST´S em 

- Identificar o 
índice de 
adolescentes 
com DST´S 

- Reduzir em 
80% o índice 
de 
adolescentes 
com DST´S. 
- Dezembro a 

- Buscar os 
adolescentes 
com doenças 
sexualmente 

Gilciara 
(Enfermeira) 
Marcus (Médico) 
Keila (TE) 
Samaria, Gentil, 



adolescentes fevereiro 2019. 
 

transmissíveis. 

 - Promover 
palestras 
educativas sobre 
prevenção e 
tratamento de 
DST´s. 

Eval, Abraão, 
Priscilia, José 
Edmilson (ACS) 

- Violência sexual 
em adolescentes 

- Detectar 
precocemente 
adolescentes 
vítimas de 
violência 
sexual 

Reduzir em 
80% o índice 
de violência 
sexual em 
adolescentes. 
- Dezembro a 
fevereiro 2019. 
 

- Acompanhar e 
tratar 
adequadamente 
os casos, 
minimizando 
danos. 

- Prevenir novos 
casos de 
situações de 
violência sexual 
contra 
adolescentes. 

Gilciara 
(Enfermeira) 
Marcus (Médico) 
Keila (TE) 
Samaria, Gentil, 
Eval, Abraão, 
Priscilia, José 
Edmilson (ACS) 

- Poucos 
adolescentes com 
conhecimento e 
acesso a 
contraceptivos  

- Orientar os 
adolescentes 
sobre a 
importância 
do uso de 
contraceptivos  

- Aumentar em 
90% o índice 
de 
adolescentes 
com 
conhecimentos 
e acesso aos 
contraceptivos. 
- Dezembro a 
fevereiro 2019. 
 

-Reunir crianças, 
e adolescentes e 
pais, para 
repassar as 
devidas 
orientações 
quanto a 
importância do 
uso de 
contraceptivos 
na sexualidade. 

Gilciara 
(Enfermeira) 
Marcus (Médico) 
Keila (TE) 
Samaria, Gentil, 
Eval, Abraão, 
Priscilia, José 
Edmilson (ACS) 

 

 

PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO OPERATIVO 

 
 Após o início das atividades propostas no plano operativo, com o intuito de 

promover o acompanhamento da execução das ações e a avaliação dos resultados, 

será feito uma busca ativa das adolescentes gestantes, além do acompanhamento dos 

prontuários e livro de gestantes, para saber se todas compareceram as consultas 

marcadas de pré-natal, apresentando resultados de exames de rotina, lista de 

frequência das reuniões com os grupos de gestantes e das palestras realizadas com a 

equipe e caderneta de gestante como documento comprobatório, com quantidade de 



consultas realizadas na unidade básica de saúde, e todos os dados complementares 

registrados (exames, vacinas, avaliação odontológica, suplementação de ácido fólico e 

sulfato ferroso, consulta do parceiro). 

 
CONCLUSÃO 

 
A pesquisa realizada sobre a adolescência e as consequências adversas da 

sexualidade precoce englobaram estudos de sobre das adolescentes grávidas 

relacionando fatores associados ao não uso dos métodos contraceptivos, pouco 

conhecimento sobre o uso desses métodos, à vulnerabilidade dessas adolescentes as 

DST´S e também a situações de violências sexual. 

Nesse contexto é necessário que as equipes de saúde multiprofissionais 

trabalhem com responsabilidade e compromisso com os programas desenvolvidos 

pelas entidades: União, Estado e Município, na tentativa de diminuir ou reverter tal 

situação, e entendam a temática para desempenhar melhor o papel da estratégia 

saúde da família (ESF), acrescentando nos cronogramas diários, atividades 

educativas e atendimentos específicos para os adolescentes  como preconiza a lei de 

diretrizes da saúde dos adolescentes, com discussões sobre sexualidade, direitos 

reprodutivos e gênero. 

Devido a estratégia saúde da família (ESF), ser a porta de entrada ao sistema de 

saúde é importante que o adolescente possa se sentir acolhido e desenvolva um 

vínculo de confiança quando buscar os serviços de saúde, e perceba a equipe de 

enfermagem como intercessores para a prevenção e promoção de bem-estar. 

Contudo, para que isso ocorra é necessária capacitação, treinamentos voltado aos 

profissionais de saúde, para que se desenvolva uma maneira facilitadora de 

abordagem a este grupo de difícil acesso.  

Recomenda-se que não só os profissionais de saúde, mas uma equipe 

multiprofissional como enfermeiro, técnicos em enfermagem, professores, núcleo de 

saúde da família, líderes religiosos, entre outros, orientem quanto ao uso dos métodos 

e a prevenção de uma gravidez não planejada, a prevenção de infecções sexualmente 

transmissíveis, como também, de novos casos de violência sexual. 

Por fim esse estudo pode contribuir para que tenha uma discussão das políticas 

públicas que favoreçam a capacitação profissional, e que estes reflitam sobre sua 

função na sociedade de orientar os jovens a evitarem uma gravidez não planejada, 

implementação de estratégias eficazes no planejamento familiar, nas unidades básicas 

de saúde, além de nortear a utilizar os métodos anticoncepcionais de maneira correta, 



evitando assim uma exposição a infecções sexualmente transmissíveis, além de, 

identificar, notificar, acompanhar e tratar adequadamente os casos de abuso sexual, 

buscando a prevenção de novos casos e minimização das consequências de casos 

notificados. 
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