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RESUMO 
 
 

As infecções sexualmente transmissíveis são um problema de saúde pública e são 
transmitidas pelo contato sexual, e como tendência dos últimos anos, vem se dando 
também na adolescência. O Projeto de Intervenção aqui apresentado teve objetivo 
desenvolver um projeto de intervenção para sensibilização sobre prevenção de 
infecções sexualmente transmissíveis em jovens usuários da Unidade de Saúde da 
Família Santa Inês Rio Branco Acre sobre as Infecções Sexualmente 
Transmissíveis.Buscou-se desenvolver ações de sensibilização sobre a importância 
do sexo seguro e a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. . Como 
metodologia do projeto utilizou-se o método da estimativa rápida para definição do 
problema, tanto pela velocidade de levantamento de dados, como pela relação custo 
benefício, além do planejamento estratégico situacional. A intervenção justifica-se 
em virtude de ter se notado grande prevalência de Infecções Sexualmente 
transmissíveis em jovens da comunidade, como também alto índice de gravidez 
indesejada na adolescência, o que demonstra claramente que as medidas 
preventivas precisam ser trabalhadas. Como resultados da implementação projeto 
espera-se impactar grande parte dos jovens da comunidade, e diminuir de forma 
considerável  a frequência de casos de IST´s entre este público. Serão 
desenvolvidas campanhas de forma contínua, para que de fato haja a 
conscientização sobre os perigos da relação sexual desprotegida.   
 

Palavras-chave: Adolescente. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Prevenção 
primária.  



 

  

ABSTRACT 
 
 

Sexually transmitted infections are a public health problem and are transmitted by 
sexual contact, and as a trend of recent years, has also been occurring in 
adolescence. The Intervention Project presented here aimed to develop an 
intervention project to raise awareness about the prevention of sexually transmitted 
infections in young users of the Santa Inês Rio Branco Acre Family Health Unit about 
Sexually Transmitted Infections. importance of safe sex and the prevention of 
sexually transmitted infections. . The project methodology used the fast estimation 
method to define the problem, both for the speed of data collection, as well as the 
cost-benefit ratio, besides the situational strategic planning. The intervention is 
justified because there was a high prevalence of sexually transmitted infections in 
young people in the community, as well as a high rate of unwanted teenage 
pregnancy, which clearly demonstrates that preventive measures need to be worked 
out. As a result of the project implementation, it is expected to impact most of the 
young people in the community, and considerably reduce the frequency of STI cases 
among this public. Campaigns will be developed continuously so that there is indeed 
awareness of the dangers of unprotected sex. 
 
Keywords: Adolescent. Sexually Transmitted Diseases. Primary prevention. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município Rio Branco 

 

De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2015) o Estado do 

Acre está localizado na região Norte do país e tem como capital a Cidade de Rio 

Branco. O município foi fundado em 1882 com a chegada dos irmãos Leite que logo 

começaram a construir seus barracos a margem do rio Acre e iniciaram a plantação 

de um seringal na região (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2015). 

 

Teve dois grandes momentos históricos de grande evolução econômica 

denominados: primeiro e segundo ciclo da borracha que infelizmente foram dirimidos 

em virtude de inúmeros fatores, inclusive contrabando de sementes para a Malásia.  

 

A cidade de Rio Branco é conhecida também como também como “Capital da 

Natureza”, visto que proporciona o chamado turismo ecológico, além de outros 

atrativos culturais como a Casa do Índio, o Palácio do Rio Branco, a Igreja de Ferro 

e a Catedral de Nossa Senhora de Nazaré. Sem falar que a cidade apresenta uma 

diversidade de etnias, costumes e crenças, refletindo na sua diversidade cultural 

(CIDADES, 2015).   

 

A economia não é muito forte visto que existem pouquíssimas indústrias ou grandes 

empresas na região. Basicamente é sustentada pelo funcionalismo público, um 

pouco de extrativismo de castanha, pecuária, agricultura familiar, e comércio.  

 

É uma cidade relativamente nova, e com os mesmos problemas das capitais da 

região norte, como falta de saneamento básico, ruas sem pavimentações, muitos 

buracos nas ruas, problemas de acesso, água de má qualidade, entre outros. A 

cidade também apresenta o problema das enchentes do Rio Acre, que causam 

inúmeros prejuízos.  
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1.2 O sistema municipal de saúde 

 

O Modelo de Atenção à Saúde predominante no município é a Gestão 

compartilhada, sendo o sistema de saúde de Rio Branco descentralizado. Segundo 

o plano Municipal de Saúde atualmente Rio Branco possui 27 Unidades Básicas de 

Saúde urbanas, e 11 rurais.  

 

Quanto aos pontos de atenção à saúde secundários para os casos de média 

complexidade, geralmente são referenciados a partir da Unidade de Saúde da 

Família Santa Inês para o Centro de Saúde Barral y Barral, como também para a 

Unidade de Pronto Atendimento Sobral. Com relação à atenção terciária e casos de 

alta complexidade são referenciados do Centro de Saúde Barral y Barral para a 

Fundação Hospital do Acre – Fundhacre.  

 

No que diz respeito a sistemas de apoio acerca de Diagnóstico Terapêutico, 

Assistência Farmacêutica, Informação em Saúde existem serviços de Sistema de 

Apoio a Diagnóstico Terapêutico (SADT) que são solicitados pelo Centro de Saúde 

Barral y Barral para Rede credenciada do Estado e Município. 

 

O transporte em saúde é realizado pelo SAMU e o Acesso é regulado e é realizado 

pelo Departamento de Regulação da Rede de Assistência (DRRA).  Já quanto ao 

Prontuário Clinico utilizado pela Unidade de Saúde da Família utiliza-se o sistema G-

MUS. O Cartão de Identificação dos Usuários do SUS não é confeccionado na 

recepção da Unidade de Saúde da Família (por falta de internet). 

 

1.3 Equipe de Saúde da Família Santa Inês, seu território e sua população 

adscrita 

 

A Equipe de Saúde da Família Santa Inês presta atendimento ao território que 

abrange o Bairro Santa Inês e cercanias e conta atualmente com um clinico geral, 

um dentista, um auxiliar dentista, uma enfermeira, 13 Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS´s), sendo que dois agentes têm curso de libras com objetivo de acolher 

as famílias de surdo/mudo da comunidade. Ainda compõe a equipe de saúde uma 

técnica de enfermagem e uma Auxiliar de limpeza.  
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São 12 áreas cobertas por essa equipe de saúde e duas descobertas. São 

cadastradas 2520 famílias, com um número médio de atendimento da enfermeira 

pela manhã é de 10, e 10 à tarde. O número de atendimento do Médico é de cerca 

de 15 a 20 atendimentos pela manhã e 10 a 15 atendimentos á tarde.    

 

1.4 A Unidade de Saúde da Família Santa Inês: o dia a dia da unidade e da 

equipe 

 

A comunidade do Bairro Santa Inês, onde a UBS Santa Inês está localizada, é 

basicamente uma comunidade pobre. Com inúmeras necessidades básicas não 

atendidas como: ruas não asfaltadas no bairro, muita violência, falta de água tratada 

em algumas regiões, casas em más condições de moradias (palafitas, madeira, 

entre outras).  Grande parte das casas possui energia elétrica, e também água 

oferecida pela rede estadual, todavia a água que chega até as moradias não passa 

por testes que compravam sua qualidade. A coleta de lixo é feita semanalmente por 

empresa contratada pela prefeitura e do total das casas 27% tem rede de esgoto, 

sendo que o restante das casas possui fossas tipo sumidouro. 

 

A comunidade tem origem de invasão de terra, o bairro tem apenas 26 anos e a 

grande maioria dos moradores é residente neste local desde a sua fundação. O 

terreno é levemente acidentado, tem dois Igarapés: igarapé da Judia e Igarapé do 

Almoço. Os moradores na sua maioria são de baixa renda e são beneficiários do 

programa social Federal “Bolsa Família” além de outros programas sociais do 

governo. Existe um Centro de referência a Assistência Social - CRAS (Gestão 

Municipal), 15 igrejas, três escolas, sendo que uma tem quadra de esportes coberta. 

Não existem creches. A comunidade possui duas associações de moradores, uma 

quadra de areia para comunidade, uma praça na entrada da comunidade para 

eventos locais e um Posto de saúde (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2018). 

 

Não há registros de escola profissionalizante nos Bairros que possam oferecer 

cursos a esta comunidade, tampouco escolas que ofereçam educação de jovens e 

adultos visto que a grande maioria já evadiu da escola. Existem sim escolas padrões 
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e associações, todavia estes jovens em sua grande maioria já passaram por estas 

unidades, e não tem mais qualquer interesse, havendo necessidade de uma 

realocação social dos mesmos ou mesmo retorno a vida estudantil.  

 

No que diz respeito à Unidade Básica de Saúde da Família Santa Inês propriamente 

dita, está centralizada na Rua Principal do Bairro Edmundo Pinto, n. 314, Bairro 

Santa Inês.  

 

O imóvel da unidade passou por uma reforma e ampliação recentemente, dispondo 

de quatro banheiros (com banheiros separados entre usuários e funcionários), copa, 

sala de reunião, sala para atendimento a pacientes do programa HIPERDIA, sala de 

curativo, sala de vacina, sala de odontologia, sala de enfermagem, um consultório 

médico, uma farmácia, depósito de medicamentos, depósito de material de limpeza, 

sala dos agentes, sala de arquivo/ Prontuário e sala da Administração e recepção. 

Banheiros adequados para cadeirantes Num total de 17 cômodos. 

 

Quanto aos equipamentos, possui aqueles básicos necessários para a assistência 

diária.  Sobre o pedido de materiais de consumo, o mesmo é feito pelo coordenador 

da unidade (enfermeira), e enviado o pedido para a secretaria municipal de saúde 

que faz a entrega. 

.  

A rotina de funcionamento da USF Santa Inês é de segunda a sexta no horário das 

sete às dezessete horas e a agenda dos trabalhos é realizada por prioridade de 

modo que existe um quadro de aviso na entrada da unidade de saúde, onde fica 

exposto numa tabela os serviços disponibilizados com dia e horários predefinidos. 

 

Para o clínico Geral o agendamento das consultas é realizado nas sextas pela 

manhã. Média de 78 atendimentos por semana. Fica destinado um espaço para 

demanda espontânea, utilizando a classificação de risco de Manchester quanto à 

gravidade para orientar a ordem de atendimento. Para a técnica de enfermagem o 

atendimento/procedimentos são de segunda a quinta: vacinas, curativos, pré-

consultas, esterilização de materiais e média de 127 atendimentos/procedimentos 

por semana. 
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O odontologista atende de segunda a sexta, mais quatro fichas de emergência todos 

os dias e oito atendimentos diários encaminhados pelo agente de saúde com média 

de 85 atendimentos por semana. 

 

Quanto aos principais problemas estruturais da Unidade estão os arquivos de 

prontuários com defeito, o ar condicionado da farmácia não funciona, não possui 

água encanada, de modo que a água é fornecida por caminhão pipa, e não possui 

ligação com rede de esgoto (Fossa sumidouro) e também apresenta um banheiro 

estragado a cerca de 30 dias, mas já foi solicitado conserto. Existem poucos 

computadores, a internet inexiste para emitir cartão do Sistema único de Saúde e 

impossibilita outros serviços. 

 

1.5 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

(Primeiro Passo) 

 

Além dos problemas estruturais na Unidade de Saúde da família como descritos 

acima ainda cita-se: atraso do laboratório de Análises Clínicas para retorno dos 

resultados de exames, como, por exemplo, hemogramas, íons, glicemia, colesterol, 

urina, fezes entre outros. Após coleta na Unidade de Saúde da Família (USF) levam 

em média 10 a 15 dias para retornarem com os resultados. Além disso, o 

encaminhamento para agendamento de especialidade médica pode demorar entre 6 

a 24 meses até pela falta de especialistas em diversas áreas inclusive saúde mental, 

ortopedia, cirurgia geral, oftalmologia entre outros. Faltam de medicamentos e 

equipamentos específicos para melhoria na prestação de serviços na unidade 

(Computadores, impressoras, balanças. Quanto aos problemas relativos aos 

usuários destacam-se os  altos índices de pessoas  com  Doenças Crônicas não 

transmissíveis como Diabetes Mellitus (DM), e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

e as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST´s) como problema a ser abordado 

em virtude dos altos índices registrados e da consequência positiva que trará 

principalmente aos jovens da comunidade.  
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1.6 Priorização dos problemas (Segundo Passo) 

 

Quadro 1. Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Santa Inês, da Unidade 

de Saúde da Família Santa Inês, município de Rio Branco, estado de Acre.  

Problemas Importância Urgência Capacidade de 
enfrentamento 

Seleção/ 
Priorização 

Altos índices de ISTs 
entre jovens do Bairro 
Santa Inês Rio 
Branco 

Alta 7 Dentro  1 

Necessidade de 
ajustes junto ao 
laboratório de 
Análises Clínicas  

Alta 6 Parcial 2 

Falta de 
medicamentos na 
Unidade de Saúde 
Santa Inês 

Alta 5 Parcial 3 

Falta de 
equipamentos 
específicos 
(Computadores, 
impressoras, 
balanças) 

Alta 5 Parcial 4 

Fonte: Própria autoria.  
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2 JUSTIFICATIVA 
 

O cotidiano médico na Unidade de Saúde Santa Inês demonstrou que muitos jovens 

vêm apresentando todos os tipos de ISTs (gonorreia, Papiloma Human Virus (HPV), 

Crista de Galo, Cancro entre outras) com alta frequência, o que ensejou a 

necessidade de aplicação da intervenção. Ao desenvolver uma investigação mais 

profunda percebeu-se que era necessário não somente atacar o problema, e sim 

tentar preveni-lo também.  

 

A comunidade Santa Inês não apresenta nenhum tipo de projeto que possa orientar 

sexualmente jovens usuários na área adstrita de assistência da equipe de saúde e a 

grande maioria tem iniciação sexual precoce a partir dos 12 anos e sem informações 

a respeito do sexo seguro, o que culmina quase sempre em gravidez indesejada 

precoce, e ISTs.  

 

Trata-se de uma região bastante pobre, com pouquíssimas oportunidades e muito 

pouca orientação aos jovens. Diante da falta de informação grande parte passa a ter 

comportamento de risco com ações que poderão prejudicar a saúde geral: não 

fazem uso de preservativo, e possuem múltiplos parceiros.  

 

Justamente por isso e em conversa com a Equipe de Saúde elegeu-se o problema 

da prevenção das ISTs entre os jovens da comunidade da Unidade Básica de Saúde 

Santa Inês Rio Branco, no objetivo de diminuir ao máximo tanto as ISTs, quanto a 

gravidez indesejada. 

 

A intervenção justifica-se ainda em virtude das ISTs serem consideradas um 

problema sério de saúde pelo fato de trazerem consequências que podem durar 

toda uma vida como é o caso da Sífilis, que pode causar surdez no feto e cegueira.  

 

Por todos estes fatores o estudo justifica-se e, ainda mais na necessidade de 

melhoria da saúde da população da qualidade de vida da população como um todo.  
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo geral 
 
Desenvolver um projeto de intervenção para sensibilização sobre prevenção de 

infecções sexualmente transmissíveis em jovens usuários da Unidade de Saúde da 

Família Santa Inês Rio Branco Acre sobre as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis. 

 
3.2 Objetivos específicos 

 
Capacitação da Equipe de Saúde acerca das ISTs, gravidez na adolescência e 

abordagem com os Jovens da Comunidade. 

Obter a maior adesão possível dos Jovens da Comunidade; 

Apresentar os principais conceitos sobre as ISTs e suas Consequências;  

Distribuir preservativos entre os Jovens da comunidade. 
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4 METODOLOGIA 
 
 
 

A proposta da intervenção seguirá a metodologia do Planejamento Estratégico 

Situacional conforme os textos da seção 1 do módulo de iniciação científica e seção 

2 do módulo de Planejamento e uma revisão narrativa da literatura sobre o tema 

(CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2017) e seção 2 do Módulo de Planejamento 

e avaliação em ações de saúde (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). Será utilizado 

como material de apoio os Manuais do Ministério da Saúde datados entre 2010 até a 

presente data utilizando como palavras chave Adolescente. Doenças Sexualmente 

Transmissíveis. Prevenção primária. Além de bases de dados como biblioteca virtual 

de saúde; Scientific Eletronic Library Online (SciELO)  e sites da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) . 

 

Para efetivação do projeto de intervenção as seguintes ações serão realizadas:  

1- Primeiramente será realizada uma reunião com a equipe de saúde da família 

Unidade de Saúde da Família Santa Inês Rio Branco/AC para apresentação do 

projeto e aceite das atividades a serem desenvolvidas pelos profissionais entre elas: 

treinamento dos profissionais da Saúde seja ela a equipe médica, enfermeiras (os), 

técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde entre outros. 

 

2- Após esta, se desenvolverá a identificação dos fatores que influenciam os Jovens 

a contraírem as ISTs e a engravidar, se foi falta de política educativa, falta de 

planejamento de vida, situação social e econômica desfavorável, falta de apoio 

familiar, falta de distribuição de anticontraceptivos, preservativos, ou demais fatores 

desencadeantes. O levantamento destas informações serão desenvolvidos através 

de entrevistas com perguntas diretas junto às adolescentes grávidas, principalmente 

nas primeiras visitas na Unidade de Saúde e possíveis questionários a serem 

aplicados junto aos jovens da comunidade.  

 

3- Dando sequência, deseja-se implementar um Grupo de Acompanhamento na 

Unidade de Saúde da Família Santa Inês Rio Branco/AC com frequência mensal 

com medidas educativas que incluem: palestras, orientação individual, distribuição 

de camisinhas e anticoncepcionais, orientação de como usar estes métodos 
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contraceptivos, rodas de conversas, e etc. Com o objetivo de manter a adesão ao 

grupo será desenvolvida uma busca ativa de Jovens que faltarem mais de 2 

encontros consecutivos. 

 

4- Na Escola do Bairro deseja-se criar um grupo com frequência Mensal com 

palestras que envolvem temas relativos a ISTs, gravidez na adolescência, dentre 

elas os seguintes temas: doenças sexualmente transmissíveis, gravides da 

adolescência e suas consequências, questões econômicas e sociais que envolvem a 

gravidez na adolescência, consequências das ISTS, etc. Importa mencionar ainda 

que as medidas a serem feitas na Escola do bairro são simplesmente de cunho 

educativo preventivo, pois o objetivo deste PI não é constranger ou gerar qualquer 

mal estar a qualquer jovem que também faça parte do Projeto na Unidade de Saúde.  

 

5 - O último passo é o monitoramento. O monitoramento na UBS será realizado 

semanalmente visto que serão realizados ao final de cada encontro avaliação junto 

aos participantes, e aplicação de questionários, além do levantando temas de 

interesse dos mesmos para as próximas abordagens. Também serão feitos junto as 

equipes de saúde verificações quanto aos objetivos e metas traçadas no início do 

projeto. O monitoramento na Escola será feito junto aos profissionais da escola 

verificando se os alunos estão respondendo quanto as questões que envolvem a 

gravidez na adolescência e suas consequências.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 
5.1 Estratégia Saúde da Família  

 

Uma das principais funções da Estratégia Saúde da Família é a reorganização da 

Atenção Básica no país, com base nos preceitos do Sistema Único de Saúde. 

Entende-se por Saúde da Família a estratégia de reorientação do modelo 

assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais 

em unidades básicas de saúde (BRASIL, 2010). 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (2018), a Estratégia de Saúde da Família 

busca desenvolver junto a população uma melhor qualidade de vida. Genericamente 

desenvolve programas, ações que possam intervir nos fatores que colocam a saúde 

em risco, dentre eles apresente a saúde sexual, e a prevenção de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis. Dentre os muitos objetivos da Estratégia de Saúde da 

Família está a necessidade de sensibilização quanto a prática sexual saudável, 

planejamento familiar, e até mesmo aspectos sociais da comunidade (como combate 

ao desemprego, evasão escolar, crescimento e desenvolvimento dos jovens em 

geral) (BRASIL, 2018). 

 

A Estratégia de Saúde da Família é um projeto governamental de atenção integral, 

equânime e contínuo. As estratégias de Saúde da Família se fortalecem como uma 

porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), podendo se afirmar que a 

estratégia de saúde da família é o primeiro acesso do usuário aos sistemas de 

saúde. Neste intermeio uma das principais funções da Estratégia de Saúde da 

Família é o desenvolvimento sexual dos indivíduos da comunidade, com equilíbrio, 

prevenção, saúde em suas relações (BRASIL, 2018). 

 

É nessa perspectiva que a Atenção Básica através da Estratégia de Saúde da 

Família deve desenvolver ações de prevenção a Infecções Sexualmente 

Transmissíveis, inclusive entre jovens, para que este grupo de usuários possa ter 

melhor saúde, inclusive mental e social frente aos possíveis danos que uma 

iniciação precoce possa trazer como exemplo, a consequência de uma gravidez não 

desejada (BRASIL, 2018). 
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5.2 Infecções Sexualmente transmissíveis entre adolescentes e jovens 
 

 

As infecções sexualmente transmissíveis são um problema de saúde pública e são 

transmitidas pelo contato sexual, e como tendência dos últimos anos, vem se dando 

também na adolescência. Antes, era comum a partir dos 18, 20 anos, atualmente a 

idade está a cada dia diminuindo, em virtude da iniciação sexual precoce.  

 

 A adolescência representa um dos momentos mais importantes do ciclo vital, 

segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) corresponde a um período entre 

10 e 19 anos, a juventude dos 15 aos 24 anos e os adolescentes jovens de 15 a 19 

anos. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) avalia adolescente o 

indivíduo de 12 a 18 anos (HORTA; SENA, 2010). 

 

Analisando de uma maneira rápida, independentemente da idade entende-se que é 

uma fase marcada pela necessidade de integração social, pela busca e 

desenvolvimento da personalidade, definição da identidade sexual e descoberta das 

próprias limitações (CARNEIRO et al., 2015). Compreendendo uma fase de 

descobertas na vida do jovem, a adolescência é considerada uma fase crítica, pois 

esse processo vai delineando o jovem, numa preparação de sua identidade sexual, 

além da transformação da personalidade, acentuando uma necessidade de 

individualidade, constantes cobranças e uma possível vida familiar e laboral 

prematura dentro da sociedade (CAVALCANTE; ALVES; BARROSO, 2008). 

 

Trata-se de um período da existência em que o jovem começa a interagir com o 

mundo exterior, sem necessariamente precisar assumir grandes responsabilidades. 

No entanto, se por um lado não lhe é exigido assumir os compromissos da vida 

adulta, por outro, não lhe é permitido comportar-se como uma criança e, por 

conseguinte o grande respeito da infância transforma-se na adolescência, em 

desrespeito, rejeição ou ódio, acendendo uma típica situação de extremo conflito 

(DAUNIS, 2000). 
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Apesar das mudanças evolutivas e dos papeis sociais que terá que desempenhar, o 

acolhimento desse jovem na APS (Atenção Primária a Saúde) é uma ferramenta 

essencial para o processo de crescimento da sua identidade (BRASIL, 2008). 

 

A Constituição Brasileira reforça ainda no Estatuto da Criança e Adolescente o 

direito de o adolescente receber informação de forma abrangente e democrática, de 

modo que o mesmo possa tomar decisões com liberdade de conhecimento. 

Observação clara no Capítulo VII: da família, da criança, do adolescente e do idoso. 

(BRASIL, 2013). 

 

Continuando a argumentativa com o artigo 227 da Constituição Federal,   

 
Art. 227 – É dever da família, da sociedade e do estado assegurar à criança 
e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência e opressão.   
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da 
criança, do adolescente e do jovem.   

 

Desse modo, entende-se que a porta de entrada ao sistema de saúde seja a 

Estratégia Saúde da Família, que caracterizada como um serviço de atenção 

primária e se alicerça na busca da promoção da saúde aos adolescentes e jovens 

que necessitam ser acolhidos de um modo especial e humanizado como exige seus 

medos e anseios. 

 

Assim sendo, um dos objetivos da Estratégia de Saúde da Família é também 

promover o combate a infecções sexualmente transmissíveis, e promover a saúde 

de jovens e adolescentes. A dificuldade de orientação e escuta apropriada por parte 

da família, além da carência de profissionais adequados, evidencia a necessidade 

de programas para atender essa demanda específica, forçando os gestores 

considerar a criação de políticas públicas para acolher a essa faixa etária 

(FERREIRA et al., 2013). 

 

Após importante análise de dados, revelou-se a necessidade de se apropriar do 

conceito de juventude para a construção de sua política e das práticas gerenciais e 

assistenciais, assim como, programas que definam a saúde dos jovens, suplantando 
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o recorte setorial, buscando ações integradas para alterar o quadro de 

vulnerabilidades. A Estratégia Saúde da Família é um dos caminhos para um passo 

favorável de aproximação com o cotidiano de vida da população e de forma geral e, 

em particular, dos jovens (HORTA; SENA, 2010). 

 

Considerando que a atenção integral à saúde de adolescentes é responsabilidade 

do SUS, a Atenção Primária a Saúde (APS) deve elaborar ideias para transformar a 

realidade de uma clientela que não pode ser caracterizada apenas como uma faixa 

etária, haja visto, que o ambiente no qual está inserido está intrinsecamente 

relacionada com a transformação desse jovem, interferindo  diretamente em sua 

idade adulta (BRASIL, 2018). 

 

Um ponto que ainda precisa ser considerado e transformado, diz respeito ao tema 

da sexualidade, que está estreitamente vinculado à problemática da gravidez na 

adolescência, porque mais do que focar uma gravidez, os profissionais de saúde 

devem trabalhar junto com os adolescentes as acepções e as ansiedades que estão 

envolvidos nos comportamentos de paquera, namoro, iniciação sexual e vida sexual 

ativa, de modo que, as práticas contraceptivas passem a ser percebidas cada vez 

mais como algo positivo e natural, assim como a vivência da própria sexualidade. 

(DIAS; TEIXEIRA, 2010). Nessa compreensão, Moura et al. (2011), afirmam que se 

deve incluir a família, a sociedade e os serviços de saúde em ações específicas a 

essa clientela, de forma que estes entendam o processo de adolescer e afirma 

ainda, que essas ações devem estar focadas na ampliação de habilidades, para o 

aprendizado pleno da cidadania e do protagonismo juvenil.  

 

Destarte, a importância de salientar que, para atuar no setor saúde junto ao 

adolescente, deve-se avaliar as complexidades e aceitar as limitações presentes no 

conhecimento técnico. Com esta visão, os profissionais de saúde deverão ser 

capazes de identificar e desenvolver ações direcionadas, não somente ao 

adolescente, mas ao contexto que está inserido, considerando família e comunidade 

(FERREIRA et al., 2013). 

 

Comumente, os Serviços de Saúde se encontram despreparados para o trabalho 

com adolescentes, para o cuidado às suas particularidades e complexidades. Faltam 



22 
 

  

ambientes apropriados com suporte adequados às suas demanda. Nesse sentido 

seus problemas são frequentemente ignorados, num processo de homogeneização 

e simplificação da saúde do adolescente (MACEDO et al., 2013). 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que se fundamenta na Doutrina da 

Proteção Integral, reconhece todas as crianças e adolescentes como sujeitos de 

direitos nas diversas condições sociais e individuais. A condição de “pessoa em 

situação peculiar de desenvolvimento” (Art. 6º) não retira de crianças e adolescentes 

o direito à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a 

identidade, autonomia, valores e ideias, o direito de opinião e expressão, de buscar 

refúgio, auxílio e orientação.  

 

As causas comumente relacionadas a procura dos jovens adolescentes pelos 

serviços de saúde estão frequentemente ligadas a sexualidade precoce, a 

vulnerabilidade às infecções sexualmente transmissíveis (IST), à gravidez na 

adolescência e outros riscos, que interferem diretamente em suas metas de vida. 

Nessa perspectiva, com o objetivo de garantir educação sexual a essa clientela, foi 

criada no Brasil a Lei nº 60/2009, que torna obrigatório em todo o território nacional a 

inclusão dessa disciplina no currículo do ensino básico e do ensino secundário 

(CARNEIRO et al., 2015). 

 

Oliveira et al. (2008) afirma que a iniciação sexual é destacada como um rito de 

passagem, envolvendo fases distintas entre a infância, a adolescência e a 

juventude, e que estas fases vêm acontecendo cada vez mais cedo entre a 

população jovem. O autor ressalta ainda, que o atendimento ao jovem adolescente 

na atenção primária, só acontece quando os mesmos procuram a UBS, denotando 

claramente um descaso na implantação de programas de educação e prevenção 

direcionados a essa população (OLIVEIRA et al., 2008). 

 

Os profissionais de saúde que se propõem a trabalhar com grupos de adolescentes 

nas Unidades Básicas de Saúde, Escolas ou Centros Comunitários, sabem que a 

questão que emerge com muito significado nas discussões é a sexualidade. A 

equipe de saúde que desenvolve atividades de orientação sexual sabe que os 

adultos que cercam o adolescente, pais e professores, têm dificuldade para abordar 



23 
 

  

essa temática no dia-a-dia, privando os jovens de uma fonte segura, para 

esclarecimento de dúvidas (CANO; FERRIAN; GOMES, 2000). 

 

Dentro desse contexto, o Ministério da Saúde em consonância com entidades 

governamentais expôs a necessidade de mudança no modelo de atendimento 

integral para uma modalidade participativa e interativa através de criação da Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens o plano de 

Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e de Jovens 

na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde, enfatizando a ética de forma a 

ampliar a sintonia do profissional de saúde/Da escola, com os adolescentes 

(BRASIL, 2010). 

 

Para nortear ações, integradas às outras políticas sanitárias, ações e programas já 

existentes no SUS, o Ministério da Saúde propõe sensibilizar gestores para uma 

visão holística do ser humano e para uma abordagem sistêmica das necessidades 

dessa população, apontando para a importância da construção de estratégias 

interfederativas e intersetoriais que contribuam para a modificação do quadro 

nacional de vulnerabilidade de adolescentes e de jovens, influindo no 

desenvolvimento saudável desse grupo populacional (BRASIL, 2010). 

 

Beneficiar a participação do jovem é uma estratégia eficaz de promoção da saúde, 

haja visto, que adolescentes e jovens têm o desejo de serem escutados, 

necessidade de serem reconhecidos em suas capacidades, bem como, transformar 

a sociedade em algo mais humano e justo, mas não tem ideia de como concretizá-la, 

nem recebem qualquer incentivo nesse sentido. Então, os benefícios são vários; 

primeiro, porque contribui para a autoestima do adolescente e do jovem, além de 

sua assertividade em um projeto de vida (BRASIL, 2008). 

 

Então, visando garantir a atenção integral durante a adolescência, o Ministério da 

Saúde por meio de parcerias com as diversas coordenações do próprio Ministério da 

Saúde: saúde da mulher, saúde do homem, saúde mental, saúde da pessoa com 

deficiência, saúde do trabalhador, de doenças não transmissíveis, da violência, de 

IST/AIDS e com outras instituições, elabora políticas nacionais voltadas para a 

promoção, a proteção e a recuperação da saúde do Adolescentes e de Jovens com 
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o objetivo de ampliar o acesso desse grupo populacional aos serviços de Atenção 

Básica/Estratégia de Saúde da Família (AB/ESF), assim como, melhorar a qualidade 

da atenção prestada no Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2018). 

 

De uma maneira geral, a ideia central de ampliar a inserção de adolescentes na 

Atenção Básica/ Saúde da Família, não é apenas na perspectiva de serem alvo das 

ações de saúde, mas, especialmente, incluí-los na criação e elaboração de ações 

que os diferenciem como protagonistas sociais, através de estímulo às suas 

potencialidades e autonomia, na construção de cidadania e na busca do 

estabelecimento de uma sociedade mais justa (BRASIL, 2018). 

 

Desse modo, o adolescente brasileiro é público-alvo para elaboração de políticas 

públicas de Promoção a Saúde, direcionadas ao alcance das metas do milênio, já 

que a adolescência é considerada uma janela de oportunidades para o ser saudável 

e produtivo da idade adulta. No entanto, essa fase corrobora com um período de 

vulnerabilidades, pois o indivíduo enfrenta uma série de situações de risco que 

poderá gerar agravos imediatos ou tardios a sua saúde, dentre as principais cite-se 

as IST´s (FARRE et al., 2018). 

 

Considerados sujeitos plenos de direito, e vistos de modo concreto como cidadãos 

capazes de posicionamento nos diversos níveis do cotidiano em que estão inseridos, 

é importante garantir a atenção humanizada e especializada para adolescentes e 

jovens nos serviços de saúde, com ênfase na prevenção da gravidez na 

adolescência, das ISTs, do HIV/aids e das hepatites virais assegurando o acesso 

universal à prevenção, ao tratamento e à assistência, numa perspectiva de atenção 

integral (UNICEF, 2014). 

 

E, ainda com o conceito de participação juvenil, os serviços de apoio 

socioeducativos exercem um papel fundamental na comunidade ocupando o elo 

entre a escola e as ruas e podem contribuir para promoção da saúde física e mental 

dos adolescentes, utilizando estratégias crítico-reflexivas como a arte/educação 

através da geração de espaços e situações propiciadoras da sua participação 

criativa, construtiva e solidária na solução de problemas reais seja na escola, na 

comunidade ou de forma mais ampla, na vida social. (FARRE et al, 2018). 
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Diante do exposto, é papel da equipe de Saúde da Estratégia de Saúde da Família 

buscar o conhecimento necessário e real acerca da participação do 

adolescente/Jovem nos programas específicos para atender essa demanda, 

abordando de forma mais tranquila temas prioritários através de diálogo acessível, 

respeitando as manifestações de sua sexualidade aflorada e própria da idade, bem 

como, contribuir com políticas públicas e programas de saúde sexual e reprodutiva 

incluso nas escolas, trabalhando de forma mútua para uma orientação adequada, 

evitando a gravidez indesejada e as infecções sexualmente transmissíveis, objeto de 

estudo desta proposta. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “altos índices de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis entre Jovens usuários da Unidade de Saúde da Família 

Santa Inês Rio Branco”, para o qual se registra uma descrição do problema 

selecionado, a explicação e a seleção de seus nós críticos, de acordo com a 

metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA; CAMPOS;  

SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

O cotidiano médico na Unidade de Saúde Santa Inês demonstrou que muitos jovens 

vêm apresentando todos os tipos de ISTs com uma média de 15 infecções mensais 

entre novembro a dezembro de 2018, fato que ensejou a necessidade de aplicação 

da intervenção. Ao desenvolver uma investigação mais profunda percebeu-se que 

era necessário não somente atacar o problema, e sim tentar preveni-lo também, 

justamente por isso a intervenção.  

As infecções sexualmente transmissíveis ocorrem quase que 100% em virtude da 

relação sexual desprotegida. São infecções que se dão em virtude do contato 

sexual, da troca de fluídos, e causa desde lesões nos órgãos sexuais, infecções, e 

até cegueira em crianças, como é o caso das complicações da sífilis.  

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarta passo) 

 

A comunidade onde a equipe de saúde desenvolve-se as ações em prol da saúde é 

bastante carente, e apresenta pouquíssimas oportunidades aos jovens, além disso 

identifica-se no cotidiano clínico pouca orientação quanto a proteção sexual. Nas 

consultas na Unidade tem-se percebido certa frequência de jovens, de ambos os 

sexos apresentando todo tipo de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) 

como gonorreia, HPV, Crista de Galo, Cancro, entre outras.  

 

Outra verificação diz respeito a iniciação sexual precoce, geralmente a partir dos 12 

anos, e sem qualquer tipo de orientação ou planejamento, como também grande 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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parte não faz uso de preservativo nas relações sexuais, e possuem múltiplos 

parceiros, o que culmina em uma alta taxa de ISTs.  

 

Ao realizar uma reunião junto a Equipe de Saúde elegeu-se o problema da 

prevenção das ISTs entre os jovens da comunidade da Unidade Básica de Saúde 

Santa Inês Rio Branco como prioritário, no objetivo de diminuir ao máximo tanto as 

ISTs, quanto a gravidez indesejada.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

Sabendo que os nós críticos são causas ou situações que geram o problema 

prioritário, cuja resolução terá grande impacto também na resolução do problema 

prioritário acredita-se que o primeiro nó crítico é a falta de conhecimento dos 

usuários jovens sobre a prevenção e cuidados com as IST´s. E o segundo nó crítico 

a situação de vulnerabilidade social em que estão submetidos (com problemas de 

desemprego, falta de motivação para continuar estudando, drogas, violência).  
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6.4 Desenho das Operações 

Quadro 2. Operações sobre o nó crítico 1” relacionado ao problema “Altos 
índices de Infecções Sexualmente Transmissíveis entre Jovens Usuários da 
Unidade de Saúde da Família Santa Inês Rio Branco”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família  Santa Inês Rio Branco, do 
município Rio Branco, Estado do Acre 

Nó crítico 1 Falta de conhecimento dos usuários jovens sobre a prevenção 
e cuidados com as IST´s 
 

Operações s)   Desenvolver ações  que promovam a prevenção de ISTs e 
Gravidez precoce entre os Jovens da Comunidade do Bairro 
Santa Inês Rio Branco 

Projeto Sexo Seguro- Vida Saudável 

Resultados 
esperados 

Redução de 100% das  ISTs e Gravidez entre os Jovens da 
Comunidade 

Produtos 
esperados 

 Usuários jovens conscientes da importância de se previnir 
quanto as IST´s 
Grupos operativos de rotina para orientação a jovens usuários  
Usuários Jovens aderentes às atividades de prevenção 
propostas pela USF 

 
Recursos 
necessários 

Estrutural: Apoio da Secretaria de Saúde disponibilizando os 
profissionais capacitados para auxílio de atividades com 
Jovens usuários 
Cognitivo: Equipe capacitada a realizar atividades de 
prevenção das IST´s.  
Financeiro: Apoio financeiro por parte da Secretaria de Saúde 
Municipal para aquisição de materiais educativos a serem 
utilizados nas atividades 

Controle dos  
Recursos críticos 

Estrutural: Sensibilização da Secretaria de Saúde em 
disponibilizar os profissionais- motivação desfavorável  
Cognitivo: Capacitar a equipe para desenvolver as atividades. 
– Motivação : Favorável 
Financeiro: Sensibilização da Secretaria de Saúde quanto a 
necessidade do material educativo; Motivação: desfavorável 

Ações 
estratégicas 

- Socialização do Projeto com os gestores públicos de saúde   
- Comunicação a Secretaria de Saúde sobre o Projeto;  
- Comunicação a Secretaria de Saúde e Secretaria de Ação 
Social. 

Prazo Entre Dezembro de 2018 a Março de 2019.  

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

- Toda equipe de saúde  

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

 Serão realizadas reuniões mensais entre os componentes da 
equipe de saúde para avaliar o andamento do projeto. 
Realização de atividades avaliativas com os jovens usuários 
após as orientações para avaliação da aquisição de 
conhecimentos. 
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Quadro 3. Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Altos índices de 
Infecções Sexualmente Transmissíveis entre Jovens Usuários da Unidade de Saúde da 
Família Santa Inês Rio Branco”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 
da Família  Santa Inês Rio Branco, do município Rio Branco, Estado do Acre 

Nó crítico 2  Situação de vulnerabilidade social em que estão submetidos (com 
problemas de desemprego, falta de motivação para continuar 
estudando, drogas, violência). 
 

Operações s)  Desenvolver ações que possam diminuir a situação de 
vulnerabilidade social em que estão submetidos (com problemas de 
desemprego, falta de motivação para continuar estudando, drogas, 
violência) entre os Jovens da Comunidade do Bairro Santa Inês Rio 
Branco 

Projeto Vulnerabilidade Não – mais oportunidades  

Resultados esperados Redução do desemprego entre os jovens, capacitações, motivações 
a continuar os estudos, diminuição dos usuários de drogas entre os 
Jovens da Comunidade 

Produtos esperados Jovens ocupados com atividades sadias e que possam lhe 
desenvolver profissionalmente, socialmente, pessoalmente;  
Cursos em parcerias com outras entidades oferecidos aos jovens;  
Total entendimento cognitivo sobre a importância da prevenção.  

 
Recursos necessários 

Estrutural: Apoio da Secretaria de Saúde em promover parcerias 
para oferecer acesso a cursos profissionalizantes e capacitantes; 
Cognitivo: Jovens entendendo a necessidade da prevenção as 
IST´s.  
Financeiro: Apoio financeiro por parte da Secretaria de Saúde 
Municipal para realização das ações. 

Controle dos  
Recursos críticos 

Estrutural: Sensibilização da  Secretaria de Saúde em disponibilizar 
os profissionais- motivação desfavorável  
Cognitivo: Entendimento dos jovens e adoção das práticas – 
Motivação : Favorável 
Financeiro: Sensibilização da Secretaria de Saúde quanto a 
necessidade do apoio a implementação das práticas  - Motivação 
desfavorável 

Ações estratégicas - Integrações a outras entidades para oferecimento de cursos e 
capacitações; - Comunicação a assistência social no sentido de 
motivar os jovens a voltar a estudar, e desenvolver os cursos e 
capacitação.   
- Comunicação entre a Secretaria de Saúde e Secretaria de Ação 
Social. 

Prazo Entre Dezembro de 2018 a Março de 2019.  

Responsáveis pelo 
acompanhamento das 
ações 

- Toda equipe de saúde  

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

 Serão realizadas reuniões mensais entre os componentes da equipe 
de saúde para avaliar o andamento do projeto. Realização de 
atividades avaliativas com os jovens usuários após as orientações 
para avaliação da aquisição de conhecimentos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Após realização do fechamento dessas ações ficou bastante claro que os 

adolescentes e jovens da comunidade que compõe Unidade de Saúde da Família 

Santa Inês Rio Branco Acre possuem um conhecimento bastante raso, tanto acerca 

das Infecções Sexualmente Transmissíveis, como acerca da Gravidez Indesejada. 

 

A proposta de ações a serem realizadas com os mesmos revelam que existem 

muitos dogmas, tabus e preconceitos que fazem com que a sexualidade ainda hoje 

seja um assunto velado. Quase não houve relatos de conversas entre pais e filhos a 

respeito destas questões, além do mais na grande maioria das vezes as fontes 

pesquisadas por estes alunos não apresenta conteúdo de qualidade, ou não 

transmite da forma correta o conteúdo/informação. 

 

Os mesmos não possuem sequer um conhecimento a respeito das consequências 

das ISTs. Além disso, os problemas sociais da comunidade se mostram como 

grandes desafios que corroboram para a iniciação sexual precoce, gravidez 

indesejada e alto número de infecções sexualmente transmissíveis entre 

adolescentes e jovens da comunidade.   

 

Muitos destes adolescentes e jovens têm dificuldades em reconhecer a forma 

correta de se colocar um preservativo, e não tem conhecimentos sobre a estratégia 

de saúde da família e seus programas específicos de atenção a saúde do 

adolescente e do Jovem. Além do mais, a grande maioria não tem conhecimento 

que existem preservativos, e pílulas anticoncepcionais e até mesmo pílula do dia 

seguinte disponível na maioria das unidades de saúde, a disposição dos jovens e 

adolescentes da comunidade.  

 

Deste modo percebe-se que os programas voltados a adolescentes na Unidade de 

Saúde da Família Santa Inês Rio Branco Acre serão cruciais para se chegar a 

resultados aceitáveis, melhorando os índices de infecção e diminuindo os positivos a 

gravidez indesejada entre jovens e adolescentes. Há a necessidade urgente e 

reinserção de programas de educação sexual constantes entre esses adolescentes 
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e jovens, pois a prevenção ainda é o melhor negócio. Além disso a integração de 

políticas públicas que diminuam a vulnerabilidade social.  
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