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A adolescência é uma das etapas do desenvolvimento humano caracterizada por 
alterações  físicas,  psíquicas,  sociais,  e  requer  que  os  adolescentes  estejam 
preparados  para  percebê-las  e  vivenciá-las  como  naturais  e  inerentes  ao  seu 
processo  de  crescimento  de  forma  saudável.  O  processo  adolescer  requer  o 
reconhecimento  e  aceitação de  um  novo  corpo  e  de  uma  reorganização  das 
identidades que constituem a pessoa como um ser social, com impacto na vida do 
indivíduo  e  na  sociedade  onde  está  inserido.  Segundo  o  Ministério  da  Saúde 
“promover a saúde de adolescentes e jovens é um investimento que se faz tanto no 
presente quanto no futuro, compreendendo que os comportamentos iniciados nessa 
idade são cruciais para o restante da vida, porque repercutem no desenvolvimento 
integral.  Por  se  tratar  de  um  grupo  de  jovens  que  estão  enfrentando  várias 
mudanças biopsicossociais, os adolescentes são os que mais sofrem influências da 
sociedade. Nesse sentido a educação em saúde é essencial, pois consiste em uma 
prática voltada para a reflexão e discussão entre os profissionais de saúde e os 
adolescentes, o que facilita a aproximação e a troca de conhecimentos entre eles. 
Dentre  os  diversos  espaços  para  o  desenvolvimento  de  práticas  educativas  em 
saúde a escola merece destaque, pois além de se ter a possibilidade de acesso aos 
jovens, é um lugar marcante para os adolescentes e tem grande influência nas suas 
escolhas e decisões, tornando-se assim um excelente espaço para promover saúde. 
A  Enfermagem  desempenha  importante  papel  neste  contexto,  pois  possui  o 
conhecimento  específico  das  necessidades  dos  adolescentes  e  do  exercício  da 
prática educativa em saúde, estando apta a contribuir para o desenvolvimento de 
competências pessoais, sociais e cognitivas desse grupo. Em vista da importância 
dessa  temática  temos  como  objetivo refletir  como  acadêmicas  de  enfermagem 
acerca da educação em saúde para adolescentes, visando preparar-se para este 
enfrentamento durante o exercício profissional. Trata-se de um relato de experiência 
oriundo  da  realização  do  projeto  “Promovendo  Saúde  e  Qualidade  de  Vida  na 
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Adolescência”  desenvolvido  por  acadêmicos de  enfermagem do 6º  semestre  da 
Universidade Federal do Rio Grande, destinado ao público adolescente da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Helena Small, abordado através de um ciclo de 
oficinas.  Percebemos que  através  da  educação  em saúde  é  possível  identificar 
situações de risco à saúde dos adolescentes, bem como, desenvolver processos 
educativos voltados para promoção da saúde e ainda, apoiar, esclarecer dúvidas e 
enfrentar  juntamente  com  os  jovens  os  obstáculos  relativos  ao  processo  de 
adolescer. Esta prática permite instrumentalizar os adolescentes na busca de uma 
melhoria  na  sua  qualidade  de  vida  e  propiciar  para  nós,  acadêmicos  de 
Enfermagem,  a  qualificação  das  competências  e  habilidades  no  processo  de 
trabalho  de  promoção  da  saúde  com  adolescentes.  A  metodologia  participativa 
facilita o entendimento do tema abordado, por isso a importância da sua utilização 
quando  se  trata  de  educação  preventiva,  além  disso,  através  dela  é  possível 
evidenciar  o  contexto  sociocultural  que  vivem  os  adolescentes  e  o  processo 
psicológico,  que  estão  interligados,  definindo  nesta  situação  os  fatores  que 
contribuem para dificultar ou facilitar a obtenção de hábitos de prevenção. Para que 
os profissionais consigam atingir o seu objetivo é imprescindível  que se crie um 
vinculo de confiança, fazendo-se ainda necessário uma análise anterior à escolha 
dos temas que serão trabalhados, intencionando-se assim, identificar as prioridades 
dos  adolescentes  no  momento  atual,  podendo-se  definir  o  tipo  de  intervenção 
pertinente,  afim  de  suprir  as  carências  dos  mesmos  acerca  da  temática  a  ser 
abordada  naquele  momento.  É  de  responsabilidade  das  instituições  de  ensino, 
formar  enfermeiros  capacitados  a  desenvolver  educação  em  saúde.  Assim  é 
necessário  proporcionar  ao  acadêmico  de  enfermagem  oportunidades  e 
possibilidades para que desenvolvam essa prática e, conseqüentemente adquiram 
experiência  nesse  âmbito. O  desenvolvimento  de  um pensar  crítico,  através  da 
educação em saúde com jovens, permite conhecer a realidade e propor ações que 
sejam capazes de levar o adolescente a sua autonomia e emancipação enquanto 
um ser social apto a escolher, opinar com qualidade e ancorado em conhecimentos 
concretos, para possíveis decisões que visem a sua saúde bem como a de sua 
família e ainda a do meio que em que vive.


