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A educação para sexualidade é uma importante ferramenta para subsidiar discussões sobre as
práticas e comportamentos das adolescentes em relação aos riscos que envolvem a atividade
sexual, além de promover a prevenção de problemas futuros (FIQUEIRO, 2009). Existe o aumento
do número de casos de Doenças Sexualmente Transmissíveis e gravidez indesejada em
adolescentes (SILVA, 2009), sendo uma condição que eleva a prevalência de complicações
maternas e fetais, frequentemente está associada a graves problemas psicossociais,como
alcoolismo, famílias desestruturadas, baixo nivel socioeconômico,, carências de ordem afetivo
(TAQUETTE, 2008) Assim, é clara a necessidade de abordar o tema em questão com as
adolescentes, no sentido de assegurar a estas a vivência responsável da sexualidade.

Nos países em desenvolvimento todos os dias 20 mil meninas com menos 18 anos dão á luz e 
muitas delas morrem em decorrência de complicações da gravidez ou parto. No Brasil a maioria
das crianças nascidas vivas são filhas de adolescentes, além disso  a prevalência de DST (
Doenças Sexualmente Transmissíveis) na adolescência é elevada e a incidência vem
aumentando os riscos de gravidez ectópica, infertilidade ou câncer de colo uterino, segundo os
estudos da OMS (Organização Mundial de Saúde) .

 Verifica-se que é muito difícil um acompanhamento adequado sobre a sexualidade das
adolescentes, já que a maioria não frequenta as consultas previamente agendadas, é significativa
a quantidade de adolescentes grávidas que são assistidas na unidade de saúde em questão,
tem DST ( Doenças Sexualmente Transmissíveis) associadas á gestação. Torna-se necessário
priorizar programas de educação pela Atenção Primária de Saúde que assegurem às
adolescentes o conhecimento e atendam as necessidades de saúde, favorecendo um processo de
desenvolvimento pleno e saudável.

 

Objetivo Geral:  O objetivo do presente estudo é planejar e desenvolver práticas educativas e
participativas sobre sexualidade na adolescência, com a intervenção da Atenção Primária de
Saúde.

 

Objetivos Específicos: 

 1.   Orientar sobre o uso dos métodos contraceptivos existentes mais adequados para as
adolescentes.    

 2.   Oferecer orientação sobre as doenças sexualmente transmissíveis mais comuns, a forma de
contágio, os sinais e sintomas e as formas de prevenção das mesmas.

 3.   Diagnosticar e acompanhar a gestação precocemente na adolescência, através do programa
de Atenção Primária de Saúde.



 

Metodo

 

Local :  O projeto de intervenção será realizado na Unidade de Saúde da Família (USAFA) Santa
Rosa , onde são atendidos os usuários pertencentes à área urbana do município de Guarujá-
SP.

Público-alvo: Participarão das atividades a população adolescente na faixa etária de 10 a 19 anos
pertencentes a área de abrangência da USAFA. Os responsáveis pela realização das
intervenções educativas serão os membros da equipe multiprofissional.

 Estratégias e ações

 1. Identificar entre as adolescentes cadastradas assistidas na unidade de saúde, seus
comportamentos sexuais.

 2. Identificar aquelas que têm maiores riscos e vulnerabilidades em relação à sexualidade.

 

 3. Iniciar as atividades práticas de consulta agendada ás adolescentes.

 

 4. Iniciar as atividades grupais que serão desenvolvidas por meio de palestras, reuniões com
grupos de apoio e filmes educativos de forma interativa onde eles poderão expressar sua
compreensão e dúvidas relacionadas a sexualidade.

 

 5. Visitar as escolas e planejar atividades educativas conjuntamente com a equipe de saúde em
relação ao tema de maior interesse das adolescentes.

 

6. Promover atendimento especializado com ajuda de outros profissionais de saúde do município
como a psicóloga.

 

7. Monitorar em visitas domiciliares o comportamento dos adolescentes no meio familiar,
observando os estilos de vida e seus comportamentos em relação à sexualidade.

 

8. Utilizar as informações aportadas pelos usuários durante as consultas, visitas domiciliares , às
escolas, reuniões com a equipe e grupos de apoio, prontuários dos pacientes na atenção básica
da USAFA .

Avaliação / monitoramento

1.         Será solicitado aos participantes que avaliem e contribuam com sugestões para mehoria por
meio do preenchimento do questionário de avaliação da intervenção sobre as estratégias
educativas em saúde sobre sexualidade na adolescência garantindo uma vida saudável.



2.          Realizar  o controle adequado e permanente dos fatores de risco relacionados com a
conduta sexual dos adolescentes.As avaliações das atividades propostas serão realizadas nas
reuniões da equipe multiprofissional.  

 

 Resultados esperados

Com a execução da intervenção educativa, pretende-se melhorar os níveis de conhecimento dos
fatores de risco e consequências desfavoráveis relacionados com a conduta sexual e reprodutiva
na adolescência, diminuir a elevada incidência de gravidez nesta faixa etária, que façam uso
adequado dos diferentes meios contraceptivos e aprendam a proteger-se das DST/AIDS.
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