
 

 

 

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. 

 

A IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE GRAVI-

DEZ NA ADOLESCÊNCIA – RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Marcielle Ferreira da Cunha Lopes
1
; Roseli Reis da Silva

2
; Jaqueline Dantas Neres Martins

3
; 

Stefany Pantoja França
4
; Margarete Feio Boulhosa

5
; Camilo Eduardo Almeida Pereira

6
 

1Enfermeiro, Graduando, Faculdade Paraense de Ensino (FAPEN); 
2,4Enfermeiro, Graduando, Faculdade Pan Amazônica (FAPAN); 

3Enfermeiro, Graduando, Universidade do Estado do Pará (UEPA); 
5Enfermeiro, Doutorado, FAPAN/UEPA; 

6Enfermeiro, Mestrado em Saúde, Ambiente e Sociedade na Amazônia UFPA, FAPAN 

marcielle-lopes@hotmail.com 

 

Introdução: Segundo a OMS a adolescência compreende o período entre 10 anos e 19 anos, 

durante essa fase as relações sexuais inadequadas podem colocar essa faixa etária em situação 

de vulnerabilidade.1 A sexualidade é definida como condição de ter sexo e de ser sexuado, é 

algo natural praticado em quase todas as fases da vida, esse ato é influenciado por crenças, 

identidade, relações de gêneros.2 Considerando esse fatores, a atividade sexual na 

adolescência, associada a conhecimentos superficiais sobre sexualidade, métodos 

contraceptivos contribuem para o desenvolvimento da gravidez precoce e maior risco de 

adquirir infecções sexualmente transmissíveis.1 Os principais fatores de risco para a gravidez 

na adolescência incluem baixa escolaridade, abandono escolar, idade precoce para a primeira 

relação sexual, baixas condições socioeconômicas, falta de orientação sexual, não uso ou uso 

inadequado de métodos contraceptivos, dificuldade de acesso aos métodos contraceptivos e 

baixa escolaridade dos pais.2 Por isso, é imprescindível o fornecimento de informações 

consistentes e de qualidade, pois o conhecimento inadequado acerca dos métodos 

anticoncepcionais pode contribuir para a resistência ao uso desses, em contrapartida, só o 

conhecimento sobre os métodos não acarretará o uso dos mesmos se os adolescentes não 

estiveram acesso.3 Nesse contexto, a educação em saúde é essencial para fornecer 

informações sobre os métodos contraceptivos, fatores de riscos, além disso, viabilizar 

discussões a respeito da complexidade e multicausalidade que contribuem para 

vulnerabilidade do adolescente, oportunizar o acesso as formas de prevenção indicado para 

essa faixa etária e assim contribuir para a redução dos indicadores de gravidez entre 

adolescentes.3,4 As atividades educativas sobre essa temática são desempenhadas, 

principalmente pela equipe de enfermagem, é importante que os profissionais repassem 

informações precisas para que o usuário escolha qual método deseja usar.5 De acordo com 

Ferreira et al. (2019) os adolescentes iniciam relações sexuais cada vez mais precoce, por isso, 

é importante o fornecimento de informações a respeito da utilização de métodos 

contraceptivos para evitar tanto gravidez quanto IST e as escolas são consideradas espaços 

propícios para discussão acerca dessa temática envolvendo docentes, profissionais de saúde e 

a comunidade.2 Objetivos: Relatar experiência de uma ação educativa sobre gravidez na 

adolescência em uma escola no município de Acará-PA. Descrição da Experiência: Trata-se 

de um relato de experiência realizado no dia 17 de maio de 2019, em uma escola localizada 

no munícipio ribeirinho Acará-Pará, pelos acadêmicos de enfermagem. No local estavam 

presentes aproximadamente 150 alunos pertencentes ao turno vespertino, com idades entre 11 

anos e 15 anos e docentes. Foi realizada uma encenação para abordar a temática, utilizou-se 

um roteiro que continha o período antes de a adolescente engravidar, o decorrer da gravidez e 

após o nascimento. O roteiro era composto de 7 cenas, as quais incluíam a adolescente pedir 

permissão para ir a uma festa com as amigas, a festa e a apresentação de homem para a menor 

de idade, os primeiros sintomas da gravidez, consulta de enfermagem, a divulgação do 
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resultado positivo da gravidez e a reflexão sobre as principais consequências da gravidez 

precoce, principalmente, isolamento social, evasão escolar e agravamento de situações de 

redução socioeconômicas. Os personagens foram interpretados por 6 acadêmicos, além de um 

narrador. Iniciou-se a apresentação ressaltando indicies sobre a gravidez na adolescência no 

Brasil, ressaltou-se superficialmente sobre os métodos contraceptivos, destacou-se a 

importância de consultar profissionais da saúde para receber orientações e possíveis 

acompanhamentos. Além disso, os acadêmicos levaram camisinhas e folders sobre métodos 

contraceptivos e consequências da gravidez na adolescência para distribuir aos adolescentes. 

No local também estavam presentes outros grupos os quais discorreram sobre uso de álcool e 

drogas, utilizaram palestra e quiz para abordar a temática e Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST), esse grupo realizou uma encenação para falar sobre a temática. 

Resultados: Durante a realização da atividade os acadêmicos questionaram sobre quais 

métodos contraceptivos os adolescentes conheciam, o método mais citado foi a camisinha. 

Ademais, a partir da realização da atividade, observou-se que ocorreu a sensibilização do 

público acerca da importância da utilização da camisinha como método de prevenção da 

gravidez e IST, pois alguns adolescentes questionaram se haveria a distribuição de 

camisinhas. Além disso, a ação educativa proporcionou a interação entre os adolescentes e 

acadêmicos, contribuindo para troca de experiência e melhor aprendizado sobre a temática. 

Conclusão: Notou-se que é necessário a intensificação de discussões sobre os métodos 

contraceptivos e outras questões a respeito da sexualidade, envolvendo pais e alunos, pois é 

visível a carência de informações seguras dos alunos. Considerando que os adolescentes 

possuem fatores de risco para a iniciação sexual precoce, seria oportuno aos acadêmicos de 

enfermagem construir e implementar um projeto de extensão com a utilização de 

metodologias ativas que busque sanar dúvidas dos adolescentes, potencializar ações 

educativas sobre sexualidade e questões afins as quais podem causar impactos irreversíveis a 

qualidade de vida dessa população, envolvendo os pais. Aos profissionais de enfermagem é 

notório a importância da realização do Programa Saúde na Escola (PSE) em escolas das 

comunidades ribeirinhas para prevenir agravos a saúde da população. 

 

Descritores: Educação em saúde, Gravidez na adolescência, Saúde do adolescente. 
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