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RESUMO 

 

A adolescência constitui um dos períodos mais intensos de mudanças físicas, 

psicológicas e sociais da vida da pessoa. Começa com uma série de mudanças 

fisiológicas que desembocam em a maduração dos órgãos sexuais, capacidade de 

reproduzir-se e relacionar-se sexualmente; onde nela se define a identidade sexual, 

a saúde reprodutiva e sexual, pelo que pode resultar a probabilidade de contrair uma 

infecção de transmissão sexual e gravidez indesejada por falta de informações sobre 

sexualidade necessária para proteger-se e por práticas sexuais em condições de 

inseguridade. Brindar informação acerca de tema de sexualidade é a tarefa a nível 

governamental especialmente do sistema de saúde e educacional, através de 

programas educativos, debate e discussões sobre o tema, para assim entregar à 

sociedade um ser humano bem preparado e instruído para assumir os roles que 

correspondem. Desta forma, o plano de ação será desenvolvido em estágios 

específicos: capacitação da equipe de saúde a participar do trabalho; apresentação 

do plano de ação aos adolescentes-pais e professores; seleção de adolescentes em 

faixa etária de 12 a 18 anos; desenvolvimento de temas de sexualidade e adiamento 

de debate. Discutir e aclarar as dúvidas, ampliar os conceitos e valores de 

promoção, prevenção da saúde sexual e reprodutiva durante o desenvolvimento da 

vida afetiva e sexual desses adolescentes é o principal objetivo de este trabalho; 

além da formação de grupos de adolescentes de forma permanentes com 

representação e coordenação juvenil orientado pelas secretarias de educação e 

saúde. É necessário programas /estratégias preventivas-que promovem o vinculo 

entre família, a escola, as instituições de saúde e o adolescentes.   

 

Palavras-chave: Sexualidade. 2. Saúde do Adolescente. 3. Educação em saúde.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Adolescence is one of the most intense periods of physical, psychological, and social 

changes in a person's life. It begins with a series of physiological changes that lead 

to maturation of the sexual organs, ability to reproduce and to relate sexually; where 

it defines sexual identity, reproductive and sexual health, and may result in the 

likelihood of contracting a sexually transmitted infection and unwanted pregnancy 

due to lack of information on sexuality needed to protect oneself and sexual practices 

in conditions of insecurity. Providing information on the subject of sexuality is the task 

at governmental level especially of the health and educational system, through 

educational programs, debate and discussions on the subject, in order to deliver to 

the society a human being well prepared and educated to assume the roles that 

correspond. In this way, the action plan will be developed in specific stages: training 

of the health team to participate in the work; presentation of the action plan to 

adolescents-parents and teachers; selection of adolescents in the age group of 12 to 

18 years; development of sexuality issues and postponement of debate. Discussing 

and clarifying doubts, expanding the concepts and values of promotion, prevention of 

sexual and reproductive health during the development of the affective and sexual 

life of these adolescents is the main objective of this work; in addition to the formation 

of permanent groups of adolescents with youth representation and coordination, 

guided by the education and health secretariats. There is a need for preventive 

programs / strategies that promote the link between family, school, health institutions 

and adolescents. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 
1.1 Título 

 

Estratégias Educativas sobre sexualidade em adolescentes atendidos na UBS       

Djalma Nunes, São José do Peixe – PI. 

 

1.2 Equipes Executoras 

 

 Mayra Rojas Castellanos 

 Ahirlan Silva de Castro 

 

1.3 Parcerias Institucionais  

 

 Secretaria Municipal de Saúde do município São José do Peixe. 

 Secretaria Municipal de Educação do município São José do Peixe. 
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2 INTRODUÇÂO  

A educação sexual é considerada uma necessidade da sociedade, porque 

dentre seus objetivos a capacitação do homem é fundamental para que sua relação 

com outro sexo possibilite desfrutar dos mais altos valores humanos e possa criar as 

condições materiais e espirituais, favoráveis para o fortalecimento dos legítimos 

sentimentos de amor, respeito, solidariedade, como também a base plena da 

igualdade de cada um dos membros. (BORTOLOZZI, 2012, p. 152). 

A educação sexual revela ser um processo que ocorre de modo amplo, 

chamado também de orientação sexual. É entendido como um processo sistemático 

e continuado de intervenção, o qual oferece não apenas a informação cientifica 

sobre sexualidade, mas proporciona também espaços de discussão e reflexão, que 

podem auxiliar os adolescentes a questionar mitos, tabus e preconceitos na tentativa 

de ajudar a escola a superar obstáculos que se interpõem entre ela e a 

aprendizagem dos alunos (BORTOLOZZI; MARA; MARES, 2012 p.152). 

Existem vários fatores que dificultam um diálogo consistente e seguro entre 

os adolescentes com seus professores e familiares. Esses fatores têm resistido às 

modernizações do pensamento humano, sustentando-se em questões religiosas, 

mitos, preconceitos e valores morais. O fato é que os pais por motivos dos mais 

variados se esquivam quando é interrogado pelos filhos sobre suas dúvidas sexuais 

(DE ANDRADE, 2013, p. 49). 

Quando pensamos no processo da educação sexual, não podemos 

esquecer que é imprescindível a presença dos profissionais da área de educação e 

saúde para um ensino de qualidade. A escola, por sua vez, recebe a criança e 

adolescentes não trabalhados e assume a responsabilidade de educar esses 

indivíduos através da educação sexual. Muitos agravantes impedem o sucesso na 

promoção de uma educação sexual efetiva: formação docente, descompromisso da 

família, resistência da comunidade escolar ou civil (DE ANDRADE, 2013, p.49-50). 

A escola tem sido uma das instituições privilegiadas para realizar a 

educação sexual, além de ser espaço formativo e humanizador, há como 

prerrogativa legal o incentivo governamental para que se ofereça nesse âmbito o 

esclarecimento formal sobre sexualidade como pode ser observado no volume 10 

dos parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do ensino fundamental 

(BORTOLOZZI; EIDT; MARES, 2012, p.152).  
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Da atenção primária de saúde na comunidade constitui um dos níveis de 

atenção com prioridade onde se concebem entre outros, serviço de promoção, 

prevenção além de educação, constituindo um suporte importante pôr o sistema de 

saúde ao crescimento do programa do médico, enfermagem, agentes comunitários 

ao qual permitirá uma intervenção promocional educativa dentro da que se 

encontram: educação sobre as necessidades de assumir a sexualidade de maneira 

responsável, promover a planificação familiar e a maternidade consciente, com o 

propósito de favorecer a saúde sexual e desenvolver um sentimento de 

responsabilidade até a prevenção. 

Em 1989 foi criado o programa do adolescente (PROSAD), que tem como 

intuito a integridade das ações de forma multiprofissional, intersetorial e 

interinstitucional, além do foco preventivo e educacional, no atendimento dos jovens 

/ adolescentes, onde uma das prioridades é saúde reprodutiva e sexual (BRASIL, 

2010). 

A adolescência é a etapa da vida no qual se definem características físicas, 

psicológicas e sociais do adulto com capacidade reprodutiva, responsabilidade 

social, independência, identidade adulta e sexual. Nela ocorrem mudanças 

significativas que fazem com que esta etapa seja a mais vulnerável do ciclo vital, 

constituindo um motivo de preocupação, cada vez mais cedo das relações sexuais o 

que pode causar aparição de gravidez entre outros casos complexos.  

A adolescência é a fase na qual, geralmente, o indivíduo inicia sua vida 

sexual. Pelas características especificas dessa fase do desenvolvimento, como 

menor condição de controle dos impulsos, a iniciação sexual pode estar associada a 

comportamentos de riscos, as contaminações com DST/AIDS e a gravidez. Segundo 

registros da Organização Mundial da Saúde, metade das novas infecções por HIV 

no mundo surgem em pessoas menores de 24 anos, sendo que a maioria se infecta 

por via sexual (BRASIL, 2010). 

Quanto à gravidez na adolescência, os registros do Ministério de Saúde 

apontam que o número de partos em adolescentes de 10 a 19 anos em 2007 foi de 

594.205; em 2008 caio para 487173 e até outubro de 2009 foi registrados 408.400 o 

que revela uma redução de 34,6 ao longo da década. Mesmo havendo queda na 

fecundidade em adolescentes em todo o Brasil, ainda é preocupante a gravidez em 

adolescentes, visto que se configura um problema social e de saúde pública 

(BRASIL, 2011). 
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Por isso o debate sobre Educação sexual como sua promoção efetiva é 

indispensável aos adolescentes, comunidades escolares e família. Sendo assim, o 

presente trabalho visa melhorar a sexualidade de adolescente escolar da cidade de 

São José do Peixe, identificando aspectos de vulnerabilidade para prevenir gravidez 

na adolescência, DST/AIDS e incentivar no uso de anticoncepcional com finalidade 

de lograr uma sexualidade responsável. 
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3 JUSTIFICATIVA 

Em nossa comunidade existem dificuldades dos adolescentes dialogarem 

sobre temas de sexualidade, observado um alto índice de gravidez em 

adolescentes, pois as garotas não usam de forma adequada os métodos 

contraceptivos para evitar uma gravidez não desejada, DST, HIV/AISD, relacionado 

com uma pobre orientação sexual nas primeiras etapas da vida sexual, a qual é 

fundamental para uma adequada conduta sexual. 

Existem dificuldades na educação sexual direcionada a prevenir nestas 

problemáticas inerentes aos adolescentes, constituindo um problema de saúde 

pública emergente que precisa ser solucionado.  Por isso é que propomos uma 

estratégia de intervenção para educar sobre sexualidade nesta etapa com realização 

de atividades educativas, formação de grupos de adolescentes e a participação 

familiar e de toda a comunidade. 

Falar de sexualidade nas escolas, com os pais dos adolescentes é um 

problema sério na atualidade, sendo sujeito de limitação para poder orientar aos 

adolescentes sobre tabus e falsos critérios de nossos antepassados. Para muitos 

pais, tocar no assunto de sexualidade com os filhos gera angustia e sendo assim o 

adolescente busca informações por meio de conversas com amigos e pessoas não 

bem preparadas para dar uma orientação correta, resultando em práticas erradas e 

aumento de gestações em adolescentes, DST, abandono escolar, início precoce de 

relações sexuais. 

Esta demostrado que na educação sexual iniciada precocemente, com 

orientação familiar adequada, complementada com uma educação na escola e com 

o sistema de saúde com parceria, melhora o conhecimento do adolescente, a 

dinâmica familiar, social e diminui a evasão escolar. 

O propósito das ações é orientar e discutir temas relacionados à saúde 

sexual na adolescência, conhecimento do corpo humano, prevenção da DST, 

HIV/AISD, além de estimular o autocuidado. 

Portanto, como prioridade, escolheu-se este problema para propor ações e 

utilizá-las como ferramenta que possam contribuir na redução dos índices de 

gravidez na adolescência e aumentar os conhecimentos sobre sexualidade assim 

como evitar as relações sexuais precoces e desprotegidas.  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

Melhorar os conhecimentos sobre sexualidade em adolescentes da UBS 

Djalma Nunes com estratégia de intervenção educativa sobre educação sexual. 

 

4.2 Específicos 

 Identificar os adolescentes com conhecimentos deficientes sobre sexualidade 

para melhorar sou conhecimentos com atividades educativas sobre 

sexualidade.  

 Fomentar a comunicação pais-adolescentes-professores-pessoal de saúde 

sobre sexualidade desde etapas cedo da vida. 

 Promover ações educativas continuadas sobre sexualidade em parceria 

saúde-educação. 

 Sensibilizar aos pais sobre importância do diálogo sobre saúde sexual e       

reprodutiva para lograr uma sexualidade responsável. 

 Criação de grupos de adolescentes e promotores de saúde de forma 

permanente. 
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5 METAS  

 Capacitar 90%dos profissionais de saúde para a realização de atividades de 

promoção e prevenção em saúde sexual e reprodutiva.                     

 Reduzir em 20% a incidência de gravidez na adolescência e riscos 

associados a esta condição.                 

 Capacitar a 75 %dos adolescentes em temas de anticoncepcional, prevenção 

de DST, HIV/AIDS e maternidade e paternidade responsável. 
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6 METODOLOGIA 

 Local de intervenção:  

Unidade Básica de Saúde Djalma Nunes, município de São José do peixe. 

São José do Peixe é um municipio brasileiro do estado do Piauí. Localiza- se a uma 

latitude 07º29’37 sul e a uma longitude 42º33’49 oeste, estando a uma altitude de 

170 metros. Sua população estimada em 2004 era de 3 792 habitantes. 

Possui uma área de 1370,1 km². 

 

 População abordada:  

Adolescentes em faixa etária de 12 a 18 anos pertencente à área 

supracitada, de ambos os sexos. 

 

 Etapas do Projeto: 

 

-  Capacitação da equipe de saúde (médico-enfermeira, agente de saúde). 

Neste projeto precisamos capacitar a equipe de saúde em temas de                             

sexualidade a ser abordados, especialmente aos agentes comunitários de saúde 

que são as pessoas mais perto da população. 

- Seleção dos adolescentes de acordo faixa etária supracitada que desejam 

participar em no projeto, e com prévio consentimento informado de seus pais. 

-   Acolhimento dos adolescentes e seus pais. 

-   Na apresentação da proposta de intervenção educativa a familiares e professores 

dos adolescentes. 

-   Desenvolvimento das temáticas de sexualidade escolhidas, depois de identificar 

os conhecimentos deficientes sobre sexualidade.  

Nestas temáticas serram desenvolvidas em quatro encontros semanais com 

duração de 60 minutos; para no desarrolho de estas temáticas serram utilizados 

recursos audiovisuais.  

As temáticas a desenvolver são relacionadas sobre anatomia de corpo a 

humano, principais mudanças presentes em transição criança adolescentes, 

gravidez e adolescência, anticoncepcionais, HIV/AISD. 

 A avaliação da aprendizagem será realizada durante todo o 

desenvolvimento deste projeto, onde os adolescentes serão observados quanto aos 

seus envolvimentos, participações e conhecimentos adquiridos durante o projeto. 
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-  Criação de grupos de adolescente de forma permanentes selecionando um líder 

juvenil entre elos com conhecimentos adequados em sexualidade e que posa 

incentivar aos adolescentes a participar em atividades educativas, esportivas e 

culturais programadas. 
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7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES 
Mês 

01/2018 
Mês 

02/2018 
Mês 

03/2018 
Mês 

04/2018 
Mês 

05/2018 

Capacitação de equipe de 
saúde 

X    
 

Reunião com adolescentes, 
familiares e professores. 

X    
 

Acolhimento dos adolescente 
e familiar  

 X   
 

Atividades educativas sobre 
temas de sexualidade 

 X X  
 

Criação de grupo de 
adolescente  

   X 
 

Conclusões e despedida     X 
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8 IMPACTOS ESPERADOS 

Com a capacitação dos professionais, das parcerias envolvidas e dos 

adolescentes participantes do trabalho na cidade São José do Peixe, espera-se 

melhorar as informações sobre a sexualidade deles. 

Espera-se também melhorar o dialogo entre adolescentes, famílias, 

professores e todo o sistema que envolve a saúde, para podermos dar explicações 

adequadas sobre a sexualidade. 

Com o nível dos conhecimentos adquiridos e almejamos a formação de um 

ser humano mais responsável socialmente. 

Com a conclusão desse trabalho esperamos obtermos um índice menor das 

doenças sexualmente transmissíveis (DST, HIV/AIDS) e da gravidez desses jovens 

em sua adolescência. 
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 9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A educação para a saúde é eficaz quando é capaz de produzir mudanças 

em o nível de conhecimento, da compreensão ou da maneira de pensar, podendo 

produzir mudanças em comportamento ou em modo de vida das pessoas.   

A educação é responsabilidade de todos os setores da sociedade e os 

organismos de saúde devem participar neste apoio; com isso se sustenta uma 

educação preventiva, da qual nosso sistema de saúde tem importante papel, pois 

assim acontecera uma mudança da conduta que favoreça a prevenção das 

infecções, enfermidades e gravidez não desejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

REFERÊNCIAS 

 
BARACCARAT Christiane; PIRES, Solangel. Adolescentes e sexualidade: As   
possibilidades de um projeto de extensão na busca de uma adolescência saudável. 
Revista Avance em enfermagem. v 31, n1, p 170-176. Junho. 2013. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Doenças Sexualmente 
transmissíveis/AIDS. Departamento de Atenção Básica. Brasil.2010. 
 
BRASIL, Ministério da Saúde: Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 
Atenção Básica, Cadernos de Atenção Básica: Saúde Sexual e Saúde 
Reprodutiva. Brasília, 2011. 
 
BORTOLOZZI, Ana Cláudia; MARA, Nadia; MARES, Bruna. Educação sexual na 
escola a partir da Psicologia histórico-cultural. Revista Psicologia em estudo. V17 
N1 p 151-156. Jan./Mar 2012. 
 
CAVALGANTE Jacques Antônio; FREITAS, Sabrina. et.al. Sexualidade na 
adolescência: Dialogando e construindo saberes a traves do Petsaúde. Revista 
Sanare-revista de políticas públicas. Ceará. v 13, n 1 ,p64-68. Janeiro/Julho. 
2014. 
 
CRUZ, Silvan; ALENDE, Lisie; SCARTO, Juliane; NEUMAIE, Camila; ANTUNES, Laí 
RESSEL, Lúcia Beatriz; NUNES, Camila: Mitos e dúvidas  de adolescentes acerca 
das modificações corporais e suas implicações na sexualidade. Revista de 
Enfermagem UFSM. V4 no 2 . 2014 
 
DE ANDRADE, Marita. Sexualidade e afetividade na escola. Revista Presença 
Pedagógica. v 19, n 112, p 48-55. Setembro. 2013. 
 
 DIAZ Robinson Alves. Educação sexual orientada para ação: Um estudo 
bibliográfico sobre aplicabilidade dessa modalidade de intervenção. 2014.156f-
dissertação. Faculdade de ciências e letras campos de Araraquara. Universidade 
Estadual Paulista. São Paulo. 2014. 
 
 GROFFI, Alcione Maria. Transição entre infância e a adolescência: Concepções 
de alunos, professores e pais sobre sexo e sexualidade. 2015.151f-Tesse. Curitiba. 
2015. Universidade Federal do Paraná. 
 
 MACEDO, Senei; NUNES, Francisco Arnoldo et al .Adolescência e sexualidade. 
Scripts sexuais a partir das representações sociais. Revista Brasileira de 
Enfermagem. v 66, n 1 ,p103-109.febreiro 2013. 
 
MARQUES Ângela Cristina; SANTOS, Nilson. Uma proposta de formação 
continuada aos professores. Revista Espacios. V38 N35 p7. Abril. 2017. 
 
OLIVEIRA, Nádia de Paula; BERIA, Norge Umberto. BRAWN, Ligia. Sexualidade em 
adolescência: Um estudo com escolares da cidade de Manaus /AM. Revista 
Aletheia n 43-44, p129-146. Augusto. 2014. 
 


