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RESUMO 

A gravidez na adolescência é um problema de saúde pública que afeta todas as classes sociais, 

problema esse que merece atenção das equipes de saúde, pois oferece riscos a mães e aos bebês. 

Este projeto tem por objetivo realizar uma ação de educação em saúde para informar os 

adolescentes e os pais sobre os riscos de uma gravidez precoce e sem planejamento tanto para 

a adolescente quanto para o bebê. Para a realização desse projeto serão realizadas operações, 

sendo a primeira operação a formação de parceria entre a equipe de saúde e a escola, e a segunda 

operação será a realização da ação educativa direcionada aos adolescentes, a qual será dividida 

em três fases, são elas: o planejamento e preparação; a execução; e por fim, a ação educativa 

direcionada aos pais com o intuito de informá-los como abordar a sexualidade com suas filhas. 

Como resultados, são esperados que a capacitação da equipe prepare a mesma para receber e 

orientar os adolescentes e seus pais, com a formação de parceria com a escola é esperado que o 

assunto sexualidade pare de ser tratado como tabu, e por fim com a disseminação da informação 

pretende-se informar os adolescentes e seus pais sobre a importância da prevenção da gravidez 

na adolescência. Ao planejar esse plano de intervenção foi possível notar que pode ser muito 

difícil lavar informações de sexualidade e prevenção para adolescentes e pais, porém dispomos 

de uma equipe entusiasmada e profissionais qualificados para disseminar a informação e 

colaborar com a diminuição do índice de gravidez na adolescência no município de Tucumã - 

Pará. 

Palavras-chave: Saúde dos Adolescentes, Gravidez, Estratégia Saúde da Família.  
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ABSTRACT 

Teenage pregnancy is a public health problem that affects all social classes, a problem that 

deserves attention from health teams because it poses risks to mothers and babies. This project 

aims to carry out a health education action to inform adolescents and parents about the risks of 

unplanned early pregnancy for both the adolescent and the baby. For this project will be 

performed operations, the first operation being the formation of partnership between the health 

team and the school, and the second operation will be the educational action directed to 

adolescents, which will be divided into three phases, they are : planning and preparation; the 

execution; and finally, the educative action directed to parents in order to inform them how to 

approach sexuality with their daughters. As a result, the training of the team is expected to 

prepare them to receive and guide the adolescents and their parents, with the formation of a 

partnership with the school, it is expected that the sexuality subject will stop being treated as 

taboo, and finally with the dissemination. This information is intended to inform adolescents 

and their parents about the importance of preventing teenage pregnancy. In planning this 

intervention plan it was noted that it can be very difficult to wash information on sexuality and 

prevention for adolescents and parents, but we have an enthusiastic team and qualified 

professionals to disseminate the information and collaborate with the decrease of the teenage 

pregnancy rate in the country. municipality of Tucumã - Pará. 

Keywords: Adolescent Health, Pregnancy, Family Health Strategy 
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1. INTRODUÇÃO 

O cenário no qual o projeto se desenvolverá será a zona urbana do município de Tucumã, 

nos bairros atendidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF) 4. Tucumã é um município do 

estado do Pará, criado pela Lei nº 5.455, de 10 de maio de 1988, e desmembrada do município 

de São Félix do Xingu. No ano de 1989 foi realizada a primeira eleição no município e em 

seguida no ano de 1990 foram instaladas a prefeitura municipal e câmara dos vereadores 

(PREFEITURA DE TUCUMÃ, 2016). 

De acordo com o último censo em 2016 a população de Tucumã era de 33.690 pessoas, 

e a estimativa para o ano de 2019 é de 39.602 pessoas (IBGE, 2019). 

A economia de Tucumã está assentada basicamente no setor primário, especialmente 

sobre as atividades de agropecuária e extrativas vegetal e mineral. Sabe-se que a 

prioridade do projeto Tucumã ensejava o desenvolvimento da atividade agropecuária 

e para tanto recrutou colonos principalmente do sul do pais, com vivência na 

exploração dessa atividade, influenciados pela divulgação que a Colonizadora 

Andrade Gutierrez (CONSAG) fazia da região. Nessa divulgação a empresa 

procurava induzir aos interessados de que além das excelentes condições 

agroclimáticas da região, encontrariam, já montada toda a infra-estrutura de apoio à 

produção agropecuária, trazida por estradas, alojamentos, armazéns, sementes e 

mudas, assistência técnica, escolas, saúde e outros. (SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, 2012). 

A comunidade atendida pela ESF 4 em sua maioria é carente e os principais problemas 

enfrentados são: a baixa adesão ao tratamento para doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), não existe tratamento de esgoto, não existe coleta seletiva de rejeitos sólidos, falta 

medicação de distribuição do governo, dificuldades para realização de exames de alta 

complexidade (necessitam ser realizados em outra cidade), muitos casos de parasitoses, alto 

índice de gravidez na adolescência, extrema pobreza, falta de acesso à informação e o 

desemprego. 

O sistema municipal de saúde de Tucumã conta com o serviço das unidades básicas de 

saúde, com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Núcleo de apoio a saúde da família 

(NASF), e nos serviços 24 horas o CENTRO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO e o 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o município tem ainda dois Hospitais 

particulares que possuem convênio com o município para atendimentos do Sistema Único de 

Saúde (SUS), advindos de encaminhamentos das unidades básicas de saúde e do Centro 

ambulatorial especializado. No Centro Ambulatorial especializado acontecem pequenas 

cirurgias, consultas de especialidades e procedimentos (curativos, administração de medicação, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Extrativismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extrativismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extrativismo_mineral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agropecu%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sul_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sul_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sul_do_Brasil
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e observação hospitalar), de acordo com as resoluções do RENASES e assim é realizado o 

atendimento da integralidade da assistência à Saúde. 

A equipe da ESF 4 está localizada na Avenida Belém, conta com o serviço de uma 

médica, um enfermeiro, um dentista, uma auxiliar de dentista e seis agentes de saúde, o horário 

de funcionamento da unidade é das 8:00 as 17 horas de segunda a sexta-feira. Contamos com o 

apoio integral do NASF, com os serviços de assistência social, assistência farmacêutica, 

fisioterapia, nutrição e terapia ocupacional. A equipe tem uma ótima comunicação com os 

profissionais do NASF e o trabalho em rede funciona de forma eficiente. 

Todos os problemas enfrentados pela comunidade são importantes e merecem toda 

atenção. Porém através de muita discussão a equipe chegou à conclusão que o alto índice de 

gravidez na adolescência é um problema decorrente na comunidade e que através da educação 

em saúde pode ser enfrentado de forma efetiva. A população atendida pela ESF 4 tem em média 

3.289 pessoas, sendo 890 em idades de 10 a 19 anos consideradas adolescentes, desses 453 são 

do sexo feminino que sem o acesso a informações sobre sexualidade estão expostas ao risco de 

sofrerem uma gravidez precoce e sem planejamento, podendo assim alterar todo o curso de sua 

vida e de seus familiares. Hoje em dia temos 12 gestantes menores de 20 anos realizando pré-

natal na unidade. 

A adolescência é considerada um período difícil na vida no ser humano, no qual ele 

passa por transformações anatômicas, hormonais psicológicas e sociais acompanhadas de novos 

tipos de experiências, o que definirá a personalidade do mesmo no futuro como adulto, a forma 

que a adolescência é conduzida refletirá por toda sua vida. Devido ser um período de muitos 

conflitos psicológicos e sociais expressos por um confronto de divergência de valores, tradições 

e leis da sociedade como forma de criar sua identidade e sua autonomia os adolescentes estão 

vulneráveis a maus hábitos de vida, estando assim expostos a mais danos a saúde. Essa fase da 

vida é a fase na qual o individuo não quer seguir a regras da sociedade e se rebela, querendo 

seguir suas próprias regras o que favorece o uso de álcool e drogas e práticas tais como o sexo 

inseguro (SOUZA, 2010). 

Os adolescentes podem demonstrar sentimentos tais como invulnerabilidade e ao mesmo 

tempo inconseqüência de seus atos, por acharem que situações como gravidez, vícios, Infecções 

sexualmente transmissíveis (IST), “não irão acontecer com eles”. A falta de consciência sobre 
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as conseqüências de seus atos se fortalece à medida que não se realizam ações preventivas 

(JEOLÁS; FERRARI, 2003). 

A gravidez na adolescência é vista como um acontecimento precoce, podendo resultar 

em sérias conseqüências tais como: o abandono das atividades escolares, o risco para a mãe e 

para o bebê, conflitos no ambiente familiar, preconceito social, isolamento, mudança nos planos 

e sonhos (DIAS, 2010 & SOARES 2008). Pode causar ainda sentimentos de perda, depressão, 

preocupações, desemprego e ingresso precoce ao mercado de trabalho e devido a falta de 

qualificação, acabam se sujeitando a empregos com salários baixos aumentando os números de 

pessoas carentes, tudo isso em razão de uma gravidez precoce (FARIAS, 2012). 

Hoje em dia a vida sexual tem se iniciado cada vez mais cedo, e as conseqüências disso 

são certas, tais como o aumento de Infecções sexualmente transmissíveis (IST) e a gravidez 

precoce, o que pode levar as adolescentes a colocarem sua vida em risco realizando abortos 

(FUTTERMAN; CHABON; HOFFMAN, 2000). 

A família deve servir sempre de apoio e garantir a segurança e sobrevivência de seus 

membros, independente de composição estrutural (ALMEIDA & CENTA, 2009). 

Juntamente da família a escola tem um papel importante na abordagem sexualidade, 

realizando orientações no dia a dia. Mas para realizar essas orientações a professora também 

tem que estar preparado, para não transmitir seus valores pessoais, suas crenças, e suas opiniões 

como verdade absoluta, desta forma o professora necessita estar consciente das informações 

que está passando, e o mais importante o professor necessita ter um vínculo de amizade e 

confiança com o aluno (SILVA; MENDES, 2011). 

Hoje em dia a ESF é vista como um novo modelo assistencial de saúde para a população, 

trazendo mudanças nas práticas profissionais, realizando ações de educação em saúde 

direcionadas aos adolescentes tanto no âmbito escolar quanto no âmbito familiar (FERRARI et 

al. 2008). Desta forma o profissional de saúde pode estar mais preparado pra abordar o assunto 

sexualidade com os adolescentes. 

Muitos adolescentes conhecem os métodos contraceptivos, porém não sabem usar de 

forma correta, sabe-se que os adolescentes conhecem a necessidade de prevenir a gravidez, mas 

isso não quer dizer que eles possuam informações suficientes para a adoção de um 

comportamento contraceptivo de acordo (DIAS, 2010). 
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Quando se fala de conseqüências da gravidez para a adolescente podem se mencionam 

maiores risco de síndrome hipertensiva da gravidez (SHG), anemia, diabetes gestacional, 

complicações no parto, e até mesmo o aumento tanto da mortalidade materna como da infantil 

(AZEVEDO; SAMPAIO, 2003 & CARVALHO et al., 2006). Já dentre as conseqüências para 

o bebê estão as taxas elevadas de baixo peso ao nascer (BPN), a prematuridade, doenças 

respiratórias e tocotarumatismo, e o aumento de complicações neonatais e da mortalidade 

infantil (AQUINO et al., 2002; CHALEM et al., 2007). 

Quando a adolescente engravida sendo pela primeira ou segunda vez, por mais que tenha 

cometido um erro, necessita do apoio e do afeto de sua família, e em grande parte das vezes não 

recém esse apoio, muitas adolescentes relatam que foram expulsas de casa grávidas sem terem 

pra onde ir, outras relatam que cortaram relações com seus país, outras que a mãe á forçou a 

abortar, e outras relatam ainda que o companheiro não aceitou a gravidez e as abandonou 

(RODRIGUES, BARROS & SOARES, 2016). 

1.1 Justificativa 

Durante a experiência vivida como médica da família foi possível perceber que há um 

alto índice de adolescentes gestantes no município de Tucumã. Tal problemática acontece 

principalmente devido a falta de conhecimento sobre métodos contraceptivos e também em 

virtude de não receberem informações sobre saúde sexual no âmbito familiar, uma vez que 

normalmente os pais pensam que ao abordarem esse assunto, estarão incentivando o inicio da 

prática sexual, e o assunto acaba sendo tratado como um tabu. Além de que já existem outras 

adolescentes com filhos na família, o que acaba tornando-se o problema “normal”, muitas 

famílias são carentes e não sabem como orientar os filhos. 

Grande parte dos adolescentes que frequentam a escola nunca participou de nenhuma 

ação educativa voltada para sexualidade, devido aos serviços de saúde não estarem realizando 

o PSE e os profissionais não estarem capacitados para realização das ações, portanto os 

programas de saúde estão insuficientes. 

Devido à importância do problema é papel da equipe de saúde na prevenção e promoção 

a saúde decidiu-se planejar uma intervenção para tentar minimizar esse problema. Para isso 

selecionou-se 3 nós críticos que deve-se intervir: o primeiro é a falta de acesso a informações 

sobre sexualidade, para enfrentar esse nó, pretende-se conscientizar os jovens através da 

informação que a sexualidade é um assunto simples e que deve ser tratado de forma simples, 
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por meio de palestras e roda de conversa; o segundo é a falta de parceria entre as equipes de 

saúde e as escolas, para enfrentar esse nó, pretende-se procurar a Secretaria Municipal de 

Educação para conversar sobre a criação de parceria para realização de ação educativa sobre 

sexualidade para os adolescentes através do PSE; o terceiro e último nó será enfrentado através 

da realização de ação educativa direcionada aos pais com o objetivo de capacitá-los para 

conversar abertamente sobre sexualidade com os filhos. 

A execução dessa intervenção implantará a educação em saúde para os adolescentes e 

para seus pais, acredito que através da informação conseguiremos minimizar o problema do alto 

índice de gravidez nas adolescentes atendidas pela ESF 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos Gerais 

Realizar uma ação de educação em saúde para informar os adolescentes e os pais sobre 

os riscos de uma gravidez precoce e sem planejamento tanto para a adolescente quanto para o 

bebê. 

2.2 Objetivos Específicos 

● Capacitar a equipe para realização das ações educativas sobre sexualidade. 

● Firmar parceria com a direção da escola para realização das ações. 

● Informar os adolescentes e os pais sobre a prevenção da gravidez precoce e sem 

planejamento.  
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3. METODOLOGIA 

3.1 Implicações Éticas 

A elaboração desse projeto se pautou nos protocolos do Ministério da Saúde e obedece 

às resoluções do Conselho Nacional de Saúde 466/2012, podendo ainda analisar dados 

secundários dos programas do município ou da Estratégia Saúde da Família, atividades ligadas 

à gestão e planejamento habituais. 

3.2 Delineamento do Estudo 

Durante a realização do estudo serão realizadas operações sendo a operação 1, a 

realização de uma visita à secretaria municipal de educação e a escola mais próxima da unidade, 

para conversar sobre a criação de parceria para realização de ação educativa sobre sexualidade 

para os adolescentes através do PSE. Essa visita será realizada pela médica Adriana responsável 

pelo plano de intervenção. Os recursos necessários para a execução dessa ação serão: político 

com a decisão sobre a realização das ações por parte da Secretaria de Educação e cognitivo com 

o planejar estratégias de abordagem para com os adolescentes. 

A análise dos resultados dessa ação será realizada através da observação da motivação 

e do interesse da direção escolar na realização do plano. 

A operação 2, será a realização de ações educativas sobre sexualidade para os 

adolescentes através PSE. Essa operação será dividida em duas fases, primeira fase 

planejamento e preparação, e segunda fase execução das ações educativas. 

A primeira fase consiste na preparação da equipe, através de revisão de literatura em 

artigos publicados em bases eletrônicas tais como Scientific Electronic Library Online 

(ScIELO), Redalyc, e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), a preparação da equipe acontecerá na 

sala de reuniões da unidade, através 4 aulas ministradas pela médica Adriana, contará com a 

presença de toda a equipe de enfermagem, e ao final das aulas de preparação os funcionários 

passaram por uma breve prova oral com o intuito de analisar a eficiência da preparação e se os 

mesmo estão preparados para a execução da ações. 

A segunda fase consiste na execução das ações educativas que aconteceram na escola 

mais próxima da unidade, e tem a intenção de informar os jovens através da informação que a 

sexualidade é um assunto simples e que deve ser tratado de forma simples. Para isso faremos 

uma palestra bem informal, fazendo uso de slides e de folhetos explicativos, falando de forma 

simples para que os adolescentes não encarem a sexualidade como tabu, no final da ação os 
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adolescentes que se interessarem terão a oportunidade de conversar em particular com a equipe, 

e poderá sanar todas as suas dúvidas. Essa ação é de responsabilidade da médica Adriana 

contando com o apoio de toda a equipe de enfermagem. Os recursos necessários para a execução 

dessa ação serão: político com a decisão sobre a realização das ações por parte da Secretaria de 

Saúde, cognitivo que é a preparação a equipe para a realização da ação para os adolescentes, 

para que a mesma saiba responder todas as dúvidas e econômico com o material didático e 

audiovisual. 

A análise dos resultados dessa ação será realizada através da comparação do número de 

novas gestantes registradas no mês de setembro 2019 e no mês de janeiro de 2020. Para essa 

ação ter sucesso depende do apoio da Secretária Municipal de educação. 

A operação 3, será a realização de ação educativa direcionada aos pais com o objetivo 

de capacitá-los para conversar abertamente sobre sexualidade com os filhos. A ação acontecerá 

na sala de reuniões da unidade em horário alternativo ao funcionamento da unidade, ou seja, no 

período noturno, pois muitos pais trabalham e só podem participar nesse horário, todos os pais 

que tem filhos com idade de 10 a 19 anos serão convidados, para essa ação serão assim como 

na ação direcionada aos adolescentes será feito o uso de slides e de folhetos explicativos, com 

o intuito de orientar aos pais a melhor maneira de falar de sexualidade com os filhos. Essa ação 

é de responsabilidade da médica Adriana contando com o apoio de toda a equipe de 

enfermagem. Os recursos necessários para a execução dessa ação serão: político com a decisão 

sobre a realização das ações por parte da Secretaria de Saúde, econômico com a compra de 

material didático e audiovisual e de lanche para oferecer aos participantes no final da ação e 

cognitivo com a preparação da equipe para a realização da ação para os pais, para que a mesma 

saiba responder todas as dúvidas dos pais. 

A análise dos resultados dessa ação assim como da ação anterior, será realizada através 

da comparação do número de novas gestantes registradas no mês de setembro 2019 e no mês 

de janeiro de 2020. 

3.3 População de Estudo 

A população de estudo será em média 437 adolescentes do sexo feminino com idades 

entre 10 e 19 anos e 600 adultos homens e mulheres considerados pais dessas adolescentes, os 

critérios para definir os indivíduos que participaram desse estudo foram meninas com idades 

entre 10 e 19 anos que estão expostas ao risco de sofrerem uma gravidez precoce. O cenário 
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onde o estudo acontecerá será bairros urbanos no território de cobertura da ESF 4, no município 

de Tucumã - Pará. 

. 

3.4 Variáveis do Estudo 

As variáveis de estudo são nível de pobreza os casos de gravidez acontecem em grande 

parte das vezes em famílias mais carentes; nível de escolaridade dos pais os casos de gravidez 

acontecem em família nas quais o nível de escolaridade e instrução dos pais é baixo; gravidez 

decorrente grande parte das gestantes adolescentes já esperam o segundo filho. 

Os critérios de agrupamento foram definidos através de observação. 

3.5 Análise Estatística dos Dados 

A análise dos dados será realizada através dos cadastros e prontuários da equipe. 

3.6 Cronograma de Atividades 

OPERAÇÃO/AÇÃO 
 ANO: 2019/2020  

Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

Firmar parcerias x 
    

Planejamento da execução do 

plano de intervenção 
x 

    

Preparar a equipe x x    

Ação educativa na escola 
  

x 
  

Ação educativa para os pais 
   

x 
 

Análise dos resultados 
    

x 
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3.7 Orçamento 

 

OPERAÇÃO/AÇÃO ITEM QUANTIDADE 
R$ 

unid 

R$ 

ação 

1. Ação educativa na 

escola 
Retroprojetor 1 250,00 250,00 

 Folheto 

explicativo 
1000 0,25 250,00 

Total 
   

500,00 

2. Ação educativa para os 

pais 

Folheto 

explicativo 
1000 0,25 250,00 

 
Lanche 1 60,00 60,00 

Total 
   

310,00 

 
Total Geral 

  
810,00 
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4. RESULTADOS 

Para que o objetivo seja alcançado a equipe se empenhou para cumprir os objetivos 

específicos, sendo eles: 

Capacitar a equipe para realização das ações educativas sobre sexualidade: 

Através da capacitação da equipe que aconteceu na unidade, através de quatro aulas 

ministradas pela médica Adriana, durante a segunda metade do mês de outubro e primeira 

metade do mês de novembro, acontecendo uma vez por semana, foi possível preparar todos os 

integrantes da equipe para realizar orientações sobre prevenção a todas as crianças e pais, todos 

os integrantes da equipe se mostraram preparados ao passarem por prova oral, respondendo 

todas as perguntas realizadas de forma simples e clara, mostrando assim que estão preparados 

para realização das ações educativas direcionadas aos adolescentes e pais. 

Firmar parceria com a direção da escola para realização das ações: 

A parceria com a escola aconteceu por meio de visita realizada pela médica e a 

enfermeira a escola no dia oito de outubro e possibilitou que a equipe de saúde entrasse na 

escola e mostrasse que a sexualidade é um assunto que não precisa ser tratado como tabu. 

Informar os adolescentes e os pais sobre a prevenção da gravidez precoce e sem 

planejamento: 

A ação educativa na escola aconteceu no dia 4 de dezembro e contou com a participação 

de 412 adolescentes do sexo feminino, a ação foi muito produtiva, pois as meninas se mostraram 

interessados e fizeram muitas perguntas relacionadas a sexualidade e prevenção, além de que 

algumas meninas quiseram conversar em particular com os integrantes da equipe para sanar 

suas dúvidas, para explicar melhor o assunto a equipe fez uso de slides e de folheto explicativo 

(Anexo I). 

A ação educativa direcionada aos pais foi realizada no dia 10 de janeiro e contou com a 

presença de 292 pessoas entre mães e pais, a ação foi produtiva, pois os pais que participaram 

se mostraram preocupados e dispostos em conversar com os filhos sobre a sexualidade, os pais 

fizeram bastantes perguntas com relação a como falar da sexualidade sem estimular o filho a 

iniciar a vida sexual, a equipe explicou que os pais desde cedo devem conversar com os filhos 

para que o filhos tenham confiança e o diálogo entre eles possa ser aberto, infelizmente não 

tivemos a participação de muitos pais pois o tempo é curto e não foi possível convidar toda a 

comunidade. 
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5. DISCUSSÃO 

Por meio da capacitação que ocorreu na unidade durante o período de um mês, a equipe 

foi preparada para a realização de orientações sobre prevenção estando assim preparados para 

a realização das ações educativas direcionadas tanto aos adolescentes quanto aos pais. O 

profissional de saúde atuante na atenção primária tem maiores condições de estarem capacitados 

para identificação dos problemas enfrentados devido ao contato que mantém com os usuários 

da área de abrangência, conhecendo o problema de perto facilita o planejamento de ações que 

possam colaborar com sua resolução (FERRARI et al. 2008). 

A parceria firmada entre a escola e a equipe de saúde possibilitou o trabalho intersetorial 

que nada mais é do que a articulação de experiência para a identificação das causas do problema, 

o planejamento e realização de ações que possam colaborar com a diminuição do problema e 

juntos alcançar os resultados esperados (PINHEIRO, SILVA & TOURINHO, 2017). 

A realização das ações educativas direcionada aos adolescentes permitiu a eles o acesso 

a informações sobre sexualidade, assunto esse que até a execução do projeto era visto como um 

tabu, os adolescentes se mostraram interessados e questionaram a equipe sobre suas duvidas 

referentes à sexualidade e prevenção. A realização de ações educativas de prevenção a saúde 

aumenta a consciência dos jovens sobre as conseqüências que seus atos podem trazer para o seu 

futuro (JEOLÁS; FERRARI, 2003). 

Preparar os pais para que eles possam conversar abertamente com seus filhos sobre a 

sexualidade, foi uma alternativa muito perspicaz, pois realmente os pais não estavam preparados 

para tratar o assunto com os filhos, com a realização da ação educativa muito pais se mostraram 

interessados fazendo diversas perguntas para sanar suas dúvidas. A adolescência é uma fase da 

vida em que muitos pais se sentem despreparados para tratar o assunto com seus filhos, se 

sentindo incapazes de tratar a sexualidade por temer estar incentivando seus filhos a começar a 

ter vida sexual (MARQUES, VIEIRA & BARROSO, 

2003). 
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6. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Planejar esse plano de intervenção mostrou a toda equipe como pode ser difícil tratar a 

questão da prevenção da gravidez em adolescentes no município de Tucumã - Pará, porém 

mostrou também como a equipe é unida e está entusiasmada em mudar essa realidade, a 

gravidez na adolescência é um problema que afeta não só o Brasil, mas sim grande parte do 

mundo, e merece atenção das equipes de saúde e a realização de ações que combatam esse 

problema. 

Durante a execução do plano tivemos algumas dificuldades, porém a principal delas foi 

a falta de tempo que prejudicou, por exemplo, a participação dos pais na realização da ação 

educativa, porém a equipe esta planejando realizar uma nova reunião direcionada aos pais e 

dessa vez aumentando a quantidade de participantes. 

Através da realização desse projeto a equipe conseguiu colaborar com a diminuição dos 

casos de gravidez na adolescência na comunidade, e evitar complicações tanto para as mães 

jovens quanto para seus bebês. O objetivo principal desse plano foi levar informação tanto para 

as adolescentes quanto para seus pais para que estes possam orientar suas filhas que a 

adolescência é um período de crescimento, e não um período de passar a ter uma 

responsabilidade tão grande como a de criar um filho. 

A equipe foi capacitada para responder todas as dúvidas dos adolescentes e de seus pais, 

a fim de aumentar o nível de conhecimento sobre sexualidade dos adolescentes, e assim foi 

feito, toda a equipe estava preparada quando foi questionada pelos adolescentes e por seus pais 

sobre questões relacionadas à sexualidade. 

Analisando esse projeto é possível concluir que estamos tratando de um problema muito 

grave e que pode mudar totalmente os planos de vida de uma adolescente e de sua família, pois 

um bebê sem planejamento mudará toda a rotina de uma casa, exigindo cuidados especiais de 

toda a família. As equipes de saúde devem sempre se mobilizar para combater a gravidez na 

adolescência, porém esse não é um trabalho que pode ser desenvolvido apenas pelas equipes de 

saúde, depende também da colaboração dos pais e da escola. O trabalho em conjunto com a 

família e com a escola é de extrema importância para que o projeto seja executado e traga 

resultados positivos. 
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ANEXO I: Folheto explicativo distribuído as adolescentes 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Limeira Estado de São Paulo. 


