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RESUMO 

 

 

INTRODUÇÃO: A adolescência é um período da vida onde ocorrem mudanças nos 

aspectos biopsicossociais dos indivíduos, sabe-se que nesta fase a busca por novas 

experiências tornam se constante, sendo em algumas ocasiões atividades que 

envolvem a vulnerabilidade aos riscos relacionados à saúde destes indivíduos. 

OBJETIVO: Descrever a importância do enfermeiro assistencial, como educador 

social para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis entre os 

adolescentes. METODOLOGIA: Trata se de um estudo descritivo de revisão 

bibliográfica que utilizou artigos em português, publicados entre 2011 a 2016 

relacionados à temática. RESULTADOS: O início precoce da vida sexual, a falta de 

informação, o pouco diálogo entre pais e filhos constituem alguns fatores que 

propiciam à exposição dos adolescentes as infecções sexualmente transmissíveis. 

CONCLUSÃO: Neste contexto faz se necessária abordagem e alerta acerca dos 

métodos preventivos e orientações sobre a pratica sexual, sendo este dialogo de 

forma continua e interligada entre a escola, os pais e os profissionais de saúde.  

 

Descritores: Educação e Saúde. Infecções Sexualmente Transmissíveis. 
Adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ABSTRACT 

 

 

INTRODUCTION: Adolescence is a period of life where changes occur in the 

biopsychosocial aspects of individuals, it is known that at this stage the search for 

new experiences becomes constant, and in some occasions activities that involve 

vulnerability to risks related to the health of these individuals. OBJECTIVE: To 

describe the importance of nurse assistants as a social educator for the prevention of 

sexually transmitted infections among adolescents. METHODOLOGY: This is a 

descriptive study of a bibliographic review that used articles in Portuguese, published 

between 2011 and 2016 related to the theme. RESULTS: The early onset of sexual 

life, the lack of information, and the lack of dialogue between parents and their 

children constitute some factors that contribute to the exposure of adolescents to 

sexually transmitted infections. CONCLUSION: In this context it is necessary to 

approach and alert about preventive methods and guidelines on sexual practice, this 

dialogue is continuous and interconnected between the school, parents and health 

professionals. 

 

Descriptors: Education and Health. Sexually Transmitted Infections. Adolescents. 
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1NTRODUÇÃO 

 

1.1 Problematização e objeto de estudo 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente um terço 

da população mundial encontra-se na faixa etária entre 10 e 24 anos e é nesta faixa 

de idade que se concentra metade das infecções por Human Immunodeficiency 

Virus (HIV). A maioria dos jovens torna-se sexualmente ativos na adolescência e 

muitos antes dos 15 anos de idade. No Brasil, estima-se que, anualmente, quatro 

milhões de jovens tornam-se sexualmente ativos, elevando- se também as taxas de 

gravidez precoce (BRASIL, 2013). 

 

Assim, a discussão sobre a vulnerabilidade se faz pelo 

reconhecimento da pluralidade e diversidade da vida humana e 

do viver adolescente e impõe a ruptura com modelos de ações 

dirigidas a um sujeito universal inexistente, por proposições 

que partam das diferenças construídas, mantidas e 

transformadas na vida social, incorporando, no direcionamento 

da assistência, discussões sobre estilo de vida e agravos à 

saúde, bem como da necessidade de atenção mais específica 

como educação, cultura, trabalho, justiça, esporte, lazer, entre 

outros (SILVA, 2009). 

 

  A adolescência é um período da vida onde ocorrem mudanças nos aspectos 

biopsicossociais dos indivíduos, sabe-se que nesta fase a busca por novas 

experiências tornam se constante, sendo em algumas ocasiões atividades que 

envolvem a vulnerabilidade aos riscos relacionados à saúde destes indivíduos. 

Segundo Queiroz et al. (2012), diante de todas as mudanças corporais e 

psicológicas destacam-se ainda as mudanças relativas ao relacionamento afetivo e 

a sexualidade. Ou seja, a incessante busca pelo novo, a curiosidade e a sensação 

de invulneráveis associados ás condições socioeconômicas e pouca experiência 

propiciam aos adolescentes a exposição aos riscos principalmente relacionados à 

sexualidade, mais especificadamente as infecções sexualmente transmissíveis.  

De acordo com Oliveira et al., (2009), o inicio precoce da vida sexual ativa 

também constitui um fator importante para a transmissão das infecções, devido ao 

conhecimento insuficiente. Além desses fatores pode se citar as barreiras dos 
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profissionais de saúde para implantação de programas voltados para esta classe, 

devido a diversos fatores como os aspectos familiares e religiosos.  

Como afirma Silva et al. (2015), a família exerce um papel importante na 

construção da identidade dos filhos, porém dialogar sobre a sexualidade está sendo 

um tabu. Diante disso os adolescentes estão procurando as informações muitas das 

vezes em fontes não confiáveis, como na internet e com amigos também 

inexperientes. Portanto a educação sexual constitui a principal atividade para 

prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, sendo necessário começa-la o 

mais precocemente possível, além disso, deve ser de maneira contínua e vinculada 

entre os pais, a escola e os profissionais de saúde. A realização de atividades 

educativas no âmbito da sexualidade tem como finalidade a prevenção das doenças 

e associação de comportamentos sexuais mais saudáveis, com isso o enfermeiro 

deve utilizar as práticas de Educação em Saúde para atuar no âmbito da 

sexualidade na adolescência. Apesar de existirem políticas de atenção à saúde 

sexual e reprodutiva dos adolescentes, a maioria dos serviços não possuem ações 

voltadas para o adolescente devido á diversos fatores como falta de material 

atrativo, superlotação e falta de interesse por parte dos profissionais de saúde. 

Com isso, a cada ano observa se o aumento da incidência de adolescentes 

portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV). De acordo com Silva et al. 

(2010) os adolescentes não possuem um bom entendimento sobre as infecções 

sexualmente transmissíveis e sobre a AIDS, com isso ocorre o aumento da 

prevalência dos casos de pessoas que adquiriram o vírus da imunodeficiência 

humana na adolescência. 

Para Mendonça et al. (2009), a principal preocupação com os portadores do 

vírus da imunodeficiência humana são os comportamentos de risco que eles 

adquirem ao longe de sua trajetória. Com isso através de palestras, demonstrações, 

questionários e jogos pode se esclarecer as dúvidas e discorrer sobre as principais 

doenças transmitidas através do ato sexual desprotegido, como ocorre a 

transmissão e como se proteger, e discorrer sobre os riscos de iniciar a vida sexual 

tão precocemente, fazendo com que os indivíduos sintam se sensibilizados, prestes 

a compreender que ele é corresponsável pela saúde dele. 

Além disso, deve-se estimular aos pais e filhos a manterem um diálogo aberto 

e esclarecedor, promovendo assim a confiança entre ambas as partes. O enfermeiro 

ao atuar como educador em saúde promove o cuidado integral, aprimorando a 



13 
 

assistência, colocando o indivíduo como participante das ações relacionadas à sua 

saúde. 

A Atenção à Saúde, que foi definida pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) em 1978 como: “Política para atingir em todos” os países um nível de bem-

estar físico, mental e social dos indivíduos e as comunidades como sendo a 

atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos práticos, 

cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis, tornados universalmente 

acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por meios aceitáveis para eles e a 

um custo que tanto a comunidade como o país possa arcar em cada estágio de seu 

desenvolvimento, um espírito de autoconfiança e Autodeterminação. 

         É parte irrestrita do sistema de saúde do país, do qual é função central, sendo o 

enfoque principal do desenvolvimento social e econômico global da comunidade. É o 

primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema 

nacional de saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local 

onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo o primeiro elemento de um 

processo de atenção continuada à saúde. DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA, (1978). 

No Brasil, a Atenção à Saúde incorpora os princípios da Reforma Sanitária, 

levando o Sistema Único de Saúde (SUS) a adotar a designação Atenção Básica à 

Saúde (ABS) para enfatizar a reorientação do modelo assistencial, a partir de um 

sistema universal e integrado de atenção à saúde. Esse novo paradigma de saúde 

permitiu a implementação dos princípios do SUS que são os da universalidade, 

integralidade, bem como incentivar os profissionais trabalharem dentro da realidade 

da sua área de atuação, reconhecendo os problemas de sua área de abrangência. 

BRASIL (2010). 

        A construção de debates importantes nas últimas décadas do século XX, 

relacionados à adolescência, proporcionou uma visão mais ampla sobre o conceito 

deste tema, sendo hoje praticamente unânime na literatura que a compreensão da 

adolescência envolve não somente mudanças físicas como também aspectos 

biológicos, sociais, culturais, psicoemocionais (COELHO et. al., 2006). 

        Os estudos de TORRES et al. (2013), discutem que no Brasil, não há uma 

tradição de políticas especificamente destinadas aos adolescentes; apenas 

recentemente observa-se uma preocupação dos responsáveis pela formulação de 

políticas governamentais com esse segmento da população. No entanto, o Brasil 

possui uma das legislações mais avançadas do mundo no que tange à doutrina de 
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proteção integral de crianças e adolescentes e no plano das políticas relacionadas à 

saúde do adolescente e do jovem. 

A adolescência por ser um período marcado por vulnerabilidades em virtude de 

ser uma etapa da vida em que os conflitos são do âmbito social, psicológico, físico, 

dentre outros. A descoberta do prazer, muitas vezes, dá-se nessa época, havendo 

necessidade de ações de educação em saúde para orientar esses adolescentes 

sobre os riscos para a contaminação com Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST). As desigualdades sociais não são mais suficientes para explicar as situações 

de risco e abandono em que vivem crianças e adolescentes em nosso país, e que 

propiciam marginalização, exclusão e perda dos direitos fundamentais. Estas 

situações repousam principalmente sobre os fenômenos de vulnerabilidade social, 

ruptura e crise identitária pelos quais passa a sociedade, ou seja, estão 

relacionadas ao enfraquecimento das redes sociais e, portanto, a um forte 

sentimento de solidão e vazio de existência (BRETAS, 2010)  

O Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD), tem por objetivo promover a 

saúde integral do adolescente, favorecendo o processo geral de seu crescimento e 

desenvolvimento, buscando reduzir a morbimortalidade e os desajustes individuais e 

sociais, normatizar as ações consideradas nas áreas prioritárias, estimular e apoiar a 

implantação e/ou implementação dos Programas Estaduais e Municipais, na 

perspectiva de assegurar ao adolescente um atendimento adequado às suas 

características, respeitando as particularidades regionais e realidade local, promover 

e apoiar estudos e pesquisas multicêntricas relativas a adolescência. 

Contribuir com as atividades intra e interistitucional, nos âmbitos 

governamentais e não governamentais, visando a formulação de uma política 

nacional para a adolescência e juventude, a ser desenvolvida nos níveis Federal, 

Estadual e Municipal.                

A atuação do enfermeiro abrange um vasto arcabouço no PROSAD, dentre 

elas a atuação da Enfermagem na prevenção das ISTs na adolescência, tendo em 

vista que os adolescentes representam um grupo de vulnerabilidade que exigem um 

acompanhamento, orientação e educação sobre a sexualidade. 

  Partindo desta grande estimativa, surge a seguinte Questão Norteadora: Qual a 

atuação do Enfermeiro na Prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis 

com Adolescência na Atenção Básica? 
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1.1 Justificativa e Relevância de estudo 

As políticas públicas de saúde, desde a década de 1990, elaboram e 

incorporam na agenda a atenção à saúde do adolescente, não apenas pelos 

problemas que afligem ou que são gerados por este grupo populacional, ou pelas 

vulnerabilidades compreendidas como um conjunto de fatores de natureza biológica, 

epidemiológica, social, cuja interação amplia ou reduz o risco ou proteção de um 

grupo(1), mas, sobretudo, pela compreensão de ser um grupo que necessita de 

promoção e proteção, pelo potencial de contribuição para o desenvolvimento 

pessoal, familiar e comunitário, tendo em vista a energia, o espírito criativo, inovador 

e construtivo presente nesta fase (BRASIL, 2008; GURGEL et al., 2008). 

A proteção necessária ao adolescente, descrita em leis, decretos e portarias, 

vem sendo ampliada pelo acesso a bens e serviços que promovem a saúde, 

educação e o bem-estar a esse grupo, e esforço estão sendo enviados para incluir a 

família, a sociedade e os serviços de saúde de forma que estes entendam o 

processo de adolescer. Nessa compreensão, as ações devem estar focadas no 

desenvolvimento de habilidades, para o exercício pleno da cidadania e do 

protagonismo juvenil (BRASIL, 2006), que demanda uma atuação construtiva de 

forma coletiva em busca de transformação. 

Trabalhar na Estratégia Saúde da Família (ESF) com desenvolvimento de 

habilidades em saúde sexual e reprodutiva do adolescente, na perspectiva da 

promoção da saúde na prevenção da gravidez precoce, constitui um desafio para os 

profissionais de saúde, pois, atender um sujeito que se encontra em pleno processo 

de transformação biopsicossocial e pautar a atuação, levando em consideração as 

necessidades e singularidades desse grupo, exige um processo de crescimento e de 

aquisição de novas competências: conhecimentos, habilidades e atitudes para os 

dois protagonistas do processo: enfermeiro e adolescente (GURGEL et al., 2008). 

O profissional de enfermagem da Atenção Primaria de saúde e quem possui 

mais contato com a população, lidando diariamente com os cuidados preventivos e 

terapêuticos. A enfermagem possui um papel importante na prevenção e tratamento 

de doenças. Levando em consideração que e mais eficaz prevenir do que tratar, o 

enfermeiro tem por dever atuar criando estratégias em saúde que levem até os 

adolescentes, informações sobre as mais diversas formas de prevenção das ISTs e 

da AIDS. 
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Torna-se relevante para a equipe acadêmica esta pesquisa por poder contribuir 

com o aperfeiçoamento das atividades na comunidade e implementação de ações 

que possam mudar esse panorama, melhorando os indicadores de disseminação de 

IST no público alvo. 

Para a comunidade científica é relevante fomentar a discussão sobre a 

importância da prática assistencial do enfermeiro mediante sua capacidade de 

desenvolver atividades onde o mesmo venha aplicar conhecimentos de Vigilância 

Epidemiológica de forma preventiva e educativa, inserindo seu cliente a uma 

qualidade de vida independentemente do seu diagnóstico. 

Para os autores é relevante, poder contribuir com o aconselhamento e o 

reconhecimento da vulnerabilidade, interação e na relação de confiança entre o 

profissional e o paciente. Para que a vulnerabilidade seja concretizada, e o 

profissional aborde o paciente no contexto da integralidade, escutando suas 

preocupações e duvidas, desenvolvendo habilidades para perguntar sobre a vida 

intima, com a finalidade de propor questões que facilitem a reflexão e a superação 

de dificuldades, adotando práticas seguras em busca da promoção da qualidade de 

vida.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

 1.2.1 Objetivo Geral 

Descrever a importância do enfermeiro assistencial, como educador social para 

a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis entre os adolescentes. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar quais as práticas de prevenção que o enfermeiro vem executando no 

Programa de Saúde do Adolescente; 

 Analisar o papel do enfermeiro no Programa de Saúde do Adolescente. 
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1 Adolescentes e a Atenção à Saúde 

Os direitos das crianças e adolescentes estão certificados na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, bem como na Convenção sobre os 

Direitos da Criança, adotada pela Resolução 44/25 da Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas (ONU), em 20 de novembro de 1989 e promulgada 

pelo Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990. 

Os adolescentes são sujeitos de direitos, direitos esses que repousam no 

ordenamento jurídico brasileiro e que, às vezes, são ameaçados pela violência 

difundida no tecido social, afetando especialmente crianças, adolescentes e suas 

famílias. A violência resulta em altos custos econômicos e sociais para a sociedade, 

mas também tem profundos efeitos emocionais nas famílias, devido ao impacto que 

tem na saúde, na qualidade de vida e nos anos potenciais de vida perdidos.  

A atenção à saúde do adolescente, no Brasil, vem sofrendo transformações, 

tendo influências de cada período histórico, dos avanços do conhecimento técnico-

científico, das diretrizes das políticas sociais e do envolvimento de vários agentes e 

segmentos da sociedade. 

O SUS recebeu o mandato específico do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) para promover o direito à vida e à saúde de crianças e 

adolescentes, mediante a atenção integral que pressupõe o acesso universal e 

igualitário aos serviços nos três níveis da atenção. Essa tarefa exige o 

desenvolvimento de ações de promoção da saúde, prevenção de violências, 

atenção integral às vítimas e o trabalho em rede. 

A utilização do termo “Atenção à Saúde”, expressa comumente o 

entendimento de uma atenção ambulatorial não especializada, ofertada através de 

unidades de saúde de um sistema, que se caracteriza pelo desenvolvimento de 

conjunto bastante diversificado de atividades clínicas de baixa densidade 

tecnológica, o que inclui, em muitos países, como no Brasil, as atividades de saúde 

pública. É senso comum também entender essas unidades como espaços onde se 

dá, ou deveria se dar, majoritariamente, o primeiro contato dos pacientes com o 

sistema e onde existe capacidade para a resolução de grande parte dos problemas 

de saúde por eles apresentados. 

No entanto, por trás desse relativo consenso, existem distintas concepções a 

respeito de seu efetivo significado. Em alguns países, a atenção primária é 
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interpretada como um programa focalizado e seletivo, que oferta cesta reduzida de 

serviços, conforme: Conill (2008). 

  

Com objetivo de responder a algumas necessidades de 
grupos populacionais de baixa renda, mesmo sem garantir 
possibilidade de acesso a outros recursos do sistema. Em 
outros, particularmente em vários países europeus e no 
Canadá, a atenção primária é vista como o primeiro nível de 
um sistema de saúde com oferta de serviços clínicos de 
qualidade, responsável pela coordenação do cuidado e 
organização do sistema (TEIXEIRA,2006). 

 

No Brasil, desde o surgimento dos Centros de Saúde Escola nos anos 1920 

até a atualidade, assistimos a várias tentativas de se organizar a Atenção à Saúde. 

Mais do que isso, vários modelos foram configurados em diferentes regiões do país, 

em função de interesses e concepções bastante distintas. Esses centros de saúde, 

inicialmente propostos por Paula Souza em São Paulo, propunham ação integral 

com ênfase em educação sanitária e promoção da saúde. Estudo historiográfico 

publicado por Teixeira (2006), relata a importância dessas iniciativas: 

  

Paula Souza foi o pioneiro na implantação desses postos no 
País a partir da reforma que efetuou nos serviços de saúde 
paulistas em 1925. A reforma dos serviços de saúde que 
elaborou, previa a criação, em  diversas regiões do interior do 
Estado, de vários postos de atendimento local, onde 
a  população deveria ter  acesso a  um conjunto de  
ações integradas e permanentes, fortemente voltadas para a 
prevenção via educação sanitária. Sua proposta era 
extremamente inovadora para a época, visto que, até então, 
as ações de saúde pública tinham um caráter provisório e 
tomavam como pilares as campanhas contra doenças 
epidêmicas (TEIXEIRA, 2006). 

  

Outra iniciativa que deve ser destacada é a criação da Fundação Serviço 

Especial de Saúde Pública (SESP) em 1960 após extinção de contrato internacional 

que a mantinha desde 1942. Essa Fundação teve atuação marcante nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, organizando e operando serviços de saúde pública 

e de assistência médica. 

Deve-se também citar a expansão dos centros de saúde vinculados às 

Secretarias de Estado da Saúde durante a década de 1960 com atuação voltada 

predominantemente para a atenção materno-infantil e para o desenvolvimento de 

ações de saúde pública, incluindo o enfrentamento das grandes endemias.  As 

primeiras experiências de medicina comunitária da década de 1970, sob a influência 
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do movimento de reforma sanitária e com o apoio das Universidades marcaram o 

início de participação dos municípios no desenvolvimento da Atenção Primária à 

Saúde (APS). 

Teixeira, (2006), aponta que as necessidades de saúde da população 

brasileira na atualidade vêm se alterando em função das mudanças demográficas 

observadas no país, que apontam para o envelhecimento de nossa população, e 

também pelo significativo aumento das condições crônicas em seu perfil de 

morbimortalidade.  

 

2.2 Saúde Sexual e Reprodutiva dos Adolescentes 

A adolescência é uma etapa do processo evolutivo inerente ao ser humano. Ela 

durante muito tempo, além de ser considerada meramente uma etapa de transição 

entre a infância e a idade adulta, era marcada por sinais de modificações físicas, 

principalmente no que se refere às mudanças nos órgãos genitais. 

A construção de debates importantes nas últimas décadas do século XX, 

relacionados à adolescência, proporcionou uma visão mais ampla sobre o conceito 

deste tema, sendo hoje praticamente unânime na literatura que a compreensão da 

adolescência envolve não somente mudanças físicas como também aspectos 

biológicos, sociais, culturais, psicoemocionais (COELHO et al., 2006). 

Com relação à idade cronológica ainda existem conceitos variados na literatura 

sobre a adolescência. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (lei nº 8069 

de 13/07/90), considera- se adolescente aquele (a) com idade entre 12 e 18 anos 

(BRASIL, 2005). Já a 0MS considera a adolescência a segunda década da vida (de 

10 a 19 anos), apreciação está também adotada pelo Ministério da Saúde. 

Na tentativa de oferecer uma melhor assistência ao adolescente na prevenção 

de agravos e promoção de saúde as políticas públicas de saúde, principalmente a 

partir da década de 1990, começaram a elaborar e incorporar estratégias destinadas 

a esse grupo. Entre estas estratégias é importante destacar o PROSAD que foi 

criado com finalidade de promover, integrar, apoiar e incentivar práticas voltadas à 

saúde do adolescente. O grande desafio, porém, é a consolidação de uma política 

nacional de atenção integral à saúde de adolescentes na qual busque implementar 

ações de saúde que atendam às especificidades deste público, considerando suas 

as diferentes demandas de saúde (BRASIL, 2006). 
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A sexualidade é um componente intrínseco da pessoa e fundamental na saúde 

de adolescentes e jovens, que transcende o aspecto meramente biológico, 

manifestando-se também como um fenômeno psicológico e social, fortemente 

influenciado pelas crenças e valores pessoais e familiares, normas morais e tabus 

da sociedade. 

O planejamento, o desenvolvimento e a avaliação de ações de promoção à 

saúde do adolescente permanecem como um importante desafio para as políticas 

públicas Inter setoriais, considerando que são diversas e complexas as situações 

que representam vulnerabilidade à saúde desse grupo. 

Conforme Teixeira (2006), essas situações estão relacionadas à dimensão 

estrutural da realidade e as necessidades objetivas e subjetivas dos adolescentes 

que podem produzir diferentes níveis de vulneração à saúde. Nesse sentido, as 

ações de saúde para os adolescentes podem ser pautadas no argumento da 

Determinação Social em Saúde o qual considera, além dos aspectos biológicos, o 

contexto cultural, social e ambiental favorecendo, assim, uma abordagem mais 

ampla e coerente com a promoção da saúde dos mesmos. 

A adolescência é um período de transição entre a infância e a vida adulta, 

caracterizado por dúvidas e sentimentos conflituosos em relação à vivência da 

sexualidade. Os adolescentes constituem um grupo que requer atenção 

diferenciada, pois muitos iniciam a vida sexual quando ainda apresentam baixo 

conhecimento sobre as ISTs e percepção equivocada sobre o risco pessoal de 

adquirir essas doenças, considerando a ausência de práticas efetivas de proteção. 

O aumento dos índices de IST se deve, também, ao início precoce da 

atividade sexual, que se torna cada vez mais comum entre os adolescentes. Estes 

muitas vezes não se encontram preparados para assumir tal responsabilidade, 

devido à imaturidade, inexperiência e falta de acesso a informações, seja no 

ambiente escolar ou familiar, pelas características próprias desta fase da vida. 

De fato, considerando que a adolescência é um período turbulento, marcado 

por significativas transformações nos aspectos biopsicossociais, os adolescentes 

estão mais expostos às situações de vulnerabilidade à saúde. Associado a isso, 

muitos adolescentes vivenciam o impacto à orientação sexual, e ao acesso a bens 

de consumo que acabam por influenciar seu modo de viver e de adoecer. Além 

disso, os atores sociais que lidam com os adolescentes têm geralmente uma 
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percepção restrita de situação de vulnerabilidade, associando-a a droga, a higiene, 

a sexo, a gravidez e às IST/ HIV (BRÊTAS, 2010). 

 Na maioria das vezes essa percepção é descontextualizada da realidade local 

e regional, não considerando situações que podem impactar a saúde desse grupo, a 

exemplo das dificuldades de interação social em espaços fundamentais para o seu 

desenvolvimento, como a família, a comunidade, a escola e as unidades de saúde 

ALVES (2011). 

 

2.3 O papel do enfermeiro no PROSAD  

Atualmente os profissionais de saúde, durante a prestação de assistência ao 

adolescente, buscam satisfazer suas necessidades bem como solucionar problemas 

vistos como prioritários para a manutenção ou recuperação da saúde desse público. 

As enfermeiras são um dos profissionais que compõe a atenção clínico-educativa 

em saúde, sendo assim a assistência à saúde da (o) s adolescentes constitui uma 

interface da sua atuação (MADÚ et al., 2004). 

A atenção da enfermeira na assistência à saúde sexual e saúde reprodutiva do 

adolescente é um aspecto indispensável na sua atuação em virtude das 

vulnerabilidades dessa faixa etária às ISTs/AIDS, à gravidez não desejada e/ou não 

planejada, ao aborto, e à violência sexual, além de ser necessária também para 

acompanhar a mudanças biológicas, comportamentais e sociais desse grupo alvo 

bem como esclarecer dúvidas sobre sua vivência sexual e sobre um possível 

planejamento reprodutivo. 

O PROSAD tem como ações básicas atuar na promoção de saúde, 

identificação de grupos de risco, detecção precoce dos agravos bem como no 

tratamento adequado e reabilitação. Na prática, o intuito do programa é planejar e 

desenvolver práticas educativas e participativas que permeiem todas as ações 

dirigidas aos adolescentes, assegurando apropriação por parte dos mesmos de 

conhecimentos que permitam um melhor cuidado com a saúde (BRASIL, 1996). 

Conforme Almeida et al. (2007), a enfermeira como profissional capacitada 

para assistir ao indivíduo em todas as etapas de vida, necessita estar inserida no 

Programa de Educação sexual das escolas (PESE). Promovendo ações e 

programas voltados para a saúde do adolescente e sua família os quais devem 

atender as reais necessidades de ambos. É fundamental que todos, governo, 

profissionais de saúde e de educação, família, escola e sociedade não 
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economizem, não só para exercer sua sexualidade, mas, principalmente para 

exercer seus direitos com responsabilidade, sendo respeitados e respeitando os 

outros. 

De fato, o papel do profissional de saúde/ educação junto aos adolescentes é, 

a partir de seu conhecimento técnico, discutir com eles as diversas possibilidades 

de caminhos a serem percorridos, suas implicações, para que possam fazer sua 

escolha agora mais instrumentalizados para protagonizar suas ações. Cabe ao 

profissional saber respeitar e apoiar esta escolha. É muito comum ser tomada como 

um fracasso da nossa pratica educativa a ocorrência de casos de gravidez “apesar 

da nossa situação”. É importante ter em mente que nossa ação não é contraceptiva 

e que vários fatores além da informação e de nossa atuação influenciam os desejos 

e atitudes destes adolescentes. 

Se for engravidar, fazê-lo com mais responsabilidade; se não for engravidar, 

saberá buscar os serviços de saúde para ter acesso aos métodos adequados. 

Fundamental é o desenvolvimento de parcerias entre os setores de saúde, 

educação, trabalho e comunidade, a fim de facilitar o acesso dos adolescentes e 

jovens a informação e insumos. Cabe destacar o papel multiplicador do adolescente 

protagonista junto a seus pares, proporcionando o surgimento de novos 

protagonistas. Ninguém melhor que o próprio jovem para se comunicar com outro 

jovem (OLIVEIRA et al., 2009). 

O papel educativo do enfermeiro como um dos componentes das ações 

básicas de saúde, é tarefa de toda a equipe em uma unidade de saúde. Todo 

cuidado de enfermagem é dirigido à promoção, manutenção e restauração da 

saúde, prevenção de doenças, assistência às pessoas no sentido de se adaptarem 

aos efeitos residuais da doença. Espera-se que todo contato que a enfermeira tem 

com o usuário do serviço de saúde, estando à pessoa doente ou não, deveria ser 

considerado uma oportunidade de ensino em saúde (FIGUEIREDO, 2005). 

Apesar do adolescente ter o direito de decidir se aprende ou não, a enfermeira 

tem a responsabilidade de apresentar a informação que irá motivar a pessoa quanto 

à necessidade de aprender. Os ambientes educacionais podem incluir domicílios, 

hospitais, centros de saúde comunitários, locais de trabalho, organizações de 

serviços, abrigos, ação do usuário ou grupos de apoio (FIGUEIREDO, 2005). 

A educação em enfermagem deve oferecer caminhos que visem à construção 

do saber e que possibilitem a formação de pessoas críticas, criativas e preparadas 
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para atuarem de forma afetiva para os problemas de saúde da população. Além 

disso, deve oferecer subsídios para que o futuro profissional possa atuar na 

educação permanente da equipe de enfermagem (FIGUEIREDO,2005). 

A atuação do enfermeiro, como toda a equipe de saúde, tem as ações 

centradas na tríade promoção, prevenção e assistência, sendo a as duas primeiras 

de maior relevância no processo de trabalho que vai ao encontro dos principais e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde. As ações de promoção da saúde são 

consideradas de grande relevância, para corresponsabilidade e fortalecimento do 

vínculo na relação enfermeiro adolescente. A promoção da saúde permeia 

transversalmente todas as políticas, programas e ações da saúde, com desafio de 

constituir a integralidade e equidade (BORGES, 2010). 

A ação profissional do enfermeiro na consulta à saúde sexual deve amparar-se 

em uma abordagem integral do indivíduo, ou seja, deve contemplar o mais 

amplamente possível os aspectos biológicos, sociais, subjetivos e de comunicação 

pertinentes às experiências da sexualidade, à auto percepção corporal, às trocas 

afetivas e relacionais humanas significativas, lidando com vulnerabilidades, 

potencias necessidades e/ou problemas relacionados (MANDU,2004). 

Cabe ao profissional de saúde participar desse cuidado, incentivando o 

diálogo, auxiliando no resgate da autoestima, oferecendo apoio, compreensão, 

sinceridade, conforto e orientação destituída do julgamento de valor, para que a 

adolescente não se sinta culpada e única responsável pela gravidez. É preciso 

despertar nessa adolescente a necessidade em se preparar para a próxima 

gravidez, ressaltando a importância de suas escolhas, com o objetivo de fornecer 

alternativas de caminhos a serem trilhados e que revertam em melhoria na 

qualidade de vida das adolescentes (OLIVEIRA,2009). 
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3 METODOLOGIA 
 
3.1 Tipo de estudo  

Trata-se de uma Revisão Integrativas da Literatura (RIL), com abordagem 

qualitativa. 

Revisão integrativa é uma metodologia de pesquisa usada desde 1980, a qual 

permite a sistematização e divulgação dos efeitos da pesquisa bibliográfica, 

definindo a valor da pesquisa acadêmica no exercício. O objetivo principal da revisão 

integrativa é a coerência entre a análise científica e o aprendizado profissional no 

campo da atuação profissional. 

 

"A revisão integrativa inclui a análise de pesquisas relevantes 
que dão suporte para a tomada de decisão e a melhoria da 
prática clínica, possibilitando a síntese do estado do 
conhecimento de um determinado assunto, além de apontar 
lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a 
realização de novos estudos" (MENDES, 2008). 

 

A pesquisa qualitativa é avaliar e explicar os elementos, pensar e descobrir o 

caminho da busca para criar um assunto intenso com qualidade na pesquisa 

(CROKER, 2009).  

A pesquisa qualitativa não busca quantidade numérica, mas, compreensão de 

qualidade, onde os pesquisadores defendem um modelo único de busca para todas 

as ciências, onde as ciências sociais têm sua particularidade, o que pressupõe um 

método adequado, e desisti do modelo positivista aplicado ao estudo da vida social, 

pois não podem julgar nem deixar que o preconceito atinja a pesquisa 

(GOLDENBERG, 1997). 

"A revisão integrativa inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte 

para a tomada de decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do 

estado do conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do 

conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos" 

(MENDES, 2008). 

 
3.1.1 Questão de pesquisa ou pergunta norteadora  

A formulação deste problema nos esculpiu a base teórica para formulação da 

pergunta norteadora e serve para caracterizar o propósito da revisão, facilitando a 

definição dos critérios de inclusão e exclusão, extração e análise das informações, 

identificação das melhores estratégias de busca, escolha dos descritores e tipos de 



26 
 

periódicos a serem revisados. 

Baseado nos objetivos de estudo, a formulação do problema é proposta 

através da seguinte questão norteadora: Qual a atuação do Enfermeiro na 

Prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis com Adolescência na 

Atenção Básica, publicado entre os anos de 2011 a 2016? 

 
3.1.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 
 
3.1.2.1Critério de Inclusão 

Produções publicadas no período de 2011 até o ano de 2016, os que não se 

apresentam no formato de artigos científicos completos, estudos não disponíveis 

online, trabalhos duplicados nas bases de dados e que não tenham relação com o 

tema. 

 

3.1.2.1 Critério de Exclusão 

Artigos que não estejam publicados nos últimos cinco anos, que não estejam 

nas seguintes bases de dados: Literatura Latina - Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), artigos de 

revisão integrativa da literatura e artigos incompletos que não sejam nacionais. 

  
3.1.3 Coleta de dados  

A coleta de dados deu-se nas bases de dados da LILACS e SciELO, onde o 

instrumento utilizado foi a ficha de Ursi, cuja trajetória metodológica apoia-se nas 

leituras exploratórias e seletivas desse material.  

A revisão literária foi realizada, empregando os seguintes descritores: 

Assistência de Enfermagem, Saúde Sexual e Reprodutiva, Adolescente e a 

Puberdade, Educação em Saúde, Atenção Primária. Nos artigos selecionados, serão 

utilizados os seguintes critérios de inclusão: produções publicadas entre o primeiro 

semestre de 2011 e o segundo semestre de 2016, no idioma português, com texto 

completo, disponível online e que tenham relação com o tema. Quanto ao critério de 

exclusão: Dissertações e teses, artigos científicos em idioma diferente do incluso, 

publicações anteriores ao ano referido e artigos de revisão de literatura. 

A revisão integrativa adotada neste estudo se deu em cinco etapas: formulação 

do problema, coleta de dados, avaliação dos dados, análise e interpretação dos 

dados e apresentação dos resultados.  
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3.1.4 Análise dos dados 

Para análise das referências, o conteúdo obtido foi organizado quanto ao ano. 

Todos os artigos foram analisados primeiramente, por meio da leitura dos títulos e 

selecionados com base no objetivo e pergunta norteadora desta revisão. Foi 

realizada a leitura dos resumos, e entre os estudos selecionados após este 

processo, foram lidos os artigos completos, e destes, escolhidos os estudos 

elegíveis para análise. A busca inicial resultou em um total de 508 estudos, dos 

quais 208 foram selecionados após a exclusão dos repetidos. Depois, 134 estudos 

foram selecionados, e destes, 103 foram excluídos. Sendo assim, 31 artigos 

completos foram avaliados para elegibilidade, destes, 24 foram excluídos, 15 por 

não se enquadrarem nos critérios de inclusão e 09 por estarem em outras línguas. 

Desta forma, 07 artigos foram considerados elegíveis para análise após a leitura 

completa do artigo como mostra a tabela1, identificados através do código 

alfanumérico, utilizando a letra S e o número sequencial, estando todos os artigos 

analisados, disponíveis na base de dados da LILACS e SciELO. 

  
3.2 Aspectos éticos e legais 

Ao que concerne aos aspectos éticos do estudo, iremos nos comprometermos 

em preservar citação original da autoria dos artigos científicos utilizados no nosso 

estudo, bem como qualquer citação de documento utilizado, a fim de obter o caráter 

ético e cientifico que a revisão integrativa da literatura necessita. Esse estudo não 

será submetido ao CEP, uma que a revisão integrativa da literatura é dispensada 

da análise do Comitê de Ética e Pesquisa. 

  

3.3 Riscos e Benefícios 

O presente trabalho, como todo estudo científico apresenta risco, mesmo que 

sejam riscos mínimos, uma vez que o nosso estudo não vai lidar com seres 

humanos e nem com pesquisa de campo, porém estamos sujeitos à possibilidade de 

cometermos plágio ou não citar determinado autor de acordo com as normas. Para 

amenizar esses possíveis riscos, nos responsabilizaremos em citar todos os 

autores envolvidos na construção desse estudo, bem como estruturar nosso trabalho 

seguindo as normas da Faculdade Pan Amazônica e da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 
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Este estudo irá fazer uma discussão ampla sobre: A assistência de 

enfermagem na atenção primária voltada para saúde sexual e reprodutiva com 

adolescentes; o conhecimento dos adolescentes sobre doenças sexualmente 

transmissíveis; a importância da educação em saúde trabalhada com a comunidade 

e não para a comunidade, uma vez compreendendo que esta demanda faz parte de 

uma família e comunidade, necessitando de um cuidado sistematizado, eficiente e 

eficaz, assim essa RIL proporcionará as evidencias que vêm sendo trabalhadas 

sobre a temática, bem como exemplos de práticas bem sucedidas ou não, fazendo 

com que haja uma reflexão sobre o papel do enfermeiro na atenção básica voltado 

para promoção e prevenção da saúde. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O quadro a seguir apresenta os artigos encontrados na busca bibliográfica, que 

serão objeto de análise.  

Tabela 1- dos artigos selecionados, com seu título, autor principal, objetivo e bases de dados 

Nº Título do artigo Autor principal      Objetivo Ano e 

Periódico 

 

S1 

 

 

EDUCAÇÃO SEXUAL NA ADOLESCÊNCIA: 
UMA ABORDAGEM NO CONTEXTO 

ESCOLAR 

 

 

RITHIANNE FROTA 

CARNEIRO et. al. 

 

PROMOVER O CONHECIMENTO 

DOS ADOLESCENTES SOBRE 
DOENÇAS 

SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 

(DST). 

 

LILACS 

2015 

 

S2 

 

A INTERSETORIALIDADE COMO 
ESTRATÉGIA PARA PROMOÇÃO DA 

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DOS 

ADOLESCENTES 

 

ELZA DE FÁTIMA 

RIBEIRO HIGA et. al. 

 

DESCREVE AÇÕES REALIZADAS EM 
ESCOLAS PARA PROMOÇÃO DA 

SAÚDE SEXUAL E 

PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA 

ADOLESCÊNCIA, 

 

LILACS 

2015 

 

S3 

 
PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE 

TRANSMISSÍVEIS NO PROGRAMA SAÚDE 

NA ESCOLA: ESTUDO AVALIATIVO 

 

ADNA DE ARAÚJO 

SILVA et. al. 

 
AVALIAR A ATUAÇÃO DOS 

ENFERMEIROS NA PREVENÇÃO 

DE DST/AIDS COM 
ADOLESCENTES NO PROGRAMA 

SAÚDE NA ESCOLA. 

 

SciELO 

2013 

 

S4 

 

 

CUIDADO AO ADOLESCENTE NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA: DISCURSO DOS PROFISSIONAIS 

SOBRE O ENFOQUE DA INTEGRALIDADE 

 

 
MARIA VERACI 

OLIVEIRA QUEIROZ 

et. al. 

ANALISAR O DISCURSO DOS 

PROFISSIONAIS SOBRE O CUIDADO 

AO ADOLESCENTE NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA, IDENTIFICANDO O 

CONHECIMENTO E AS AÇÕES NO 

ENFOQUE DA INTEGRALIDADE. 

 

 

SciELO 

 2011 

 

S5 

 

ABORDAGEM ÀS DOENÇAS SEXUALMENTE 

TRANSMISSÍVEIS 

EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

  

LÍGIA MARIA CABEDO 

RODRIGUES et. al. 

 VERIFICAR COMO ACONTECE A 

ABORDAGEM ÀS DOENÇAS 

SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 

PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

  LILACS 

  2011 

 

S6 

 
DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS: 

CONHECIMENTO E 

COMPORTAMENTO SEXUAL DE 

ADOLESCENTES 

 

NIVIANE GENZ et. al. 

AVALIAR O CONHECIMENTO E 

COMPORTAMENTO SEXUAL DE 

ADOLESCENTES SOBRE DOENÇAS 

SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS. 

 

 

 LILACS 

  2017 

 

 

 

S7 

 

 

 
 

 

O CUIDADO DE ENFERMAGEM NA SAÚDE 

SEXUAL E REPRODUTIVA DOS ADOLESCENTES 

 

 

 
 

 

TEREZA RAQUEL 
FERNANDES TÔRRES 

et. al. 

 

VERIFI CAR O CUIDADO DE 

ENFERMAGEM NA SAÚDE SEXUAL 
E REPRODUTIVA DOS 

ADOLESCENTES DA ZONA URBANA 

DO MUNICÍPIO 
DE PAU DOS FERROS - RN, 

COMPREENDER A PARTICIPAÇÃO 

DOS ENFERMEIROS, NA ATUAL 
POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE 

SEXUAL E 

REPRODUTIVA DOS 

ADOLESCENTES 

 

 

 

 SciELO 

  2012 

Fonte: Dos autores 2017 
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4.1 Análise dos artigos 

A análise qualitativa dos artigos se deu através das 02 categorias, as quais 

foram: A assistência de enfermagem na atenção primária voltada para saúde sexual 

e reprodutiva com adolescentes; A importância da educação em saúde trabalhada 

com a comunidade e não para a comunidade.   

4.1.1 A assistência de enfermagem na atenção primária voltada para saúde sexual e 

reprodutiva com adolescentes 

Em relação às estratégias educativas desenvolvidas, as investigações S 

destacaram a relevância do trabalho com grupos, pois estes favorecem a interação 

entre os adolescentes e os coordenadores, facilitando a troca de saberes e afetos. 

Resgatam, também, valores dos próprios grupos para promover a conscientização 

sobre os riscos às DST/AIDS e, consequentemente, favorecer a mudança de 

comportamento a partir das necessidades específicas de cada adolescente (ROCHA 

et al., 2012). 

O trabalho em grupo envolvendo a temática da prevenção das DST/AIDS 

beneficia o relacionamento interpessoal, facilita a formulação de saberes a partir de 

uma aprendizagem compartilhada com troca de experiências baseada no contexto 

sociocultural dos sujeitos envolvidos na ação educativa (QUEIROZ, 2010). 

Os artigos analisados de S1 e S2 apontam que se torna imprescindível a 

expansão das ações da enfermagem para atuar efetivamente com os adolescentes 

e jovens, pois não basta informar. O enfermeiro, ao desenvolver as atividades 

educativas em grupo, deve facilitar a tomada de consciência dos sujeitos envolvidos 

no processo educativo para promover a mudança de comportamento diante das 

práticas sexuais, possibilitando assim, a construção de atitude crítica e reflexiva que 

permita a adoção de medidas preventivas às DST/AIDS. 

Os estudos mencionam, ainda, que as estratégias voltadas para trabalhar a 

prevenção das DST/AIDS devem priorizar a troca de experiência, o 

compartilhamento de conhecimentos entre os seus integrantes e a discussão de 

temáticas de interesse desse público. Essas estratégias devem ser contextualizadas 

de acordo com o meio socioeconômico e cultural em que os sujeitos estão inseridos, 

além de suas necessidades específicas (MENDONÇA, et al., 2009). 

Para tanto, os artigos de S3 e S6 apontam que é possível compreender que o 

principal desafio para prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis na 

adolescência é a dificuldade de comunicação entre pais, filhos e profissionais de 
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saúde. Entretanto, apesar de todas as barreiras deve-se manter presente o diálogo 

acerca do assunto, sendo de maneira continua e articulada entre pais, filhos e 

profissionais de saúde. 

Com base nas propostas apresentadas nos estudos analisados envolvendo 

ações de Educação em Saúde com adolescentes vulneráveis às DST/AIDS, 

percebemos que a ação educativa desenvolvida pelo enfermeiro necessita ser 

planejada e implementada com utilização de diversas estratégias metodológicas 

para nortear uma prática efetiva. 

4.1.2 A importância da educação em saúde trabalhada com a comunidade e não 

para a comunidade  

Segundo Gomes et al., (2013), nas últimas décadas a antecipação das idades 

feminina e masculina para o início da vida sexual está cada vez mais precoce, além 

disso, afirma que estas mudanças estão relacionadas ao cenário sociocultural 

derivadas dos movimentos feministas no âmbito familiar. 

 Para Carvalho et al., (2014) os adolescentes estão iniciando a vida sexual 

muito precoce e na maioria das vezes sem o mínimo de informações sobre o 

assunto, segundo ele a falta de diálogo com os pais constitui o principal fator para a 

pratica sexual insegura. Sendo assim o diálogo é reconhecido como a principal 

estratégia de promoção do conhecimento, além disso, a escola representa um local 

adequado para realização de atividades de educação em saúde relacionada à 

sexualidade e diversos outros assuntos, onde podem ser abordados os temas 

relacionados aos métodos preventivos, tanto para gravidez indesejada quanto para 

prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. 

Em relação a importância da educação em saúde, S4 descreve que é 

fundamental intensificar as ações educativas, em particular, sobre a sexualidade e a 

prevenção da gravidez na adolescência, por meio de grupos de adolescentes e de 

conversações diretas com os jovens e a comunidade, a fim de reduzir este 

fenômeno e, consequentemente, contribuir para a promoção da saúde sexual e 

reprodutiva do adolescente como afirma o texto anterior. 

De acordo com Matos et al., (2016), neste contexto o enfermeiro através de 

suas habilidades para desenvolver atividades educativas em saúde a partir de seus 

conhecimentos científicos irá contribuir positivamente para a proteção da saúde do 

adolescente e sua família. Portanto, visto que nesta fase da vida os pais sentem-se 

inseguros para falar sobre determinados assuntos com os filhos, o enfermeiro em 
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seu papel de educador social deve estar apto a elaborar ações onde possam 

abranger pais e filhos, promovendo confiança e respeito, através de atividades 

educativas onde possam discorrer sobre a importância do diálogo e confiança entre 

pais e filhos.  

O estudo de S5 e S7 destacam que as ações de Educação em Saúde devem 

ser instigantes, criativas, motivadoras e inovadoras, capazes de estimular o 

adolescente a participar do processo educativo. Devem contar com todas as opções 

e recursos disponíveis na comunidade. A respeito desta asserção, uma das 

participantes relatou que usa os diferentes recursos disponíveis, conforme descrito 

no discurso a seguir 

A construção de vínculos facilita a gestão do cuidado, deve-se promover 

segurança, intimidade e empatia, para garantir ao adolescente confiança para expor 

suas dúvidas e compartilhar dos assuntos mais íntimos.  Além disso, promover a 

sensibilização dos adolescentes acerca da preservação de sua saúde. Segundo 

Koerich, et al. (2015), os jogos têm motivado os adolescentes a participarem mais 

das discussões sobre sexualidade. Dentre as metodologias que podem ser incluídas 

para tratar da educação sexual com os adolescentes, as metodologias lúdicas 

podem servir como forma de estratégia de adesão aos conteúdos abordados. 

O processo educativo na promoção da saúde do adolescente deve ser 

sistemático e pode colaborar para a tomada de decisão, tanto individual quanto 

coletivamente, na perspectiva de uma vida saudável. Significa dizer que a Educação 

em Saúde deve promover, por um lado, o senso de identidade individual, a 

dignidade e a responsabilidade e, por outro, a solidariedade e a responsabilidade 

comunitária (GURGEL et al., 2008; BRASIL, 2005). 

Nesse sentido, faz-se necessário a abordagem e alerta sobre os métodos 

preventivos que previne não só a gravidez, mas sim aquele que previne contra as 

infecções sexualmente transmissíveis, agregar valor à utilização do preservativo 

tanto feminino quanto masculino.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A maioria dos estudos que compõem esta revisão apresenta como públicos-

alvo adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Acredita-se que a escolha 

por trabalhar com essa população esteja fundamentada no fato de que as variadas 

situações de saúde-doença às quais se expõem esses sujeitos, atreladas à 

precocidade do início das relações sexuais presentes na adolescência, a baixa 

escolaridade e a pauperização se configurem como fatores condicionantes para uma 

maior vulnerabilidade às DST/AIDS, necessitando de ações integradas e efetivas por 

parte dos profissionais da saúde e, em especial, do enfermeiro. 

Quanto a importância da educação em saúde, é, portanto, fundamental que os 

profissionais da saúde, especialmente a enfermagem, busquem atuar nesses 

espaços sociais vulneráveis, diante do contexto atual em que vivemos, no qual as 

atividades sexuais são iniciadas cada vez mais precocemente e com 

relacionamentos, muitas vezes, instáveis e desprotegidos, expondo os jovens à 

gravidez indesejada e ao risco das DST. 

A enfermagem possui uma importância peculiar para atuar nesses contextos, 

particularmente por se tratar de uma profissão voltada para o cuidado das pessoas 

nas diversas fases da vida, pela facilidade que possui em se aproximar dos 

indivíduos e assisti-los em suas necessidades, compreendê-los e ajudá-los 

buscando a promoção da sua saúde e cidadania. Ao mesmo tempo, torna-se 

imprescindível a expansão das ações da enfermagem para atuar efetivamente com 

os adolescentes e jovens das periferias, especialmente no que se refere aos 

assuntos relacionados à sexualidade, DST/AIDS e contracepção. 
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