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RESUMO 

 
O presente trabalho teve como objetivo relatar a ação educativa realizada junto a adolescentes sobre 
sexualidade e prevenção em saúde reprodutiva. Participaram da educação em saúde, 104 adolescentes, na 
faixa etária de 13 a 18 anos, matriculados no oitavo ano do ensino fundamental. Os mediadores dessa 
atividade foram discentes e docentes do curso técnico em enfermagem do Instituto Federal do Paraná – 
Campus Londrina. A orientação se fundamentou em cinco tópicos: 1) Anatomia e fisiologia do sistema 
reprodutivo masculino e feminino; 2) Cuidados com a higiene íntima masculina e feminina; 3) IST; 4) 
Prevenção da gravidez na adolescência: métodos contraceptivos; 5) Sexualidade segura: uso de métodos 
de prevenção à saúde. A orientação foi realizada de forma individual. Foi possível perceber as 
possiblidades de aproximação do serviço de saúde das instituições de ensino e da comunidade. Notou-se a 
grande importância de se promover ações de educação em saúde que busquem a prevenção da saúde, 
evitando prejuízos a vida dos adolescentes, como a gravidez não planejada, a transmissão das infecções 
sexualmente transmissíveis, além de provocar a reflexão sobre a sexualidade segura e a prevenção em 
saúde reprodutiva junto aos adolescentes. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Educação em saúde; Adolescente; Atenção Primária em Saúde.  

1 INTRODUÇÃO 

O Ministério da Saúde define adolescente o indivíduo na faixa etária entre 10 e 19 
anos e que está vivenciando um tempo rico em descobertas e mudanças. Para o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) adolescente é quem tem entre 12 e 18 anos de idade. 
Porém, os serviços de saúde consideram a adolescência a faixa etária entre 10 e 19 
anos, pois, a partir dos 10 anos, iniciam-se várias transformações no seu corpo, no seu 
crescimento, na sua vida emocional, social e nas suas relações afetivas (BRASIL, 2012; 
DIGIÁCOMO, 2017).  

A puberdade é considerada o início da adolescência, onde ocorrem diversas 
alterações corporais, devido especialmente, ao aumento da produção de hormônios 
sexuais masculinos e femininos, responsáveis por mudanças, tais como: tom de voz, o 
aumento dos testículos e do pênis, aparecimento de pelos na região pubiana, nas axilas, 
no rosto e no restante do corpo dos meninos; e nas meninas inicia-se o surgimento do 
broto mamário, que é seguido pelo nascimento de pelos na genitália e nas axilas, há um 
aumento, também, do tamanho dos quadris, que ficam arredondados, enquanto a cintura 
fica mais fina, e ocorre também a menarca (BRASIL, 2012). 

É também nessa fase que se inicia o interesse pelas relações afetivas e sexuais. 
Por isso, é normal que os adolescentes manipulem o próprio corpo (masturbação) em 
busca de sensações prazerosas. A sexualidade envolve desejos e práticas relacionados à 
satisfação, à afetividade, ao prazer, aos sentimentos e ao exercício da liberdade, é 
abraçar, acariciar, beijar carinhosamente as outras pessoas, ou seja, ela envolve muito 
mais do que o ato sexual (BRASIL, 2012; CESTANI, 2016). 

Nessa fase é preciso cuidar da sua saúde física, mental e emocional e se preparar 
para assumir as responsabilidades e consequências que fazem parte da sua escolha, 
como conhecimentos e recursos que possam ajudá-lo a se prevenir de uma gravidez 
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indesejada, e se proteger de doenças, como as infecções sexualmente transmissíveis 
(IST) e HIV/AIDS, além de cuidados com sua higiene corporal (SENNA; DESSEN, 2015). 

É papel dos profissionais de saúde da Atenção Primária em Saúde atender os 
adolescentes em suas necessidades nos serviços e em instituições de ensino ou outras 
instituições no âmbito da comunidade que integram a área de abrangência de cada 
unidade/serviço de saúde. Nesse sentido, cabe aos profissionais orientar os adolescentes 
em suas dúvidas e inquietações, além de promover cuidados com a saúde de modo geral, 
com vistas à prevenção de doenças, por meio de práticas seguras de sexualidade, com 
atenção especial a saúde reprodutiva. 

Com base no exposto, esse trabalho teve como objetivo relatar a ação educativa 
realizada junto a adolescentes sobre sexualidade e prevenção em saúde reprodutiva. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, sobre educação em 
saúde com adolescentes, abordando o tema da sexualidade. Este tipo de estudo permite 
a descrição de situações vivenciadas pelos autores, com a finalidade de reforçar a 
importância do feito na construção e remodelação dos saberes científicos e populares 
(MINAYO, 2013). 

Essa ação foi uma parceria entre o Instituto Federal do Paraná e um colégio 
estadual efetivada por meio do estágio curricular da disciplina de Saúde Coletiva II do 
curso Técnico em Enfermagem que ocorreu em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na 
região Oeste no município de Londrina/PR. 

Para a ação foi realizado contato com um colégio que pertence à área de 
abrangência da UBS. Juntamente com a equipe pedagógica e da direção, foi elencada a 
demanda sobre o tema sexualidade e prevenção em saúde reprodutiva, com atenção aos 
alunos matriculados no oitavo ano do ensino fundamental. 

Foi realizado um pequeno rastreio sobre a situação da escola como um todo, e nos 
foi informado que possuem adolescentes grávidas e a formação de muitos casais entre 
eles.  

Essa ação educativa foi realizada por oito alunos do curso técnico em Enfermagem 
sob supervisão da docente do estágio em saúde coletiva II. A realização da ação 
educativa foi realizada junto a quatro turmas de alunos do oitavo ano do ensino 
fundamental no período matutino, sendo uma no mês de maio e outra em junho do 
corrente ano.  

Os alunos do ensino fundamental foram convidados pela pedagoga a participar da 
atividade de orientação individual com duração de cinco a dez minutos, conforme 
necessidade e questionamentos. Ao todo participaram da ação 104 adolescentes, entre 
13 a 18 anos, sendo 57 meninos e 47 meninas. A orientação se fundamentou em cinco 
tópicos: 1) Anatomia e fisiologia do sistema reprodutivo masculino e feminino; 2) Cuidados 
com a higiene íntima masculina e feminina; 3) IST; 4) Prevenção da gravidez na 
adolescência: métodos contraceptivos; 5) Sexualidade segura: uso de métodos de 
prevenção à saúde. 

Os adolescentes foram indagados sobre qual tema chamava mais atenção para 
iniciar a conversa, em seguida todo o material foi apresentado de forma simples, sempre 
com o foco nas dúvidas apresentadas. Durante as orientações os adolescentes tinham 
contato com materiais teóricos impressos e ilustrados sobre os temas abordados, 
preservativos masculinos e femininos, e métodos contraceptivos, além de imagens 
disponibilizadas em smartphones com as IST. Após a conversa foi realizado uma 
dinâmica do espelho, com uma frase de incentivo/estímulo ao cuidado com a sua saúde, 
onde o adolescente se enxergava no espelho.  
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Após os atendimentos, os discentes que desenvolveram a ação educativa 
responderam a um questionário sobre a sua percepção e resultados esperados com a 
educação em saúde junto aos adolescentes. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir dos questionários foi possível perceber que os discentes se sentiram 
empoderados em repassar informações relevantes e consequentemente cuidar da saúde 
dos adolescentes, população que muitas vezes é desassistida pelos serviços de saúde, e 
que passam por grandes transformações e adaptações na vida pessoal e 
escolar/acadêmica. 

Para o grupo de alunos a ação foi descrita como: “algo inexplicável”; “algo incrível e 
maravilhoso”; “ação de extrema importância na Atenção Primária em Saúde”; “muito 
gratificante por poder compartilhar informações úteis para a vida dos adolescentes”; “uma 
experiência positiva”. 

Na maioria dos casos os adolescentes iniciavam a conversa querendo saber sobre 
a anatomia do sistema reprodutivo masculino ou feminino, algo que eles já possuíam 
certo conhecimento e achavam menos invasivo, ou seja, uma parte do assunto que 
pudesse gerar menos desconforto. 

O desconhecimento dos adolescentes em relação ao sistema reprodutor feminino, 
mais especificamente, da parte externa da genitália feminina, onde surgiram dúvidas 
sobre a função do clitóris, o local de saída da urina (uretra) e da menstruação (vagina) 
serem por orifícios distintos. 

Os alunos demonstraram interesse em questões acerca do sistema reprodutor, 
especialmente, quanto as características do sexo oposto. Fato esse, que é esperado 
nessa fase da vida, pois a curiosidade está aguçada e desperta-se para o namoro. 

Outro caso que inquietou o discente que fazia as orientações foi a ansiedade de 
um adolescente em saber sobre a prática do aborto, pelo fato de ter vivenciado tal prática 
recentemente com a sua mãe. Sendo que, a sua maior preocupação era com o sofrimento 
da mãe, do bebê e suas possíveis causas, como o uso de “veneno” para provocar o 
aborto. 

Uma das adolescentes participantes indagou sobre a idade para iniciar a atividade 
sexual, onde a orientação foi de que não se tem uma idade correta, mas que ela deve 
pensar nas consequências e ter um parceiro certo, ainda foi dito, que, essa é uma decisão 
pessoal, mas que deve ser decidida com responsabilidade e que ela não esteja apenas 
cedendo à pressão do parceiro ou dos colegas.  

Em um dos relatos, percebeu-se o descuido dos adolescentes com a saúde 
reprodutiva, quando uma menina de 14 anos relatou que não usa preservativo pois confia 
no parceiro, e quando acha que pode engravidar recorre a pílula do dia seguinte. Nesse 
caso a aluna tentou intervir apresentando os métodos anticoncepcionais e a prevenção 
para as IST. 

Sobre os resultados esperados com a ação educativa tivemos as seguintes 
perspectivas: sensibilização para o uso de preservativos, tanto masculinos, quanto 
femininos; despertar a curiosidade em conhecer mais o seu próprio corpo e cuidar de si e 
do parceiro; despertar para os cuidados com a higiene íntima a fim de evitar problemas de 
saúde; atenção especial aos sinais e sintomas das IST; aquisição de mais conhecimentos 
sobre as formas de cuidar da sua saúde reprodutiva de forma responsável; a quebra de 
tabus em torno dos temas “sexualidade” e “sexo” e cuidado com o seu futuro. 

Um dos adolescentes expressou a sua satisfação com a atividade dizendo: “eu 
gostei muito e me senti mais a vontade para aprender sobre esse tema”. Além das 
verbalizações os alunos fizeram uma análise muito positiva da atividade por meio das 
expressões faciais dos adolescentes, ou seja, das carinhas de satisfação. E ainda, alguns 
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deles informaram que gostaram de participar, mas que tem uma conversa efetiva em casa 
com os pais sobre a temática, o que faz com que eles enfrentem essa fase e as suas 
transformações de forma mais leve e efetiva. 

Houve, nesse sentido, também a aprovação do método adotado, ou seja, a 
orientação individual, o que propiciou, na visão dos alunos uma maior interação, e um 
espaço de escuta ampliada e atenta com base nas necessidades específicas de cada 
adolescente. 

E ainda, os alunos relataram sobre a importância de firmar parcerias para que essa 
modalidade de ação fosse realizada mais vezes e abrangesse maior número de 
adolescentes, a fim de proporcionar informações que despertem o cuidado à saúde como 
um todo. 

Em toda a ação tivemos apenas duas recusas, sendo um menino e uma menina, 
um por afirmar que já possui todas as informações sobre o assunto e não apresentava 
nenhuma dúvida e outro por sentir vergonha e não querer ouvir ou falar sobre o tema. 

Em todos os casos foi dada a liberdade de participação dos adolescentes, no 
intuito de despertar a satisfação em cuidar da sua saúde e não algo de forma obrigatória 
ou impositiva. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir desse relato foi possível perceber as possiblidades de aproximação do 
serviço de saúde das instituições de ensino e da comunidade, a fim de ofertar 
informações e serviços como: imunizações, entrega de preservativos e outros métodos 
anticoncepcionais, além da realização de testes rápidos e outros tipos de exames e 
consultas médicas e de enfermagem. 

Notou-se a grande importância de se promover ações de educação em saúde que 
busquem a prevenção da saúde, evitando prejuízos a vida dos adolescentes, como a 
gravidez não planejada, a transmissão das IST, além de provocar a reflexão sobre a 
sexualidade segura e a prevenção em saúde reprodutiva junto aos adolescentes. 

Conclui-se que essa prática na vida dos alunos de um curso técnico em 
enfermagem pode despertar em sua vida futura no mundo do trabalho ações de 
promoção e prevenção à saúde, indistintamente do âmbito em que venham a 
desempenhar as suas atividades, com a finalidade de valorizar a vida e reduzir danos à 
saúde. 
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