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AÇÕES DE CULTURA COMO INSTRUMENTO PARA REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE 
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 
E USO DE DROGAS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO PAULO - SP 
 
Resumo  
Este relato técnico descreve a utilização de ferramentas culturais na abordagem de adolescentes 
como forma de diminuir os índices de gravidez na adolescência, o uso de drogas ilícitas e a 
incidência de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). Foi elaborada uma peça teatral com 
profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS), utilizando linguagem informal e próxima da 
realidade local, citando locais frequentados pelos adolescentes, posteriormente à criação de 
ações de cultura pelos próprios participantes, a fim de fortalecer e divulgar o tema para todos 
os grupos envolvidos. Após as ações foi observada redução de alguns índices como o de DSTs 
e de gravidez na adolescência, quando comparados ao mesmo período do ano anterior às ações. 
Também foi possível observar considerável interesse dos adolescentes pelos temas discutidos, 
além do estabelecimento de um maior vínculo entre eles e os profissionais da UBS. 
Palavras-chave: Gestão em Saúde, Gravidez, Adolescência, Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, Educação em Saúde, Drogas ilícitas. 
 
Abstract 
This technical report describes the use of cultural tools in the approach of adolescents as a way 
of reducing the rates of teenage pregnancy, illicit drug use and the incidence of Sexually 
Transmitted Diseases (STDs). A theatrical presentation was elaborated with professionals from 
the Basic Health Unit (BHU), using informal language, citing places frequented by adolescents, 
after the creation of cultural actions by the participants themselves, in order to strengthen and 
spread the theme for all groups involved. After the actions reduction of some indexes were 
observed, such as STDs and teenage pregnancy, when compared to the same period of the year 
prior to the actions. It was also possible to observe considerable adolescents interest by the 
themes discussed, besides the establishment of a greater bond between them and the 
professionals of the UBS. 
Keywords: Health Management, Pregnancy, Adolescence, Sexually Transmitted Diseases, 
Health Education, Illicit Drugs. 
 
1 Introdução  

A UBS objeto de estudo do presente relato está localizada na zona norte da capital de 
São Paulo - SP desde setembro de 1984. O Programa Saúde da Família (PSF) teve início na 
comunidade em 2000. Atualmente há cinco equipes de PSF constituídas na Unidade, cada uma 
com a formação mínima necessária: um médico, uma enfermeira, dois auxiliares de 
enfermagem e seis agentes comunitários de saúde para uma população de 4.500 pessoas para 
cada equipe. 

Com o início do PSF veio à obrigatoriedade de monitoramento de indicadores como a 
gravidez na adolescência, com índices esperados abaixo de 20% do número total de gestantes, 
além de diminuição da incidência das DSTs, com base em um maior esclarecimento e acesso 
da população atendida, bem como a redução dos danos causados pelo impacto do uso abusivo 
de drogas ilícitas. Dentro destes cenários as equipes de PSF têm buscado inovar em suas ações 
a fim de cumprir as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 

Este relato tem como objetivo principal apresentar a utilização de uma ferramenta para 
conscientização e acesso à informação para adolescentes, de uma maneira participativa. Com 
este fim, este estudo está estruturado em cinco seções, incluindo esta breve Introdução. A seção 
seguinte apresenta a revisão teórica do estudo, discutindo sobre a criação do SUS, e 
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apresentando trabalhos que utilizaram o programa de conscientização de forma semelhante a 
aqui apresentada, passando por constructos como a adolescência e a gestação neste período, 
além do uso de drogas ilícitas. Em seguida é apresentado o Método, onde é descrita a unidade 
avaliada, bem como todo o operacional de implementação da ferramenta, que se baseou no 
processo de educação em saúde. Após a apresentação e análise dos resultados, na última seção 
encontram-se dispostas as considerações finais obtidas após a execução do relato. 
 
2 Referencial Teórico 

Desde a criação do SUS no Brasil, podemos identificar os visíveis avanços na ampliação 
e acesso à população tanto nas ações de saúde da Atenção Básica (AB) quanto na rede de alta 
complexidade. Considerando então que estes sejam reflexos de planejamento, organização, 
arranjos e investimentos nas equipes de saúde que compõem o sistema (J. B. F. da Silva et al., 
2018). 

A Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil tem a finalidade atender as necessidades 
de saúde da população pelos serviços ofertados. Desde 1994, tem uma nova reorientação pela 
Estratégia de Saúde da Família (ESF), que se caracteriza por ações de cuidados integrais, 
individuais e coletivos direcionados às famílias, seguindo as diretrizes do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Dentro deste conceito surgiu como estratégia do SUS a Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde (PNEPS) difundida pela Portaria 198 do Ministério da Saúde, 
de 13 de fevereiro de 2004, com o objetivo de formar e desenvolver trabalhadores, permitindo 
a identificação das necessidades na área da saúde, e a construção de estratégias e processos que 
qualifiquem a atenção e a gestão em saúde, fortalecendo o controle social com a finalidade de 
produzir um impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva da população (Bomfim et al., 
2016). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, “a adolescência é o período de 
transição entre a infância e a idade adulta: inicia-se aos 10 e termina aos 19 anos de idade”. 
(Martins, Pontes, Filho, & Ribeiro, 2014). Desta forma a gravidez na adolescência e suas 
complicações são importantes causas de mortalidade entre mães de 10 a 19 anos de idade. 
Estudos na área apontam que as complicações obstétricas decorrem principalmente da 
imaturidade biológica e do desenvolvimento incompleto da ossatura da pelve do útero. O bebê 
dessas mães tem maior probabilidade de nascerem com baixo peso e serem prematuros, 
respectivamente, além de aumentarem os riscos de mortalidade infantil e perinatal (Martins et 
al., 2014). 

  
“A gravidez não planejada na adolescência é, em geral, 
considerada um problema, pois a ela estão associados diversos 
riscos biológicos e sociais. Entretanto, esta tem sido vista por 
alguns autores como uma alternativa legítima de projeto de vida 
ao alcance das jovens futuras mães” (Brandão, Cabral, Brandão, 
& Cabral, 2017). “Por outro lado, o consumo de substâncias 
psicoativas é um grave problema de saúde pública. O início do uso 
geralmente ocorre na adolescência e tem sido cada vez mais 
frequente nesta população” (Cardoso & Malbergier, 2014b). 
 

Os adolescentes são mais suscetíveis à opinião e à avaliação dos amigos. A aprovação 
dos colegas é um fator que influencia muito o modo como o adolescente se comporta, o que 
aumenta o risco do uso de substâncias psicoativas. Muitas vezes, os amigos transmitem 
mensagens de supervalorização do uso de álcool, de tabaco e de outras drogas, de modo que o 
consumo promove popularidade no grupo.  Buscando uma valorização social, os adolescentes, 
muitas vezes, têm dificuldade para impor sua opinião, não resistindo à influência daqueles que 
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frequentam o seu círculo de amizades, o que contribui para o uso de álcool e de outras drogas, 
e também de algumas praticas como o sexo desprotegido (Cardoso & Malbergier, 2014a). 

As intervenções de saúde com abordagem coletiva consideram a assistência à saúde 
como uma interferência consciente desenvolvida pelos profissionais de saúde no processo 
saúde-doença, com o objetivo de desenvolvimento de uma consciência crítica por parte dos 
usuários, para que estes se tornem sujeitos de suas próprias transformações. Essa consciência 
crítica é possível na medida em que são expostas as contradições da realidade, considerando 
também os pontos de vulnerabilidade e os momentos e formas de intervenção (Coin-Carvalho 
& Esposito, 2012).  

 
“Quando associados às questões da sexualidade do adolescente o uso 
do álcool e drogas aumentam a exposição de risco e danos pela 
inconsistência no uso do preservativo, reduzindo sua capacidade de 
avaliar situações de risco. O sexo desprotegido pode trazer sérias 
consequências para a vida dos indivíduos, como gravidez não desejada 
e as doenças sexualmente transmissíveis, das quais destaca - se a AIDS, 
que é uma doença grave e ainda sem cura” (Franco, Scatena, Andrade, 
& Micheli, 2017). 
 

O uso de ferramentas de arte e cultura tem se tornado cada vez mais frequente, e a 
promoção da saúde tem recebido destaque, principalmente nas últimas décadas. Após um 
correto entendimento do conceito de saúde, bem como da implementação do SUS e das 
discussões sobre as novas políticas no setor, diversas áreas do conhecimento começaram a 
estruturar suas práticas em torno da prevenção e da promoção, indo além da simples transmissão 
de informações, visando incentivar e facilitar as ações. Essas combinações passaram a envolver 
a troca de experiências de vida, de conhecimentos, aspectos comportamentais e de medidas 
terapêuticas (Zanettini et al., 2015). 

Para um correto entendimento e quebra de conceitos do passado, é necessário um forte 
apoio social, e a resolução dos problemas a que se propõe sem se limitar à esfera da ESF, mas 
englobar todo o sistema de saúde, nos seus diferentes níveis de complexidade, bem como a 
efetivação de ações entre os diversos setores. A ESF inspira-se nas resoluções de Alma-Ata e 
reafirma os princípios e diretrizes do SUS, prescrevendo assistência integral e contínua às 
famílias e comunidades, em seu espaço social, entendidas e atendidas a partir do local onde 
vivem, trabalham e se relacionam. Incluem ainda ações multiprofissionais em uma perspectiva 
interdisciplinar, a construção de relações acolhedoras e de vínculo de compromisso e de 
corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a população da região de abrangência da 
unidade de saúde, intervindo sobre os fatores de risco (Fertonani, Pires, Biff, & Scherer, 2015). 

 
“Em geral, a questão da contracepção é tratada na saúde coletiva 
sob a perspectiva do conhecimento, do uso e do acesso aos 
métodos contraceptivos, ou seja, como uma questão técnica, 
individual e não propriamente cultural. Chega-se a ouvir 
comentários de surpresa e ceticismo diante do fato de haver 
atualmente uma ampla oferta de métodos modernos de 
contracepção e ainda existir indicadores elevados de gravidez 
não prevista. Como compreender tal aparente paradoxo? 
Argumentar sobre tipos de métodos, disponibilidade e 
distribuição, recomendá-los ou mesmo prescrevê-los não 
significa que se esteja tornando-os parte do cotidiano de muitas 
mulheres” (Brandão et al., 2017). 
 

Como exemplos de experiências exitosas com ferramentas culturais, destaca-se um 
estudo que objetivou descrever uma estratégia educativa em saúde acerca do uso de álcool e 
outras drogas junto a um grupo de adolescentes, um estudo descritivo que relatou a vivência de 
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acadêmicas de enfermagem no desenvolvimento de estratégia educativa em uma escola do 
município de Caucaia, Estado do Ceará - Brasil. A estratégia deles contou com a participação 
de 43 jovens com idades entre 15 e 16 anos. Os quatro momentos foram nomeados de forma 
didática: socialização, abordagem da temática, desenvolvimento da arte, e debate sobre a arte 
desenvolvida. A socialização dos conteúdos expressos nos desenhos e na música elaborada 
promoveu uma maior interação entre os envolvidos, fato evidenciado pela maior participação 
dos adolescentes e pelas indagações dos mesmos em relação ao tema. Neste sentido, é 
importante destacar que o enfermeiro, como promotor de saúde, deve estar mais presente no 
ambiente escolar, de forma a promover uma maior interação da escola com o setor saúde, 
sensibilizando assim os sujeitos para as causas e as consequências do uso das drogas (Pedrosa, 
Costa, Citó, Luna, & Pinheiro, 2015) 
 
3 Metodologia  

O Centro de Saúde do Parque Novo Mundo foi fundado em setembro de 1984. Em maio 
de 1985 foi instituído como UBS. O PSF teve início na comunidade em 2000. Atualmente, 
existem cinco equipes PSF constituídas pela formação mínima: um médico, uma enfermeira, 
duas auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde na proporção de um para cada 
200 famílias.    

Diante da necessidade de acesso aos adolescentes para desenvolver ações voltadas à 
redução dos índices de gestação na adolescência, e da conscientização da importância do uso 
de preservativo para diminuição dos casos de DSTs, objetivou-se estimular a procura do serviço 
de saúde não só pelas meninas, mas também pelos meninos adolescentes, a fim de obter um 
diagnóstico precoce destas DSTs. Perante o insucesso de se tentar trabalhar estes temas por 
meio de palestras, surgiu à ideia de montar uma equipe de teatro na referida unidade, composta 
por vários profissionais que, primeiramente, gostassem de trabalhar com teatro, e que 
conseguissem identificar a mesma dificuldade de acesso a qual os jovens se encontravam 
imersos, enxergando nesta ferramenta uma forma positiva para alcance dos resultados 
desejados. A partir de então realizou se um levantamento junto aos profissionais da UBS sem 
distinção de categoria, tendo como resultado a formação de uma equipe composta por uma 
enfermeira, uma assistente social, uma auxiliar de enfermagem, uma assistente de consultório 
dentário, duas auxiliares administrativo, e oito agentes comunitário de saúde. 

Após formação da equipe e idealização do projeto, a proposta foi apresentada ao gerente 
da unidade, que aprovou e apoiou os trabalhos, disponibilizando na jornada de trabalhado destes 
profissionais duas horas semanais para desenvolvimento e ensaio da peça.  

A elaboração do roteiro utilizado teve contribuição de toda equipe, mas principalmente 
levou em consideração a experiência e referencial observacional das agentes de saúde, que são 
profissionais residentes na comunidade e que conhecem de maneira mais próxima os locais de 
inserção e preferência destes jovens, o que foi um facilitador para conseguir a atenção destes 
participantes, buscando que o expectador se identificasse com a história. Basicamente, a peça 
contou a história de uma adolescente que frequentava o baile funk local, juntamente com suas 
amigas e, por influência delas, temendo a exclusão da turma, acaba por fazer uso de drogas e 
sexo desprotegidos, engravidando, adquirindo uma DST, tornando-se dependente de drogas, e 
sendo abandonada pelo pai da criança. O roteiro foi apresentado em duas escolas municipais e 
duas estaduais da área de abrangência, além de dois centros de convivência de adolescentes, 
sempre com grande aceitação tanto pelos jovens como pelos profissionais de educação. 

Em 2017, visando uma inovação nas ações, a equipe decidiu propor para uma das 
escolas a realização de uma competição cultural entre os jovens do 6º ao 9º ano onde, após 
assistir à peça da equipe, teriam como desafio desenvolver uma ação de cultura, que poderia ser 
uma apresentação teatral, a gravação de um vídeo, uma apresentação de dança ou a composição 
de uma música com o tema “gravidez na adolescência, DST, drogas ilícitas”. Estas ações seriam 
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monitoradas pela equipe de teatro da UBS, que tiraria as dúvidas da temática pesquisada, além 
de outras eventuais dúvidas que surgissem no decorrer das ações. A proposta foi aceita pela 
escola e pelos alunos, e a fim de motivar a competição, foi oferecido como premiação ao 
vencedor um passeio a um parque aquático, custeado pela gerência da unidade.  

As ações ocorreram entre os meses de agosto e novembro de 2017. A equipe comparecia 
a escola semanalmente. Esta disponibilizou uma aula e um professor para acompanhar cada 
turma participante. Não houve interesse pelos adolescentes em desenvolver ações de dança ou 
música, sendo que todas as turmas do 6º ao 9º ano participaram escolhendo ações de teatro e 
vídeo. As apresentações aconteceram na própria escola em um evento organizado em parceria 
pela saúde e educação, e contou com uma equipe de jurados escolhido por ambos os serviços, 
que escolheram os três melhores trabalhos, seguindo os critérios de julgamento conforme o 
desempenho e a criatividade, com notas em cédulas de votação e somatória dos resultados de 0 
a 10 para estes itens.   

Para avaliar a efetividade da campanha de conscientização, foi realizado um 
levantamento estatístico na base de dados do Sistema Integrado de Gestão de Atendimento 
(SIGA), e na base de dados Business Intelligence (BI), que realizam de acompanhamento de 
gestantes, com o intuito de verificar os indicadores de gestação na adolescência. Também foram 
consultados os dados armazenados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN) para DSTs, considerando a abrangência da UBS, com o intuito de quantificar os casos 
dessas doenças antes e após a última ação da equipe. 
                       
4 Resultados Obtidos e Análise 

Os índices foram analisados antes e após as ações. Levou-se em consideração o mesmo 
período do ano, ou seja, janeiro a maio de 2017 (antes das ações) e janeiro a maio de 2018 
(depois das ações). Com relação à sífilis, foram registrados 3 casos em menores de 20 anos, 
sendo que destes 2 em homens e 1 em mulher, e 45 casos em pessoas com mais de 20 anos, 
sendo 26 em mulheres e 19 em homens no período que antecedeu as ações. Após as ações foram 
registrados 4 casos em menores de 20 anos, sendo 2 em mulheres e 2 em homens e 10 casos em 
pessoas com mais de 20 anos, sendo 5 em mulheres e 5 em homens, caracterizando uma redução 
de 54% no percentual geral (Figura 1). 

 

 
Figura 1 
Casos de Sífilis na UBS Parque Novo Mundo 1. 
Fonte de dados: SINAN. 

 
 

Os resultados apontam um maior diagnóstico na fase adulta e maior prevalência entre 
as mulheres no ano de 2017, com um equilíbrio de diagnósticos no ano seguinte às ações, além 
de aumento do número de diagnósticos entre os adolescentes em 2018 quando comparados ao 
ano anterior. Um estudo semelhante realizado no norte do Brasil também relata a prevalência 
do diagnóstico especialmente na fase adulta (E. C. da Silva et al., 2016). Nele, o autor 
identificou que a faixa etária de maior prevalência variava de 21 a 40 anos no sexo feminino, e 
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de 31 a 50 anos no sexo masculino. Este período reflete a fase reprodutiva do indivíduo, que 
consequentemente apresenta maior risco de contaminação, propagação da doença e transmissão 
vertical. Outro estudo realizado em Cuba por Fernández (2014) demonstrou que 48% dos casos 
identificados ocorreram em adultos com idade superior a 35 anos, e apenas 1 caso em uma 
jovem de 15 anos, cuja transmissão teria sido vertical e não sexual.  

 Com relação à hepatite, foram registrados 11 casos em 2017, e 5 casos em 2018 
(redução de 54%), todavia registrados apenas em pessoas com mais de 20 anos, não tendo sido 
computados casos em adolescentes (Figura 2). 

 

 
Figura 2 
Hepatites-Primeiro Semestre 2017 e 2018. 
Fonte: SINAN. 

 
Em relação aos casos de hepatite, observou-se apenas o registro também em maiores de 

20 anos, não havendo ocorrido diagnóstico entre adolescentes. Este fato representa uma grande 
problemática, pois aponta para uma ineficácia do diagnóstico entre a faixa etária de jovens. Fato 
semelhante foi descrito por Branco e colaboradores (2017), que enfatizou em seu estudo o fato 
de que a hepatite B é considerada uma IST, e a via sexual é um importante meio de transmissão, 
principalmente entre os jovens que estão mais propensos à adoção de comportamentos de risco, 
além da vulnerabilidade que os torna suscetíveis a desenvolver a infecção. Dentre estes hábitos 
destaca-se o maior consumo de drogas, em especial a ingestão de bebidas alcoólicas, 
compartilhamento de objetos pessoais perfuro-cortantes e a prevalência de esquemas vacinais 
incompletos para hepatite B. Neste sentido, entende-se que os casos na UBS avaliada possam 
ter sido subnotificados. 

Na análise da prevalência do HIV, foram registrados 4 casos em homens antes das ações, 
sendo que 1 deles em menor de 20 anos. Nenhum caso entre homens foi diagnosticado após as 
ações de conscientização. Já entre mulheres, foram identificados 3 casos antes e 2 casos depois, 
nenhum deles em adolescentes, caracterizando uma redução de 33% (Figura 3). 

 

 
Figura 3 
Número de casos de AIDS notificados de acordo com o sexo.  
Fonte: SINAN. 
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A redução dos casos de HIV foi favorável considerando as mulheres. Já nos homens, a 

análise pode representar um lado negativo se for levado em consideração o fato de que o homem 
geralmente não procura a UBS precocemente, desta forma, dificultando o diagnóstico. Estes 
dados estão de acordo com os resultados observados por Dias et al. (2014),  que identificaram 
em seu estudo a predominância de mulheres infectadas pelo HIV, relacionando este resultado 
ao fato de que os homens procuram com menor frequência o sistema de saúde para se prevenir 
ou se tratar de suas enfermidades. Outro estudo que reforça esta afirmativa é o levantamento 
feito por Teixeira e colaboradores (2015), onde foi relatado que, no Brasil, a AIDS vem 
mantendo patamares elevados. De 1980 a 2014 foram notificados no Brasil 757.042 casos de 
AIDS, sendo 491.747 (65%) em homens e 265.251 (35%) em mulheres. Desta forma, o 
esperado era que fosse observado maior número de casos entre indivíduos do sexo masculino, 
o que por sua vez impediu este trabalho de afirmar que ocorreu declínio no índice de 
contaminação. Já entre as mulheres a redução foi visível, permitindo afirmar que os resultados 
das ações foram positivos. 

No que se refere a gestantes o número total antes da campanha de conscientização era 
de 252, sendo que destas 45 eram adolescentes (17,85%). Após as ações foram contabilizadas 
389 gestantes, sendo 45 adolescentes (11,57%) (Figura 4). 

 

 
Figura 4 
Gestação na adolescência. 
Fonte: Siga Saúde / B.I. 

 
Apesar da redução percentual do total de gestantes, percebeu-se que o número absoluto 

de gestantes permaneceu estático. Isto mostra que as ações, embora efetivas, precisam ter 
continuidade para que possa ocorrer uma queda real deste indicador, conforme já observado em 
outros países (Cancino & Valencia, 2015). Por exemplo, em um levantamento realizado no 
México, apesar da diminuição da fertilidade geral, a taxa de gestações entre adolescentes 
permanece estável, atingindo 13% entre menores de 19 anos. O país vive a problemática de 
registrar anualmente 20% dos nascimentos oriundos de mães menores de 20 anos, assim como 
no Chile, onde foi registrado que, das 2.796 gestantes, 852 (30%) correspondiam à adolescentes 
(González A, 2016).   
 
Conclusões/Considerações finais 

Além dos benefícios mensuráveis de alguns indicadores, um dos principais benefícios 
do presente relato foi a aproximação entre os adolescentes e os profissionais de saúde, 
permitindo o esclarecimento de dúvidas até mesmo pessoais. Foi notado que os jovens deixaram 
de enxergar o profissional como alguém distante da sua realidade de vida e rotina, favorecendo 
a procura pela UBS e reforçando as mensagens de prevenção. A busca pelo referencial teórico 
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apresentado pelos adolescentes nas encenações também pôde ser vista como positiva. Ainda 
que nem todas as informações pesquisadas tenham sido apresentadas, a forma de pesquisa e 
aplicação do estudo deverá proporcionar memórias a estes adolescentes pelo decorrer de suas 
vidas, conforme se depararem com situações semelhantes às representadas. Considerou-se 
gratificante perceber o silêncio dos participantes durante as apresentações, e mais gratificante 
ainda vê-los atuando e interpretando situações da própria realidade, ora no ambiente de saúde 
atendendo, ora como expectadores das diversas dificuldades que eles enfrentam ao se deparar 
com uma gestação indesejada ou mesmo com o uso abusivo de drogas. Apreensivos, 
concorreram à premiação, vibrando com os resultados alcançados e ansiosos pelo próximo 
evento. Notou-se que muitos jovens que não haviam participado relatavam arrependimento, 
frente à sensação daqueles que participaram de que teria valido muito à pena. 

Certamente o principal objetivo alcançado com as ações culturais propostas no presente 
relato técnico foi o fortalecimento do vínculo com os adolescentes da comunidade, além do 
alcance de algumas metas, como por exemplo, a de redução do número de casos de gestação na 
adolescência, além de redução de indicadores relacionados à sífilis e AIDS, ainda que estes 
indicadores necessitem ser trabalhados para uma melhor captação entre adolescentes, entende-
se que a mensagem da campanha conseguiu atingir boa parte dos adolescentes envolvidos, que 
normalmente se fecham em um grupo muito reservado em seu próprio mundo. A informação 
prestada pelos profissionais da saúde, pais ou professores pode trazer resultados crescentes e 
positivos, quebrando o paradigma de que um adolescente só é capaz de seguir as imposições de 
grupos de amigos. O isolamento de hoje poderá acarretar consequências amanhã.  

Outro aspecto positivo a ser relatado diz respeito à inclusão do menino adolescente na 
abordagem e vivência de um assunto que até então fazia parte apenas do universo feminino, 
como a gestação na adolescência, uma vez que, geralmente, este menino não assume a 
paternidade ou atua como coadjuvante, deixando a responsabilidade para seus pais ou mesmo 
a cargo apenas da menina. Sabe-se ainda que muitos destes meninos só reapareçam no serviço 
na fase adulta, no momento em que normalmente são acometidos por alguma doença que os 
impede de seguir o curso de suas rotinas de trabalho. 

Algumas dificuldades desta pesquisa não podem deixar de ser citadas, como a falta de 
recursos seja para transporte da equipe envolvida até as escolas, ou mesmo para comprar 
materiais de apoio para desenvolvimento das ações, além da falta de colaboração e 
entendimento de alguns profissionais contrários ao tipo de ação descrita neste relato. De 
qualquer forma, sugere-se o uso de ferramentas de trabalho como as apresentadas nesta pesquisa 
a fim de que estas atuem como facilitadoras na educação em saúde voltada ao público 
adolescente. 
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