
 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

PROJETO DE CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE: 

DESENVOLVENDO AÇÕES PARA A SAÚDE DO ADOLESCENTE 

 

Sabrina Vieira Ricardo da Silva
1
; Sheila Silva Pontes

2
; Elizângela Suely Bastos Cearense

3
; 

Roselene de Souza Portela
4
; Aline Macêdo de Queiroz

5
 

1,2,3Enfermeira, Graduanda, Universidade Federal do Pará (UFPA); 
4Outro, Doutorado, UFPA; 

5Enfermeiro, Doutorado, UFPA 

sabrinavieira674@gmail.com 

 

Introdução: No Brasil, adolescentes e jovens representam um grande quantitativo 

populacional, atingindo cerca de 20 % da população brasileira¹. Em relação ao público 

adolescente, os índices de gravidez na adolescência são elevados em todos os países, em 

especial os países em desenvolvimento como o Brasil. A Gravidez neste período pode 

ocasionar riscos e complicações para a saúde da mãe e da criança, como competição por 

nutrientes entre mãe e filho, problemas de crescimento para a adolescente em 

desenvolvimento, parto prematuro, risco de nascimento com doenças crônicas ou síndromes, 

dentre outras complicações, além de riscos socioeconômicos e psicológicos² Nesse contexto, 

algumas destas vulnerabilidades sociais vivenciadas pelos adolescentes são produzidas por 

desigualdades e pelo contexto social em que estão inseridos, e cabe aos profissionais de saúde 

uma assistência acolhedora e de qualidade³. Partindo disso, este trabalho evidencia as ações 

do projeto de Capacitação em Atenção à Saúde da/ do Adolescente (CASA), que é um projeto 

de extensão universitária em andamento vinculado ao Programa de Apoio à Reforma Urbana 

(PARU), que, por meio do Ensino, Pesquisa e Extensão, aproxima a Universidade Federal do 

Pará (docente, técnico e discente) à sociedade. Sua existência originou-se após o convênio 

firmado entre a Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Ministério da Saúde/Fundo 

Nacional de Saúde. Desde a sua implementação o projeto CASA vem trabalhando no 

fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde do/a adolescente em Belém. O projeto 

tem como finalidade auxiliar os profissionais e estudantes da área da saúde, em especial saúde 

do adolescente, envolvendo os temas das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e da 

saúde sexual e reprodutiva; aprimorar as estratégias que contribuam para a redução das IST’s 

e gravidez não planejada em conjunto com as equipes de atenção primárias e atenção à saúde 

do jovem em Belém; e envolver usuários da rede de saúde, assistência social e educação, nas 

ações de enfrentamento e prevenção às IST’s, da gravidez não planejada e do parto cesáreo na 

cidade de Belém. Objetivos: Relatar as ações desenvolvidas pelo Projeto de Capacitação em 

Atenção a Saúde do Adolescente (CASA) aos acadêmicos da área da saúde na Universidade 

Federal do Pará (UFPA), aos profissionais da rede de serviços e aos adolescentes de dois 

bairros do município de Belém. Métodos: Trata-se de um trabalho descritivo das ações 

realizadas pelo Projeto CASA, que aborda os temas Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST’s) e Saúde Sexual e Reprodutiva, no período de 2019, em que será enfatizada a última 

atividade do projeto direcionada aos adolescentes. Primeiramente realizamos três cursos de 

capacitação com o tema “Gravidez na Adolescência: o desafio interdisciplinar da saúde na 

Amazônia” direcionado aos acadêmicos da área de saúde e demais profissionais de saúde 

interessados; posterior a isso foi desenvolvido a Oficina de Sensibilização das Redes de 

Serviço intitulada Cartografia das IST’s em Adolescentes: “você tem parte nisso” com os 

técnicos das redes de serviços de saúde (Unidades Municipais de Saúde e Unidades Básicas 

de Saúde), de educação, com os diretores e coordenadores de escolas, e os coordenadores da 

área da assistência social do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social); Após o 

momento de diálogo com os técnicos, a terceira fase foi realizar momentos de aproximação 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

com os espaços que aceitaram que o projeto desenvolvessem as atividades, permitindo um 

contato com os adolescentes em sala de aula e nos locais em que eles desenvolviam outras 

atividades, finalizando com rodas de conversa com os adolescentes de três escolas, um CRAS 

e uma ONG com os temas Sexualidade, Gravidez na adolescência, IST’s e empoderamento 

negro. Temáticas estas que foram sugeridas pelos próprios adolescentes. Resultados e 

Discussão: A participação dos cursos de capacitação aos acadêmicos foi bem significativa, 

com cerca de 203 participantes, distribuídos entre acadêmicos da UFPA e demais 

profissionais interessados. Na oficina de sensibilização os participantes apontaram como 

problema a dificuldade de se discutir sobre educação sexual nas escolas devido ao grande 

“tabu” desta temática e ressaltaram além da importância do protagonismo do adolescente 

sobre este tema, a necessidade de sensibilizar também os pais. Nas atividades desenvolvidas 

com os próprios adolescentes, o estabelecimento do primeiro contato antes da realização das 

rodas de conversa foi de extrema importância para a identificação do perfil dos adolescentes, 

dos seus temas de maior interesse, para a exposição de dúvidas e para a criação de vínculo. 

Posterior a este momento, constatou-se que as rodas de conversa foram efetivas, visto que 

foram planejadas conforme as necessidades apresentadas pelos próprios adolescentes; foi um 

espaço de esclarecimento de dúvidas; esclarecimento sobre as legislações que asseguram os 

direitos da criança e do adolescente; conhecimento sobre o desenvolvimento do adolescente e 

as principais IST’s. Conclusão/Considerações Finais: Portanto, diante do exposto e da 

complexidade e dimensão dos contextos sociais que envolvem o período da adolescência é de 

extrema importância a realização de atividades de capacitação aos acadêmicos da área da 

saúde para que enquanto futuros profissionais possam garantir uma assistência adequada e de 

qualidade, assim como a capacitação dos diretores, coordenadores e profissionais da rede de 

serviços, que já têm um contato com assistência ao adolescente, para enfatizar a importância 

de um olhar reflexivo em todos os contextos sociais em que o adolescente está inserido. Além 

disso, a participação dos próprios adolescentes nas atividades desenvolvidas é extremamente 

relevante para o estímulo ao cuidado com a sua própria saúde, favorece ao conhecimento 

sobre as diversas mudanças vivenciadas nesta fase da vida, e estimula a participação dos 

adolescentes nos espaços de discussões na realidade em que estão inseridos. 
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