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INTRODUÇÃO

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Para elaboração deste Projeto de Intervenção utilizouse o método de Planejamento Estratégico Situacional,
por meio do qual, após processado os problemas
identificados no diagnóstico situacional da equipe da
ESF Altino Barbosa e acompanhamento dos
adolescentes através das ações do PSE, foi elaborado
um plano de ação para intervenção e avaliação sobre
o problema identificado como prioritário.

Problema Discutir e propor ações, na perspectiva de
prioritário educação em saúde, pela ESF Altino
Barbosa, para reduzir a iniciação sexual
precoce, nos adolescentes.
Nó crítico 1 Pessoas em busca de capacitação com vistas
a empregabilidade
Projeto 1 Geração de emprego
Nó crítico 2 População adolescente mais informada a
respeito dos fatores de risco para gestação
precoce e DST’s
Projeto 2 Capacitação dos adolescentes sobre os riscos
de gestação na adolescência, DST’s.
Nó crítico 3 Acompanhamento do nível de compreensão
e capacitação dos adolescentes.
Projeto 3 Criação de projeto pedagógico que
correspondam às necessidades educacionais
especiais
Nó crítico 4 Aumentar a pratica diária da comunicação
familiar
Projeto 4 Adolescentes
mais
comunicativos
e
entrosados com os pais.
Nó crítico 5 Orientar os adolescentes e suas famílias
sobre a importância da prevenção e
promoção de sua saúde, minimizando
também os riscos aos quais os mesmos estão
expostos. Manter reduzido o número de
gestação precoce na área.
mais
comunicativos
e
Projeto 5 Adolescentes
entrosados com os pais

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) Altino Barbosa,
em Teófilo Otoni- MG, é responsável por 1.190 famílias
com uma população de aproximadamente 3.843
pessoas. A ESF está aderida há cerca de 1 ano e meio
ao Programa Saúde na Escola (PSE), sendo responsável
pela Escola Estadual Altino Barbosa. De acordo com o
diagnóstico situacional da área de abrangência dessa
equipe identificou-se como problema prioritário o
comportamento de risco, no âmbito da sexualidade,
adotados pelos escolares, cujos nós críticos são baixa
renda, grau de escolaridade, dificuldade escolar,
comunicação familiar escassa (influência da mídia),
escassez de orientação, conhecimento ou medidas de
prevenção e promoção aos adolescentes

OBJETIVO
Propor um plano de intervenção na perspectiva da
educação em saúde, para discussão e proposição de
ações para diminuir a iniciação sexual precoce, pela
ESF Altino Barbosa.

METODOLOGIA

A iniciação sexual precoce se dá cada vez mais cedo,
podendo acarreta em prejuízos que afeta a vida do
escolar, em diversos aspectos (LUZ,1999). A
aproximação dos escolares com a equipe ESF colabora
para a transformação da informação cientifica em
comportamentos
saudáveis
por
parte
dos
adolescentes (SANTIAGO et al., 2012).

REFERÊNCIAS

Conclui-se que para haver redução da atividade sexual
precoce é necessário envolvimento dos profissionais da
saúde da educação e família desenvolvendo no
educando um pensamento reflexivo com estimulação
do senso critico, escolhas conscientes e maduras,
promoção da saúde e prevenção dos possíveis riscos
relacionados ao tema estudado.
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