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e interações, e por isso influencia também a 

nossa saúde física e mental.” 

 

Organização Mundial de Saúde, 1975,p.41. 

 



  

                                                      RESUMO  

  A adolescência é uma fase da vida humana cheia de descobertas e 

afirmações sociais, além de muitas transformações físicas e psíquicas. Intercala a 

infância e a fase adulta, estabelecendo valores e padrões que determinarão a 

essência de cada ser. Objetivos: Compreender as expressões dos adolescentes de 

escolas públicas estaduais do município de Macapá a respeito de sexualidade, 

saúde reprodutiva e métodos contraceptivos; Identificar as expressões dos 

adolescentes sobre sexualidade, saúde reprodutiva e métodos contraceptivos; e 

Correlacionar o conhecimento dos adolescentes sobre sexualidade, saúde 

reprodutiva e métodos contraceptivos no espaço escolar com os conceitos das 

temáticas. Método: O estudo foi descritivo, com abordagem qualitativa. A análise 

das entrevistas ocorreu à luz do pensamento de Laurence Bardin, através do 

método de Análise de Conteúdo na modalidade temática. O cenário da pesquisa 

ocorreu em 03 escolas públicas estaduais da zona urbana do município de Macapá 

no período de março e abril de 2016, e os participantes entrevistados foram 46 

estudantes de ambos os sexos na faixa etária entre 13 e 18 anos. Resultados: 

Foram descritas três categorias: O conhecimento do adolescente sobre a 

sexualidade – um desafio para a Escola; A Saúde Reprodutiva do Adolescente – um 

desafio do Cotidiano e A Expressão dos Adolescentes sobre métodos 

contraceptivos: um desafio para os serviços de saúde. A percepção do grupo sobre 

sexualidade está relacionada com o ato sexual; sobre a saúde reprodutiva os 

mesmos conseguem relacionar suas ideias com saúde e reprodução, mesmo que de 

forma superficial. O conhecimento sobre os métodos contraceptivos foi bem 

abrangente considerando a atuação das equipes de saúde que desenvolvem 

palestras educativas apoiando dessa forma a escola. O grupo citou como melhores 

opções de uso o preservativo masculino e os contraceptivos hormonais injetáveis e 

orais, como a pílula do dia seguinte. Conclusão: A interação entre saúde e 

educação através do PSE/ESF surgiu como um facilitador para o empoderamento de 

adolescentes no ambiente escolar sobre suas sexualidades e a saúde reprodutiva, 

porém, é necessário que as ações executadas sejam avaliadas, a fim de serem 

reformuladas e melhorados o seu alcance e finalidades. 

Descritores: Adolescência; Sexualidade, Saúde Reprodutiva; Saúde sexual, 

Métodos Contraceptivos. 



 

 

ABSTRACT 

 

Adolescence is a phase of human life, full of social discoveries and 

affirmations, as well as many physical and psychic transformations. Intercalates 

childhood and adulthood, establishing some of the values and social patterns that will 

determine the essence of each human. Objectives: To understand the expressions 

of teenagers from state public schools in the municipality of Macapá about sexuality, 

reproductive health and contraceptive methods; Identify  adolescents expressions 

about sexuality, reproductive health  and contraceptive methods; and correlating the 

knowledge of adolescents about sexuality, reproductive health and contraceptive 

methods in school space with thematic modality. Method: The study was descriptive, 

with a qualitative approach, the analysis of the interviews occurred inspired by 

Laurence Bardin's thought, through the Content Analysis method and on the 

Thematic Methodology. The scenario of this research occurred in 03 state public 

schools in the urban area of the municipality of Macapá on the period of March and 

April in 2016, and the participants interviewed were 46 students of both sexes 

between the ages of 13 and 18 years. Results: Three categories were described: 

adolescent knowledge about sexuality - A challenge for the School; Adolescent 

Reproductive Health - A Challenge for The Daily Life and Teenagers Expression on 

Contraceptive Methods: A Challenge for Healthcare Services. The group's perception 

about sexuality is related to the sexual act; About reproductive health they can relate 

their ideas with health and reproduction to the purpose to order even if in a 

superficially way. The knowledge about contraceptive methods was very broad 

considering the support of the health teams that developed the educational lectures 

supporting the school in this way. The group cited male condom and injectable or oral 

hormonal contraceptives, just as the next day's pill, as the better options for use. 

Conclusion: The interaction between health and education through the PSE / ESF 

emerged, as a facilitator for the empowerment of adolescents in the school 

environment about their sexualities and reproductive health, but it is necessary that 

the actions performed be evaluated order to be reformulated in their scope and 

purpose. 

Key words: Adolescence; Sexuality, Reproductive Health; Sexual Health, 

Contraceptive Methods.   
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1   INTRODUÇÃO 

As expressões dos adolescentes a respeito da sexualidade, da saúde 

reprodutiva e dos métodos contraceptivos no cotidiano escolar, foram o objeto deste 

estudo.   

A Organização Mundial de Saúde (OMS) delimita a adolescência como a 

segunda década de vida, período compreendido entre os 10 e os 19 anos, 11 meses 

e 29 dias; e a juventude como o período que vai dos 15 aos 24 anos. Há, portanto, 

intersecção entre a segunda metade da adolescência e os primeiros anos da 

juventude. Outra definição está nos termos “população jovem” ou “pessoas jovens” 

para referir-se ao conjunto de adolescentes. 1    

Além dos parâmetros definidos pela OMS, no Brasil o Estatuto da Criança e 

do Adolescentea (ECA) considera que a adolescência compreende a faixa etária dos 

12 aos 18 anos. Para algumas áreas do conhecimento surgem outras definições, 

como, por exemplo, a Psicologia, que define essa fase como um momento crucial da 

vida de um indivíduo, quando ocorre “a perda definitiva da condição de criança, que 

implica a finalização de um processo de desprendimento que começou no 

nascimento”. 2:18  

David Léo Levisk, um importante psiquiatra e estudioso da área da infância e 

da adolescência, prefere utilizar o termo “revolução” em sua definição sobre 

adolescência, por se tratar de um processo que ocorre durante o desenvolvimento 

evolutivo da pessoa humana, caracterizado por uma revolução biopsicossocial. 3 Por 

sua vez, a literatura médica sobre adolescência foca sua atenção principalmente nas 

mudanças provocadas pela puberdade, com destaque para a aceleração e a 

desaceleração do crescimento físico, a mudança da composição corporal, a eclosão 

hormonal e a evolução da maturação sexual.4  

Para a OMS, a saúde sexual e a saúde reprodutiva dos adolescentes são 

áreas que precisam de investigação e de políticas baseadas em evidências. Quase 

                                       
a Adolescentes: Art. 2º da Lei 8069/90-ECA. Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a 

pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 
idade. Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm, acessado em 24/07/2017. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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um quinto (17,5%) dos habitantes do mundo são adolescentes (isto é, pessoas com 

idades entre 10 e 19 anos), e nos países menos desenvolvidos, este grupo inclui 

uma proporção ainda maior (23%) da população. 5   

As literaturas científicas mundial e nacional são taxativas quanto ao aumento 

dos indicadores de mortalidade materna nos extremos da idade reprodutiva, o que 

determinou a implantação de medidas de impacto nos países desenvolvidos como 

proposta concreta para a redução dessas ocorrências. Mas a realidade nos países 

em desenvolvimento é outra, pois, a baixa escolaridade e a dificuldade de acesso ao 

sistema de saúde, torna o processo de conscientização e seguimento mais difícil e 

trabalhoso. 6 

Assim, diversos instrumentos jurídicos e normativos trouxeram grandes 

avanços na assistência à Saúde Sexual e Reprodutiva, observando os princípios do 

direito, da equidade e da integralidade7, dentre os quais se destacam o Programa de 

Assistência à Saúde da Mulher (PAISM), instituído em 1984; a Constituição Federal 

(1988); a Lei do Planejamento Familiar (1996); a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher (2004) e a Política Nacional de Direitos Sexuais e 

Direitos Reprodutivos (2005). 1   

Políticas e programas são desenvolvidos no Brasil desde a segunda metade 

dos anos 80, e as decisões institucionais a esse respeito ocorrem em meio a 

discussões políticas das quais participam vários atores políticos e sociais, tendo 

como referência as Conferências Internacionais de População e Desenvolvimento 

explicitados em suas respectivas formas de ação. 8  

É possível afirmar que nos últimos 10 anos estes conceitos têm avançado 

significativamente, tendo em vista o grande esforço de muitos atores envolvidos na 

sua implementação, tanto em nível nacional quanto no cenário mundial. São eles os 

formuladores de Políticas Públicasb, legisladores e profissionais dos mais variados 

campos, grupos organizados e a própria sociedade. 7  

                                       
b
 Políticas públicas são conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado 

diretamente ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que visam assegurar 
determinado direito de cidadania, de forma difusa ou para determinado seguimento social, cultural, 
étnico ou econômico. Correspondem a direitos assegurados constitucionalmente ou que se afirmam 
graças ao reconhecimento por parte da sociedade e/ou pelos poderes públicos enquanto novos 
direitos das pessoas, comunidades, coisas ou outros bens materiais ou imateriais. Disponível em 
http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/coea/pncpr/O_que_sao_PoliticasPublicas.pdf. 
Acessado em 30/03/2017. 
 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/coea/pncpr/O_que_sao_PoliticasPublicas.pdf
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As ações intersetoriais foram percebidas com maior clareza e incluídas no 

primeiro Manual de Crescimento e Desenvolvimento da Criança ofertado pelo 

Ministério da Saúde (MS), tornando evidente a correlação da melhor qualidade de 

vida de crianças com o fortalecimento de ações voltadas para o controle e 

planejamento reprodutivo. O planejamento familiar, a realização de uma adequada 

assistência pré-natal ao parto e puerpério, as medidas de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, nos primeiros anos de vida, são condições cruciais para que 

o crescimento infantil se processe de forma adequada. 9     

A partir dos avanços supracitados, pode-se perceber que foi aberto um 

caminho de apoio à saúde sexual e reprodutiva de adolescentes, que precisa ser 

desbravado considerando todos os contextos sociais e culturais até então 

vivenciados por este grupo etário.   

Tem-se nos adolescentes um grupo cujo perfil é de difícil acesso, 

considerando que eles não buscam os serviços de saúde preventivamente, e o 

próprio ambiente em que permanecem grande parte do tempo como, por exemplo, a 

escola, talvez não possa ajudá-los em situações específicas, como no caso de uma 

gravidez precoce.10  Eis porque as ações de saúde que visem o fortalecimento das 

bases familiares e da sua estrutura são de suma importância, na medida em que se 

detecta correlação entre ambiente familiar e comportamento sexual/reprodutivo de 

adolescentes.11 

Questões sobre papéis sociossexuais, desejos e pulsões, resposta sexual, 

mitos, tabus e crendices sexuais, inadequações, disfunções e comportamentos 

sexuais alternativos, saíram da clandestinidade e estão desencadeando discussões 

acaloradas nos lares, nas escolas, nas ruas e na mídia em geral, ora de forma direta 

e clara, ora com deformações, deixando os jovens frequentemente desorientados 

com a diversidade e o excesso de informações recebidas. 12 

A sociedade e a família passam a exigir do indivíduo ainda em crescimento e 

maturação, maiores responsabilidades com relação à sua própria vida. Também os 

elementos que compõem o meio em que atualmente vivem adolescentes e jovens, 

como os veículos de comunicação de massa, a indústria do entretenimento, as 

instituições comunitárias e religiosas, além dos sistemas, legal e político, exercem 

influência sobre o modo como eles pensam e se comportam. 13  

A adolescência abrange, além da puberdade, os componentes psicológicos e 

sociais característicos dessa fase da vida. Está sujeita, portanto, a influências sociais 
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e culturais. Quanto ao desenvolvimento, sabe-se que a adolescência é um período 

difícil em que o indivíduo se prepara para o exercício pleno de sua autonomia. Basta 

lembrar as muitas expectativas que são depositadas nessa etapa (corpo adulto, 

capacidade reprodutiva, identidade sexual, responsabilidade, independência, 

maturidade emocional, escolha profissional), que fica fácil compreender porque a 

adolescência é uma fase sujeita a tantos conflitos. 14    

Compreendendo tal contexto, torna-se necessário trilhar um caminho que 

apoie efetivamente os adolescentes em suas necessidades e, principalmente, 

oportunize políticas públicas e serviços que lhes garantam o acesso e o 

empoderamento através de informações corretas que assegurem a participação dos 

mesmos em tais processos, um deles o que se refere à saúde reprodutiva, definida 

como sendo o estado de bem estar físico, mental e social em todos os aspectos 

relacionados ao sistema reprodutivo, às suas funções e processos, e não à mera 

ausência de doenças ou enfermidades. Significa dizer que a saúde reprodutiva 

implica que as pessoas sejam capazes de desfrutar de uma vida sexual segura e 

satisfatória, com liberdade para decidir se querem ou não ter filhos, o número de 

filhos que desejam e em que momento da vida gostaria de tê-los. 15                                                  

A OMS também conceituou a saúde sexual definindo-a como um estado de 

saúde física, emocional, mental e de bem estar social em relação à sexualidade, não 

sendo meramente a ausência de doença, disfunção ou enfermidade. A saúde sexual 

requer um posicionamento e abordagem respeitosa à sexualidade e relações 

sexuais, bem como a possibilidade de ter experiências sexuais agradáveis e 

seguras, livres de coerção, discriminação e violência. Para que a saúde sexual seja 

alcançada e mantida, os direitos sexuais de todas as pessoas devem ser 

respeitados, protegidos e cumpridos. 16   

Conceituar a sexualidade da mesma forma resulta em apoiar grande parte 

dos agravos que atingem a Humanidade e os adolescentes, isto por falta de 

compreensão e garantia dos direitos sexuais e reprodutivosc. A OMS também 

                                       
c CIPD, 1994, definiu como os Direitos Sexuais: Os direitos que toda e qualquer pessoa possa viver 
sua vida sexual com prazer e livre de discriminação; e Direitos Reprodutivos: Compreendem os 
direitos básicos de todo casal e de todo indivíduo decidir livre e responsavelmente sobre o número, o 
espaçamento e a oportunidade de ter filhos/as e de ter informações e meios de assim o fazer, 
gozando do mais elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva. Disponível em: 
http://www.adolescencia.org.br/site-pt-br/direitos-sexuais-e-reprodutivos/ Acessado em 04/04/17. 
 

http://www.adolescencia.org.br/site-pt-br/direitos-sexuais-e-reprodutivos/
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descreve que a sexualidade é experimentada e expressa em pensamentos, 

fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e 

relacionamentos, e embora possa incluir todas esses aspectos e dimensões, nem 

todos são sempre expressos. A sexualidade é influenciada pela interação biológica, 

psicológica, social, econômica, política, cultural, jurídica, histórica, religiosa e 

espiritual. 16  

A respeito da prática sexual entre adolescentes, está vinculada primária e 

tradicionalmente à contracepção, associada à preocupação em evitar uma gravidez. 

No entanto, com o advento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) e o 

aumento da transmissão do vírus entre as mulheres, a partir da década de 90 lança-

se o desafio de promover práticas sexuais mais seguras, sem perder de vista a 

defesa pelos direitos sexuais, reprodutivos e, sobretudo, pela vida. 7 

Na concepçãod, além da precocidade das relações sexuais sem o uso de 

métodos contraceptivos, comprovada pelo aumento do número de gravidezes na 

adolescência, tem sido constatada a incidência de SIDA em mulheres na faixa etária 

de 20 a 29 anos que, na maioria dos casos, adquiriram o vírus durante a 

adolescência, já que está comprovada a sua permanência latente no organismo 

durante 10 anos ou mais. 17  

O início das atividades sexuais ocorre sem motivação justificável, sem que a 

adolescente tenha preparo para a vida sexual, em momento inoportuno e com 

parceiro mal escolhido, na maioria das vezes. Dessas condições adversas advêm 

consequências tais como traumas emocionais, exposição a doenças sexualmente 

transmissíveis (DST), alterações epiteliais do colo uterino propiciando a instalação 

de neoplasias intraepiteliais cervicais, além da ocorrência da gravidez inoportuna, 

embora desejada pela adolescente, tendo como intuito a autoafirmação e a 

agressão ao convívio sócio familiar. 18   

Ainda assim, muitos jovens possuem sentimentos ambivalentes a respeito de 

sua atividade sexual e evitam os contraceptivos, pois seu uso parece premeditado 

                                       
d Concepção: É o substantivo feminino que significa o ato ou efeito de conceber ou gerar um 

ser no útero. Também pode ser um sinônimo de compreensão, percepção ou conceito. Aquele que 
é considerado o momento exato da concepção ocorre quando o espermatozoide fecunda o óvulo, e 
dá início à gestação. https://www.significados.com.br/concepcao/ >Acessado em 03/05/2017. 
Métodos Contraceptivos tem basicamente, a função de impedir uma gravidez indesejada. Alguns, 
como os preservativos femininos e masculinos, também servem como barreira contra doenças 
sexualmente transmissíveis (DST). https://www.tuasaude.com/metodos-contraceptivos/ Acessado em 
03/05/2017. 
 

https://www.significados.com.br/concepcao/
https://www.tuasaude.com/metodos-contraceptivos/
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demais e implica que o sexo seja planejado, ao invés de ser uma atividade 

espontânea. A maioria das meninas acredita que não haverá problemas se a relação 

sexual não for planejada, o que pode muitas vezes atrasar o uso da contracepção 

por elas, que esperam por um relacionamento “íntimo o suficiente”, considerando 

que um relacionamento assim permitiria que os adolescentes aceitassem e 

admitissem a atividade sexual. 10    

De acordo com o MS, a gravidez precoce caiu 26% nos últimos 13 anos. Em 

2000, foram 750.537 bebês nascidos vivos por partos de adolescentes de 10 a 19 

anos. Nesse mesmo ano, o Brasil estava em 54º lugar no ranking mundial, com 

índice de fecundidade em meninas entre 15 e 19. Com a ajuda de políticas de 

prevenção, em 2013 foram 555.159 bebês. Mesmo com uma diminuição significativa 

no número dos nascidos, proporcionalmente, o País piorou em relação a outras 

Nações. 19  

De acordo com o relatório do Fundo de População das Nações Unidas 

(UNFPA) divulgado em 2013, foi constatado que no Brasil 12% das adolescentes de 

15 a 19 anos tinham pelo menos um filho. Na mesma pesquisa, 19,3% das crianças 

nascidas em 2010 eram filhos de mães menores de 19 anos. 19   

Na última PeNSE 2015, quando perguntado aos estudantes do 9º ano do 

ensino fundamental de escolas públicas do Amapá se já haviam tido relação sexual, 

38,4% dos mesmos declararam já ter tido alguma vez relação sexual. Com este 

percentual, o estado ocupa o 3º lugar na região Norte no que se refere à 

precocidade sexual. 20  

O Amapá é o penúltimo estado em número populacional do País, com 766.679 

habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A capital, Macapá, é a cidade mais populosa, tendo mais de 456 mil moradores. 21 Nela 

existem em torno de 20% de pessoas entre 10 e 19 anos sendo, em média, 90 mil 

adolescentes. Em 2015, o número das escolas públicas de ensino médio nessa 

capital, era de 47 unidades, e apresentavam no período o quantitativo de 20.836 

alunos regularmente matriculados. 22  

Os questionamentos a respeito da problemática do estudo surgiram a partir 

da vivência e da observação cotidianas da autora em seu local de trabalho há 18 

anos, uma maternidade pública referência estadual em gestantes e neonatos 

localizada em Macapá, quando em sua rotina frente à atenção de mulheres 
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adolescentes hospitalizadas para a assistência ao parto, nascimento ou 

abortamento, percebeu o alto grau de desinformação das usuárias a respeito da 

prevenção de gestações indesejadas, percepção essa que aguçou o desejo de 

compreender esse universo com grande potencial de investigação. 

Quanto ao interesse pela temática, fundamentou-se na observação e 

discussão acerca dos altos índices de gestação e paridade em adolescentes, bem 

como abortamentos e riscos elevados de morbimortalidade, a fim de promover a 

geração de novos conhecimentos, estudos e discussão dos resultados acerca do 

assunto e do modelo atual de Planejamento Reprodutivo, conduzido pela atenção 

primária e proposto para as escolas através dos conteúdos e das ações com as 

equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Compreender as informações obtidas e vivenciadas por adolescentes 

macapaenses permitiu-nos correlacionar o grau de exposição com o de 

conhecimento dos mesmos sobre seus corpos, suas essências, seus direitos, suas 

compreensões sobre sexualidade e saúde reprodutiva, bem como o espaço que 

ocupam na sociedade. Dessa linha de raciocínio, emergiu a seguinte questão 

norteadora: Quais as expressões dos adolescentes sobre sexualidade, saúde 

reprodutiva e métodos contraceptivos? 

E para atender ao objeto de estudo e responder à questão norteadora, foram 

estabelecidos como objetivos da pesquisa:  

Geral 

 Compreender as expressões dos adolescentes de escolas públicas estaduais do 

município de Macapá a respeito de sexualidade, saúde reprodutiva e métodos 

contraceptivos. 

Específicos 

 Identificar as expressões dos adolescentes sobre sexualidade, saúde reprodutiva 

e métodos contraceptivos. 

 Correlacionar o conhecimento dos adolescentes sobre sexualidade, saúde 

reprodutiva e métodos contraceptivos no espaço escolar com os conceitos das 

temáticas.
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1.1 JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

Tem-se na execução da política de atenção à saúde sexual e reprodutiva de 

adolescentes, uma condição singular para que sejam garantidos os seus direitos de 

vivenciar uma vida sexual consciente, apoiada pela integralidade de ações escolares 

e/ou pela atenção primária em saúde. Porém, alguns dados e informações 

demonstram que existem lacunas que vêm diminuindo o êxito esperado dessas 

ações, visto que dados estatísticos da maternidade de referência de Macapá 

evidenciam os altos índices de hospitalização de adolescentes grávidas e expostas 

aos abortamentos, que continuam a crescer nos últimos anos.  

Os números emitidos pelo Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do 

Hospital da Mulher Mãe Luzia - HMML (ANEXO A) mostram que, no período de 2011 

a 2015, a taxa crescente nos atendimentos específicos em mulheres de 10 a 19 

anos foi significativa, sendo que ocorreram por frequência absoluta 9.322 partos; e 

que no mesmo período, 1.306 adolescentes foram submetidas a curetagens 

uterinas. A soma por frequência relativa do número de gestações e curetagens 

realizadas anualmente no período em questão mostra uma variação que vai de 

38,21% (em 2011) até 48,47% (em 2015), o que revela que quase 50% das 

mulheres atendidas na referida maternidade eram adolescentes.  

Se comparar com os dados do Sistema de Informação de Nascidos Vivos - 

SINASC (ANEXO B) será possível perceber, em números absolutos, que a taxa de 

partos e nascimentos no HMML por ocorrência envolvendo adolescentes de 10 a 19 

anos, totalizou 10.349, o que se aproxima dos dados do SAME/HMML. O Sistema de 

Internação Hospitalar – SIH no Amapá (ANEXO C), por outro lado, não computam os 

abortamentos ocorridos no mesmo período, pelos motivos da falta do preenchimento 

adequado do laudo médico da Autorização de Internação Hospitalar (AIH), quando 

estes não a preenchem adequadamente, o que desencadeia dados computados de 

formas diferentes, já que o SAME leva em conta o procedimento realizado e o 

faturamento que alimenta o SIH com laudos assinados. Assim sendo, para que os 

indicadores de saúde reprodutiva sejam analisados adequadamente, torna-se 

necessário que informações atualizadas acerca dos abortamentos também estejam 

incluídas, até porque um aborto provém da interrupção de uma gravidez.   

Quando as adolescentes chegam ao serviço de referência para serem 

hospitalizadas em decorrência de gestações, partos e curetagens entende-se que a 
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aplicabilidade da política de saúde sexual e reprodutiva não ocorreu de forma 

eficaz, como é proposta há mais de 20 anos. Tal situação merece ser pesquisada e 

analisada para que as políticas públicas propostas sejam alinhadas às necessidades 

dos adolescentes macapaenses. 

O estudo apresenta grande relevância, portanto, levando em consideração os 

seguintes pontos: ampliação do conhecimento na área multiprofissional da Saúde da 

Mulher e do Homem, possibilitando identificar as diversas práticas e saberes desses 

profissionais na atenção à saúde sexual e reprodutiva, em especial os da 

enfermagem. 

Cogita-se também a colaboração e o fornecimento de subsídios para os 

profissionais da educação, mediante melhor conhecimento da rede de atenção e da 

intersetorialidade para o fortalecimento de uma política pública transversal que 

minimize agravos evitáveis como a gravidez precoce, e promova a ampliação de 

discussões sobre a sexualidade e a saúde reprodutiva de homens e mulheres.  

Pretende-se, ademais, que as contribuições da pesquisa apontem para metas que 

visem às políticas institucionais voltadas para o fortalecimento de ações que 

melhorem os indicadores negativos do Amapá relacionados à saúde sexual e 

reprodutiva de adolescentes, já que assim eles poderão obter um conhecimento 

adequado sobre sua sexualidade e a autonomia do seu corpo, assuntos que ainda 

são conduzidos com certa limitação e tabus sociais, familiares e religiosos. 

No que diz respeito ao ensino, espera-se que haja estímulo científico para 

apoiar a formação proporcionada pelas Escolas de Enfermagem, ampliando a 

discussão do currículo escolar de disciplinas voltadas para a saúde sexual e 

reprodutiva de adolescentes, primando por habilidades que alcancem as 

necessidades de repasse de informações, como também compreensão por parte de 

quem as recebe. Não é demais lembrar que se deve melhorar a abordagem a 

respeito dos direitos fundamentais dos adolescentes, firmados em sua construção 

histórica, tais como direito à autonomia e observância dos princípios estabelecidos 

no Programa de Planejamento Reprodutivo, a exemplo da garantia de 

disponibilização dos métodos contraceptivos e acesso à rede primária de atenção à 

saúde sexual e reprodutiva. 

No apoio à gestão pública dos serviços de atenção primária e atenção escolar 

de crianças e adolescentes, os resultados poderão subsidiar análises e, 
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consequentemente, embasar a construção ou a implementação de programas ou 

serviços voltados para adolescentes. 

Finalmente, almeja-se que os resultados do estudo possam contribuir positiva 

e efetivamente para maior aproximação entre a pesquisa científica de qualidade nos 

serviços de saúde na atenção primária, tendo em vista a interrelação entre unidades 

de saúde e escolas de ensino médio que agregam os adolescentes no município de 

Macapá, com isso estimulando a realização de pesquisas na área da saúde 

reprodutiva na perspectiva da contracepção na adolescência.    
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA NA ADOLESCÊNCIA: O 
COTIDIANO NO UNIVERSO JUVENIL 
 
2.1.1 Contexto cultural e social 

Quando se compreende que o intervalo de 10 a 19 anos é um tempo 

significativo durante o qual situações das mais variadas causas serão vivenciadas 

por adolescentes de ambos os sexos, e que seu contexto de vida, culturae, religião, 

expectativas dos pais e familiares vão da mesma forma trazer diferentes resultados 

para cada um, entende-se que ainda há muito a investir para garantir equidade, 

Intersetorialidade, universalidade nas políticas de promoção da saúde sexual e 

reprodutiva e na prevenção dos agravos evitáveis.  

A adolescência abrange, além da puberdade, os componentes psicológicos 
e sociais característicos dessa fase da vida. Está sujeita, portanto, a 
influências sociais e culturais. Quanto ao desenvolvimento, sabe-se que a 
adolescência é um período difícil, onde o indivíduo se prepara para o 
exercício pleno de sua autonomia. Basta lembrar as muitas expectativas 
que são depositadas nessa etapa (corpo adulto, capacidade reprodutiva, 
identidade sexual, responsabilidade, independência, maturidade emocional, 
escolha profissional), que fica fácil compreender porque a adolescência é 
uma fase de tantos conflitos. 

14: 17 

Na fase da adolescência, ocorrem mudanças relacionadas ao crescimento 

físico, à maturação sexual e aquisição da capacidade de reprodução, favorecendo o 

desenvolvimento de uma identidade adulta. 23 

Sendo assim, a inclusão de adolescentes nas políticas públicas de saúde 

exige um novo olhar sobre esses sujeitos, uma compreensão ampliada do contexto 

sócio-histórico em que estão inseridos e das especificidades dessa fase de 

desenvolvimento. 24  

A saúde sexual e reprodutiva do adolescente causa controvérsias porque os 

tabus que envolvem o sexo ainda estão muito arraigados em nossa cultura, 

                                       
e Cultura: É um complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes 

e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano não somente em família, como também por 
fazer parte de uma sociedade da qual é membro. Disponível em: 
https://www.significados.com.br/cultura/ Acessado em 20/07/2017. 
 

https://www.significados.com.br/cultura/
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confirmando que a aparente liberação da prática sexual ainda carrega conceitos 

arcaicos sobre o direito ao exercício da vida sexual de cada um. 14    

O principal entrave à garantia dos direitos dos adolescentes refere-se ao 

dilema de conciliar a independência adquirida recentemente e a capacidade de 

tomar decisões, com a necessidade de proteção desses indivíduos, potencialmente 

vulneráveis a DST, considerando que existem diversos tipos de adolescência cujas 

vivências variam conforme a classe social, o nível de escolaridade, a organização 

familiar e as características específicas que devem ser levadas em consideração. 25  

Outra importante questão envolve os tabusf e mitos referentes à educação 

sexual, que precisam de abordagem clara, científica e real dos temas referentes à 

saúde sexual e à saúde reprodutiva, isto porque o que deveria ser um tema natural e 

intrínseco ao próprio desenvolvimento e crescimento de adolescentes, 

frequentemente torna-se uma questão silenciada, tratada em linguagem fechada e 

distante, como se fosse algo ilícito resultante de fatores de ordem valorativa, moral, 

cultural e religiosa que se articulam na construção social da sexualidade. 26    

Algumas desigualdades afetam as diferentes dimensões da vida social de 

adolescentes – em particular em relação à saúde – e reverberam de modo perverso 

nos dados sobre mortalidade e morbidade entre esse segmento populacional, 

incluindo fortemente o que se refere à saúde sexual e à saúde reprodutiva, ao uso 

abusivo de álcool e outras drogas, violências de diversos tipos e outros agravos à 

saúde. 13 

Em diversos contextos sociais, as moças estão condicionadas a se casar e 
a serem donas de casa, enquanto que os rapazes são formados para serem 
os provedores da família. O uso da imagem da mulher pela mídia, como 
símbolo sexual, contribui para fortalecer a desigualdade entre os sexos. As 
desigualdades sociais e a pobreza também são fatores importantes para 
aprofundar as iniquidades de gênero. 

13:55
 

A gravidez na adolescência, considerada um sério problema de saúde pública 

mundial, vem preocupando governantes, pesquisadores e ativistas, bem como a 

própria OMS. No entanto, mesmo há quase 20 anos depois da IV Conferência de 

População e Desenvolvimento, ocorrida no Cairo (Egito) em 1994, a paternidade na 

                                       
f Tabus: Se referem às proibições da prática de qualquer atividade social, que seja moral, 

religiosa e culturalmente reprovável. Dizer que algo é um Tabu pode significar que é sagrado. 
Disponível em:  www.significados.com.br/?s=Tabus Acessado em 20.07.2017.  
 

http://www.significados.com.br/?s=Tabus
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adolescência é um tema ainda pouco explorado na literatura pertinente e nos 

programas de saúde destinados à prevenção e/ou assistência no contexto da saúde 

sexual e reprodutiva de adolescentes. 27  

A paternidade responsável ganhou destaque como objetivo a ser alcançado 

por meio de educação e como fator importante na redução do número de mulheres e 

meninas que arcam sozinhas com o sustento da nova família, diminuindo as 

possibilidades de investimento em si mesmas e na vida social através da educação 

e do trabalho formal. 28  

No sistema de valores que fundamenta a cultura sexista, o masculino 

representa a supremacia e o poder, enquanto o feminino é associado à fraqueza e à 

dependência. Essa injustiça repercute tanto sobre as mulheres quanto sobre os 

homens. De acordo com a construção sociocultural dos gêneros que prevalece na 

tradição ocidental, a reprodução seria um assunto feminino em decorrência da 

natureza da mulher, e o campo da sexualidade seria essencialmente masculino em 

decorrência da natureza do homem. 13 

No que se refere aos adolescentes e jovens do sexo masculino, pode-se 
dizer que sua identidade é submetida a uma “automutilação” por terem que 
reprimir as partes de sua própria personalidade consideradas femininas. 
Além disto, o valor cultural da “honra masculina” gera a necessidade de 
comprovar a sua virilidade através de demonstrações de força física, 
valentia, enfrentamento de perigos e brigas, aumentando os riscos de 
sofrerem ou praticarem violência. Apesar disto, ainda são minoritários os 
projetos de investigação e intervenção que incluem também os homens. 

13:54
 

A necessidade de incluir os homens, jovens e adultos, no campo da saúde 

sexual e reprodutiva, campo este eminentemente relacional, tem sido levantada 

pelos movimentos de mulheres em todo o mundo, que tiveram papel fundamental no 

processo preparatório para a Conferência de População e Desenvolvimento do Cairo 

(Egito) em 1994, tendo realizado no Rio de Janeiro um grande encontro 

internacional prévio do qual participaram cerca de 250 mulheres de 89 países.  

Nesse encontro, intitulado Saúde Reprodutiva e Justiça, Conferência 

Internacional sobre a Saúde da Mulher, foi elaborado um documento com objetivos, 

além de estratégias e atividades a serem privilegiadas, dentre as quais já se 

chamava a atenção para a necessidade de “trabalhar com os homens, 

particularmente no sentido de incluí-los em programas de educação e 

aconselhamento sobre seu comportamento sexual e reprodutivo, sobre seu papel e 

sua responsabilidade” e ainda, de “abordar a desigualdade de poder nas relações de 
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gênero, suscitar a consciência de gênero e discutir questões de sexualidade com 

homens e mulheres”. 29:18 

2.1.2 Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva na Adolescência  

 O direito à vida, à alimentação, à saúde, à moradia, à educação, ao afeto, os 

direitos sexuais e os direitos reprodutivos, são considerados Direitos Humanos 

fundamentais. Respeitá-los é promover a vida em sociedade, sem discriminação de 

classe social, cultura, religião, raça, etnia e orientação sexual. Para que exista a 

igualdade de direitos, é preciso respeitar as diferenças, isto porque não existe um 

direito mais importante que outro. Sendo assim, para o pleno exercício da cidadania, 

é preciso haver a garantia do conjunto dos Direitos Humanos. 1 

Contextualizando a priorização da saúde sexual e da saúde reprodutiva na 
Atenção Básica, vale ressaltar que entre os oito Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio definidos na Conferência do Milênio, realizada 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) em setembro de 2000, quatro 
possuem relação direta com a saúde sexual e com a saúde reprodutiva: a 
promoção da igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; a 
melhoria da saúde materna; o combate ao HIV/AIDS, malária e outras 
doenças; e a redução da mortalidade infantil. 

1:9
 

Promover a ampla divulgação dos direitos sexuais e reprodutivos é uma ação 

obrigatória por parte dos serviços de saúde, da mídia e das escolas, considerando 

que os mesmos estabelecem e viabilizam a luta de homens e mulheres, 

independente da faixa etária ou da fase da vida em que se encontram. 

No contexto mais amplo do debate sobre Saúde e Juventude no Sistema 

Único de Saúde (SUS), os direitos sexuais e os direitos reprodutivos de 

adolescentes devem receber uma atenção especial, haja vista que no centro da 

afirmação desses direitos está o fortalecimento da autonomia e o empoderamento 

dos indivíduos. 30     

A saúde sexual resulta da integração dos aspectos somáticos, emocionais, 

intelectuais e sociais do ser sexual, de maneira a enriquecer positivamente e a 

melhorar a sua personalidade, a capacidade de comunicação com outras pessoas e 

o amor. O propósito dos cuidados da saúde sexual deveria ser o melhoramento da 

vida e das relações interpessoais, e não meramente a orientação e os cuidados 

relacionados à procriação e às doenças sexualmente transmissíveis. 15  
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O Health, Empowerment, Rights and Accountability (HERA) (em Português: 

Saúde, Empoderamento, Direitos e Responsabilidade), grupo internacional formado 

por mulheres que atuam no campo da saúde desenvolvendo um trabalho de escopo 

mundial para garantir a implementação dos acordos estabelecidos na Conferência 

Internacional de População e Desenvolvimento (CIPD) e na IV Conferência Mundial 

sobre a Mulher, define saúde sexual da seguinte forma: 

A saúde sexual é a habilidade de mulheres e homens para desfrutar e 
expressar sua Sexualidade, sem riscos de doenças sexualmente 
transmissíveis, gestações não desejadas, coerção, violência e 
discriminação. A saúde sexual possibilita experimentar uma vida sexual 
informada, agradável e segura, baseada na autoestima, que implica 
abordagem positiva da sexualidade humana e respeito mútuo nas relações 
sexuais. A saúde sexual valoriza a vida, as relações pessoais e a expressão 
da identidade própria da pessoa. Ela é enriquecedora, inclui o prazer e 
estimula a determinação pessoal, a comunicação e as relações. 

25:45
 

A sexualidade diz respeito a um conjunto de características humanas que se 

traduz nas diferentes formas de expressar a energia vital, chamada por Sigmund 

Freud de libido, que significa energia pela qual se manifesta a capacidade de se ligar 

às pessoas, ao prazer/desprazer, aos desejos, às necessidades, à vida. Ao refletir 

um pouco mais sobre o assunto, pode-se perceber que o corpo, como um todo, é 

fonte de prazer pelo fato de propiciar, desde nosso nascimento, o sentir, o perceber 

e o comunicar o mundo. 1 

A sexualidade envolve, além do corpo, a história, os costumes e as relações 

afetivas que temos. É muito mais do que sexo, parte eminentemente biológica do 

corpo que permite que as pessoas se reproduzam. 27 

A sexualidade é um componente intrínseco da pessoa e fundamental na 

saúde de adolescentes, 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. 13 

Comumente, as pessoas associam sexualidade ao ato sexual e/ou aos 

órgãos genitais, considerando-os sinônimos. Embora o sexo seja uma das 

dimensões importantes da sexualidade, esta é muito mais que atividade sexual, não 

se limitando à genitalidade ou a uma função biológica responsável pela reprodução. 

32 
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Quando falamos em sexo, estamos nos referindo aos órgãos sexuais 

femininos e masculinos e ao ato sexual. Agora, a sexualidade é bem mais do que 

isso. É a energia que nos motiva a buscar afeto, carinho e contato físico. Tem a ver 

com sentimentos de satisfação e prazer, que cada pessoa vivencia de um jeito 

diferente, que varia ao longo do tempo. 1  

Apesar de alguns julgarem que a discussão sobre sexualidade está se 

tornando normal, muitos ainda sentem vergonha e medo de discutir esse assunto. 

Os adolescentes geralmente não expõem suas dúvidas ou curiosidades sobre o 

assunto, por medo de serem taxadas de "avançadinhas" (as meninas) ou "bolhas" 

(os meninos). Por outro lado, há meninas que preferem discutir esse assunto sem a 

presença dos meninos, que também não ficam à vontade na presença das meninas. 

Entender e discutir os questionamentos e reflexões dos adolescentes é fundamental 

para o amadurecimento e o desenvolvimento de atitudes responsáveis. A 

sexualidade é fundamental não só para a reprodução, como também para o bem 

estar do ser humano, devendo estar relacionada a outros aspectos, tais como afeto, 

prazer etc., e namoro, casamento, filhos etc.11 Assim, diversificar os locais de 

atendimento à saúde, bem como colocar em prática estratégias educativas que vão 

além das meras palestras tradicionais, ampliam as possibilidades de melhoria da 

assistência prestada aos adolescentes pelas equipes da ESF. 33  

 Com relação à saúde reprodutiva, a CIPD ampliou e ratificou o conceito de 

saúde reprodutiva definido em 1988 pela OMS, como explicitado a seguir: 

A saúde reprodutiva é um estado de completo bem estar físico, mental e 
social, em todos os aspectos relacionados com o sistema reprodutivo e as 
suas funções e processos, e não de mera ausência de doença ou 
enfermidade. A saúde reprodutiva implica, por conseguinte, que a pessoa 
possa ter uma vida sexual segura e satisfatória, tendo autonomia para se 
reproduzir e a liberdade de decidir sobre quando e quantas vezes deve 
fazê-lo. Implícito nessa última condição está o direito de homens e mulheres 
de serem informados e de terem acesso a métodos eficientes, seguros, 
permissíveis e aceitáveis de planejamento familiar de sua escolha, assim 
como outros métodos de regulação da fecundidade, de sua escolha, que 
não sejam contrários à lei, e o direito de acesso a serviços apropriados de 
saúde que deem à mulher condições de atravessar, com segurança, a 
gestação e o parto e proporcionem aos casais a melhor chance de ter um 
filho sadio. 

34:30      

 Em conformidade com a definição acima, a assistência à saúde reprodutiva é 

definida como o conjunto de métodos, técnicas e serviços que contribuem para a 

saúde e o bem estar reprodutivo, prevenindo e resolvendo problemas de saúde 
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reprodutiva. Isso inclui também a saúde sexual, cuja finalidade é a intensificação 

das relações vitais e pessoais, e não simples aconselhamento e assistência relativos 

à reprodução e a doenças sexualmente transmissíveis. 34    

 Havendo parceria entre saúde e educação, além da ampla divulgação dos 

serviços e da garantia de acesso adequado de adolescentes na Unidade Básica de 

Saúde (UBS), a contracepção será mais eficaz. Ampliar as ações em educação 

relacionadas à saúde sexual e à saúde reprodutiva facilitando o acesso de 

adolescentes aos serviços e aos insumos, é um compromisso do MS na 

implementação de políticas que fortaleçam a capacidade de homens e mulheres 

adolescentes de vivenciarem plenamente a sua sexualidade com liberdade, 

responsabilidade e respeito. 35 

Esse compromisso determina que a atenção básica deva realizar o 

acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento, garantir a atenção à saúde 

sexual e à saúde reprodutiva, incluindo o acesso a métodos contraceptivos, articular 

ações de redução da morbidade e da mortalidade por causas externas e 

desenvolver ações educativas nas escolas, centros de saúde e na comunidade. 35  

Ainda no âmbito da vida sexual e reprodutiva, o relatório de 1994 do Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) apontou para a 

incidência da gravidez na adolescência como um problema a ser enfrentado. Este é 

um tema difícil na medida em que incorpora dimensões que vão além da expansão 

da oferta de serviços de planejamento familiar para adolescentes. O citado relatório 

apontou que há uma correlação negativa entre maior escolaridade e incidência da 

gravidez juvenil, sugerindo que a educação e as oportunidades de realização 

pessoal são determinantes no retardamento da primeira gestação. 29    

 No último censo do IBGE, a faixa etária entre 10 e 24 anos correspondeu a 

30% da população nacional, aproximadamente, tendo grande expressividade 

populacional. 1 

E dados sobre a gestação precoce, de acordo com a Síntese de Indicadores 

Sociais de 2013, também revelaram altos índices de gravidez na adolescência, uma 

vez que entre as jovens de 15 a 17 anos, a proporção de mulheres com, pelo 

menos, um filho era de 30% no País. 36 

 A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) de 2006 apontou que 

no SUS houve um aumento na distribuição gratuita dos métodos contraceptivos. De 

1996 a 2006, o percentual de mulheres em idade reprodutiva que recorreram ao 
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SUS para a contracepção, aumentou de 7,8% para 21,3%. Nesse contexto, 66% das 

jovens de 15 a 19 anos de idade sexualmente ativas, haviam utilizado algum método 

contraceptivo, sendo os mais utilizados: o preservativo (33%), a pílula (27%) e os 

injetáveis (5%).13  

Como indicam estudos sobre o tema, ao traçar programas de saúde 

reprodutiva para a população jovem, deve-se considerar que a gravidez juvenil é 

também tida como um valor, principalmente pelas mulheres que não tem acesso a 

outras formas de realização pessoal. 29  

O aconselhamento é um diálogo baseado em uma relação de confiança entre 

o profissional de saúde e o indivíduo ou casal que visa a proporcionar às pessoas 

condições para que avaliem suas próprias vulnerabilidades e tomem decisões. As 

atividades educativas têm como objetivos oferecer-lhes os conhecimentos 

necessários para a escolha livre e informada, além de propiciar a reflexão sobre os 

temas relacionados à sexualidade e à reprodução. As atividades clínicas incluem: 

anamnese, exame físico, identificação das necessidades individuais e/ou do casal e 

de dificuldades quanto às relações sexuais ou disfunção sexual. 36  

Em outra percepção, 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. 37 

Embora as equipes da ESF tenham diversas dimensões, sabe-se que 

métodos e abordagem assistencial, entre outras iniciativas, passam por 

experimentos e sofrem alterações ou atualizações; portanto, percebe-se a 

necessidade de buscar conhecimento adequado e direcionado para melhor alcançar 

os objetivos nesse grupo de risco, bem como sugerir e buscar parcerias viabilizando 

projetos para alcançar a qualidade do serviço para os adolescentes, isto porque os 

temas sexualidade e reprodução, marcados por preconceitos e tabus na maioria dos 

casos, fazem com que os profissionais de saúde sintam dificuldades em abordar os 

aspectos relacionados à saúde sexual. 7 

O Manual de Diretrizes Nacionais de Atenção à Saúde de Adolescentes e 

Jovens aborda a sexualidade e a reprodução como dimensões fundamentais da 

saúde humana, como condição para a qualidade de vida, o bem estar físico, 

psicológico, social, e para a satisfação e o prazer. Desta forma, realiza 



 30 

recomendações para que as políticas e ações em saúde sexual e saúde 

reprodutiva sejam voltadas para adolescentes. 13 

2.2 MARCOS REGULATÓRIOS DAS POLÍTICAS E DIRETRIZES NA SAÚDE 

SEXUAL E REPRODUTIVA DE ADOLESCENTES – BREVE HISTÓRICO 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

2.2.1 Contextualização e Marcos Regulatórios  

Os direitos sexuais e os direitos reprodutivos são Direitos Humanos já 

reconhecidos pela Constituição Federal brasileira e por pactuações internacionais. 

Os direitos à saúde sexual e à saúde reprodutiva são conceitos desenvolvidos 

recentemente e representam uma conquista histórica, fruto da luta pela cidadania e 

pela garantia desses direitos.  

Ainda assim, legislações específicas iniciavam o processo de atenção voltada 

para a sexualidade, nas quais os adolescentes estavam inseridos. Sob a égide do 

silêncio e da repressão, a educação em sexualidade (totalmente inexistente sob o 

prisma da intencionalidade) foi intimamente atrelada à questão da saúde e da 

higiene, de acordo com a Lei Federal nº 2.312, de 1954, que implantou as “Normas 

Gerais sobre Defesa e Proteção da Saúde” e introduziu no currículo escolar a 

disciplina “Educação Sanitária e Higiene”. 38  

Em 1989 surge o Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD), momento 

em que havia altos índices de fecundidade e gravidez antes dos quinze anos. Este 

Programa teve como objetivos a saúde integral do adolescente, a redução da 

morbimortalidade, o estímulo a estudos da adolescência, a prevenção em 

DST/HIV/AIDS, a contracepção e a saúde materna, sendo destacado o papel dos 

meninos na saúde reprodutiva e a prevenção e detecção precoce da violência 

sexual para ambos os sexos. 

O Programa de Saúde dos Adolescentes (PROSAD) foi instituído por meio 
da Portaria nº 980/1989, com foco na “faixa etária de 10 a 19 anos, 11 
meses e 29 dias e se fundamentou na política de promoção de saúde, 
identificação de grupos de risco, detecção precoce dos agravos com 
tratamento adequado e reabilitação” deste grupo prioritário. 

39:13 

A partir dos anos 90, outros avanços acompanharam crianças e adolescentes 

até então praticamente ausentes das discussões, inclusões e construções de 

políticas públicas sob as mais variadas formas. No Brasil foi promulgada a Doutrina 

de Proteção Integral – Lei 8.069/1990, que estabeleceu o Estatuto da Criança e 
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Adolescente (ECA). A referida Lei, ainda em vigor, protege contra qualquer forma de 

abuso e constrangimento sexual, garante prioridade de atendimento à adolescente 

gestante e fortalece as demais legislações específicas de proteção à criança e ao 

adolescente. 31  

No que tange aos direitos sexuais e reprodutivos, muitas conquistas foram 

alçadas nas Conferências e Encontros internacionais. Entre os marcos referenciais 

internacionais que definem os direitos sexuais e os direitos reprodutivos, destacam-

se duas Conferências promovidas pela ONU: 

1ª: a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD), 

realizada no Cairo (Egito), em 1994, que conferiu um papel primordial à saúde, aos 

direitos sexuais e aos direitos reprodutivos, abandonando a ênfase na necessidade 

de limitar o crescimento populacional como forma de combater a pobreza e as 

desigualdades, focalizando-se no desenvolvimento do ser humano. A CIPD levou em 

consideração, no debate sobre população e desenvolvimento, as questões sobre a 

mulher – desigualdades de gênero – meio ambiente e direitos humanos, e 

estabeleceu acordos internacionais que foram assumidos por 179 países. 

A CIPD condensou o consenso obtido e enfatiza a criação de programas de 

informação sobre orientação e serviços de saúde reprodutiva para homens e jovens 

e a paternidade responsável, o empoderamento das moças sobre sua vida sexual e 

reprodutiva, o envolvimento de diferentes organizações para atuar no esclarecimento 

dos adolescentes sobre a saúde sexual e reprodutiva, a eliminação de barreiras 

jurídicas, ideológicas e culturais no acesso dos adolescentes a informações seguras 

sobre gravidez e esterilizações indesejadas, maternidade precoce e DST. Indicou, 

também, que os programas de orientação e informação em que há o envolvimento 

dos adolescentes, são considerados os mais eficientes porque atendem diretamente 

suas necessidades em formas de abordagem e linguagem. 38 

2ª: a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Beijing (China), em 

1995, quando foram reafirmados os acordos estabelecidos no Cairo e avançou-se 

na definição dos direitos sexuais e direitos reprodutivos como Direitos Humanos. 1  

Assim, quanto à Conferência Mundial da Mulher, conforme consta no Marco 

Referencial em Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva de Adolescentes e de Jovens, 

houve avanços com a definição dos direitos reprodutivos e direitos sexuais como 

direitos humanos. Além disso, foi dada maior visibilidade aos direitos sexuais, os 
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quais foram expressos em sua definição de maneira mais autônoma em relação 

aos direitos reprodutivos, ao mesmo tempo em que esses direitos foram afirmados 

como condições básicas para a conquista da igualdade de gênero. É notório, no 

entanto, que até hoje se avançou mais em termos de discurso e prática no campo 

dos direitos reprodutivos do que no campo dos direitos sexuais. 13  

Na Conferência Internacional sobre a Mulher, em 1955, os direitos sexuais e 

os direitos reprodutivos foram definidos como: direito de controle e decisão, de forma 

livre e responsável, sobre questões relacionadas à sexualidade, incluindo-se a 

saúde sexual e reprodutiva, livre de coerção, discriminação e violência. Destaca-se 

que a igualdade entre mulheres e homens, no que diz respeito à relação sexual e à 

reprodução, incluindo-se o respeito à integridade, requer respeito mútuo, 

consentimento e divisão de responsabilidades pelos comportamentos sexuais e suas 

consequências. 13 Para garantir que os direitos sexuais e os direitos reprodutivos 

sejam respeitados é importante, antes de tudo, conhecê-los e lutar para que 

funcionem, na prática, do jeito que os adolescentes querem e necessitam.15  

O reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos entre os direitos fun-

damentais da população jovem está alinhado aos compromissos assumidos pelo 

Estado brasileiro durante a Conferência Mundial de Direitos Humanos (Viena, 1993); 

a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD) (Cairo, 

1994), bem como aos princípios da Convenção para Erradicar, Sancionar e Punir a 

Violência contra as Mulheres, também de 1994. Esses eventos e os documentos 

deles derivados, em especial o Programa de Ação da CIPD, foram essenciais para a 

inserção dos adolescentes como sujeitos de direito à saúde sexual e reprodutiva a 

ser alcançado por meio da observância das normas, programas e políticas públicas 

em vigor. 36   

Em 1996, a Lei 9.263/1996 assegurou o planejamento familiar como direito e 

liberdade de escolha. No que se refere à adolescência, somente restringiu o acesso 

aos métodos cirúrgicos, não tendo nenhuma outra implicação quanto à idade, às 

informações e aos métodos contraceptivos. 38 

Em 1996, um projeto de lei que regulamenta o planejamento familiar foi 
aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da 
República. O planejamento familiar faz parte “das ações da Política de 
Assistência Integral à Saúde da Mulher preconizada pelo Ministério da 
Saúde, desde 1984.

40:7
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A partir de 2000 houve, no Brasil, uma série de avanços decorrentes do 

fortalecimento da Atenção Primária e das Áreas Técnicas afins. Nesse caso, podem-

se citar as áreas de Saúde da Criança e do Adolescente e da Saúde da Mulher, a 

partir da construção de normas técnicas e manuais específicos que até hoje 

orientam o planejamento e a execução das políticas públicas aprovadas no País. 

Ressalta-se, no caso de adolescentes, que assuntos com temas polêmicos e 

transversais, tais como a saúde reprodutiva e sexual, já são discutidas entre saúde e 

educação, confirmando que a década foi rica em garantir juridicamente o 

protagonismo dessa população específica. 

 Em 2004, o Pacto Nacional pela Redução da Morte Materna e Neonatal 

indicou a necessidade de se estabelecer protocolos de atendimento e garantia de 

oferta de métodos anticoncepcionais, com atenção especial ao adolescente. No ano 

seguinte, o Programa Saúde Integral de Adolescentes e o Marco Legal - Saúde: um 

direito do adolescente incorporou políticas de direitos sexuais e reprodutivos e edu-

cação em sexualidade. 38 

Em 2006, o MS lançou o Marco Legal: Saúde, um direito de adolescentes, 

tendo como primeiro instrumento legal de referência o ECA (Lei nº 8.069/1990), 

reconhecendo os adolescentes como sujeitos de direito e não mais como objeto de 

intervenção do Estado, da família ou da sociedade; ou seja, em fina sintonia com os 

princípios definidos em 1989 pela Convenção sobre os Direitos da Criança da 

Organização das Nações Unidas. 36 

Em 2007, o Decreto 6.286 instituiu o Programa Saúde na Escola, tendo como 

objetivos articular ações permanentes de educação e saúde para a melhoria da 

qualidade de vida da população, e promover a saúde sexual e reprodutiva com 

ênfase em ações no combate às diversas formas de homofobia e da livre orientação 

sexual. 38 

Em 2010, um importante Manual Técnico do MS sobre adolescentes marcou 

o fim da década. As Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de 

Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde, trouxeram 

como paradigma o enfoque do trabalho com adolescentes em temas estruturantes 

(participação juvenil, equidade de gêneros, direitos sexuais e direitos reprodutivos, 

projeto de vida, cultura de paz, ética e cidadania, igualdade racial e étnica), 
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demonstrando que as políticas públicas devem transversalizar às áreas para obter 

melhores resultados. 38  

Assim, essa década conseguiu, em termos legais, definir uma linha de 

atuação com os adolescentes em que seu desenvolvimento integral está centrado 

nas habilidades necessárias para alcançar sua autonomia e garantir seus direitos 

sexuais e reprodutivos. 

2.2.2 Política de Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva – SSR 

A política de saúde pública brasileira desenvolveu programas direcionados à 

população como forma de prevenção e promoção de saúde. Dentre os princípios 

que regem essa política, os serviços devem garantir o acesso aos meios para evitar 

ou propiciar a gravidez precoce, o acompanhamento clínico ginecológico e ações 

educativas para que as escolhas dos indivíduos sejam conscientes. 40 

 O Programa de Planejamento Familiar foi um marco “em termos de direitos 

reprodutivos para as mulheres brasileiras, entretanto, enfrentou dificuldades que 

impediram que se concretizasse de forma efetiva no cotidiano da atenção à saúde 

da mulher”. 41:19 

A Lei do Planejamento Familiar – Lei nº 9.263, de 12/01/1996 – regulamentou 

ações como assistência à concepção e contracepção; atendimento pré-natal; 

assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato; controle das doenças sexualmente 

transmissíveis; e controle e prevenção dos cânceres cérvico-uterino, de mama e de 

pênis. 25 

O Programa de Planejamento Familiar foi reformulado, sendo identificado 

atualmente como Serviço de Saúde Sexual e Reprodutiva (SSSR), e direcionando 

este tema aos adolescentes, tem-se a complementação e as adequações das 

legislações que viabilizam serviços especializados e propõem para esse grupo 

outras normatizações. 36 

A Portaria nº 1459, de 24 de junho de 2011, instituiu a Rede Cegonha no 

âmbito do SUS. Nesse documento foram apresentados vários princípios, dentre eles 

“a garantia dos direitos sexuais reprodutivos de mulheres, homens, jovens e 

adolescentes” e no Artigo 3º foi incluído um novo objetivo no sentido de “reduzir a 

mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal”. 41:20 
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A partir da inclusão de adolescentes no cenário das políticas públicas, tornou-

se mais frequente e clara a contextualização dos mesmos nessas políticas, o que na 

década anterior não ocorria adequadamente. Tem-se, a seguir, um recorte da 

literatura científica consultada a respeito:  

Adolescentes são pessoas livres e autônomas, que têm direito a receber 
educação sexual e reprodutiva e a ter acesso às ações e serviços de saúde 
que os auxiliem a lidar com a sexualidade de forma positiva e responsável e 
os incentive a adotar comportamentos de prevenção e de cuidado pessoal. 
1:64

 

Torna-se relevante, portanto, conhecer a série histórica de Manuais 

construídos, a princípio, pela Área Técnica da Saúde do Adolescente no MS, e em 

outros momentos em parceria com o Ministério da Educação e Cultura (MEC), haja 

vista que temas transversais como sexualidade, saúde reprodutiva, DST, álcool e 

outras drogas deveriam ser compreendidos por equipes multidisciplinares e 

intersetoriais. Assim, segue-se a apresentação sumária da série histórica em 

questão:  

 - 2000: O Manual do Multiplicador Adolescente foi desenvolvido para 

proporcionar aos educadores as ferramentas metodológicas básicas para 

desenvolvimento de um programa de capacitação de monitores adolescentes em 

atividades educativas de prevenção às DST/AIDS, isto porque os educadores 

precisam trabalhar para que os jovens aprendam a se proteger da infecção pelo HIV 

e de outras DST, muito embora a crença de que a educação sexual, a educação 

para a prevenção às DST/AIDS e a orientação para o uso de preservativos nas 

relações sexuais possam encorajar a atividade sexual nos adolescentes funcione, 

não raramente, como uma barreira para a introdução de programas de prevenção às 

DST/AIDS nas escolas. O Manual é constituído por 3 unidades: Sexualidade, 

Prevenção às DST/AIDS e Prevenção ao Uso Indevido de Drogas.11:7  

 - 2007: Marco Legal: Saúde, um direito dos Adolescentes. No documento, 

MS lança o Marco Legal da Saúde de Adolescentes, trazendo os instrumentos legais 

de proteção aos direitos dessa população, notadamente aqueles de garantia do 

pleno exercício de seu direito fundamental à saúde, em âmbito nacional e 

internacional. A recepção pela legislação brasileira das convenções, tratados, 

acordos e normas internacionais, constitui importante passo no processo de 
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transição democrática com a promulgação da Carta Magna de 1988 e o 

reordenamento jurídico e institucional, ocorrido nos anos 90, tendo como princípios 

norteadores os direitos humanos. Nesse sentido, esse material aponta os principais 

documentos internacionais e nacionais no que tange à previsão legal dos direitos de 

adolescentes aos instrumentos de proteção e aos mecanismos de controle e 

monitoramento do cumprimento dos direitos reconhecidos, entre outros. O objetivo: 

subsidiar os profissionais de saúde, gestores estaduais e municipais, órgãos e 

instituições que atuam na área da Saúde do Adolescente, de modo a fornecer 

elementos essenciais para o processo de tomada de decisões para a elaboração de 

políticas públicas, para o atendimento nos serviços de saúde para que os direitos 

dos adolescentes, principalmente, sejam amplamente divulgados e discutidos pela 

sociedade. 4:5 

 - 2010: Para nortear ações integradas às outras políticas sanitárias, ações e 

programas já existentes no SUS, frente aos desafios que a presente situação de 

saúde das pessoas jovens evidencia, o MS propôs as Diretrizes Nacionais para a 

Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e de Jovens na Promoção, Proteção 

e Recuperação da Saúde, baseadas na Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde de Adolescentes e Jovens, sensibilizando gestores para uma visão holística 

do ser humano e para uma abordagem sistêmica das necessidades dessa 

população. Buscou, ainda, apontar para a importância da construção de estratégias 

interfederativas e intersetoriais que contribuíssem para a modificação do quadro 

nacional de vulnerabilidade de adolescentes e de jovens, influindo no 

desenvolvimento saudável desse grupo populacional. 13:11  

 - 2011: Guia para UBS/ESF em Saúde Sexual e Reprodutiva – um Direito 

de adolescentes, com o objetivo de passar da teoria à prática, isto é, ajudar as 

equipes de saúde a colocar em prática as Diretrizes Nacionais de Atenção Integral à 

Saúde de Adolescentes e Jovens, na promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Esperava-se que fosse utilizado principalmente pelas equipes de saúde das UBS e 

ESF para implementar a atenção em saúde sexual e saúde reprodutiva e melhorar a 

qualidade da atenção. Também poderia ser usado para avaliar o nível de qualidade 

e alcançar o padrão de atendimento necessário para ser credenciado pela Área 

Técnica de Saúde do Adolescente e do Jovem do MS como uma UBS ou ESF que 
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oferece atenção de qualidade para adolescentes com foco nos direitos sexuais e 

direitos reprodutivos. 35:15 

 - 2012: Houve o lançamento da Caderneta do Adolescente, sendo a sua 

implantação uma das metas do Programa Mais Saúde, voltadas para os públicos 

feminino e masculino, com ‘dicas’ e temas de interesses variados. A Caderneta das 

Meninas possui informações a respeito da tabela de ciclo menstrual e do corpo 

feminino, por exemplo, enquanto na Caderneta dos Meninos são enfocados itens 

como ejaculação e funcionamento do pênis. A ideia da Caderneta foi concebida a 

partir da já conhecida Caderneta da Criança, distribuída gratuita e anualmente pelo 

MS. Com a Caderneta, os adolescentes terão a oportunidade de conhecer melhor o 

que está acontecendo com eles e sanar muitas dúvidas, favorecendo assim um 

cuidado maior com a sua saúde.  Durante a adolescência, surgem diversas dúvidas 

e esses questionamentos são abordados na Caderneta, tais como a evolução dos 

corpos feminino e masculino desde a infância à vida adulta, dicas de alimentação 

saudável, aparecimento de espinhas, violência sexual, sexo seguro, gravidez, 

odontograma, além de direitos e deveres dos jovens. 42:6 

- 2013: O SUS e a Saúde Sexual e Reprodutiva de Adolescentes e Jovens 

no Brasil. Com base nessa tratativa e nas orientações da Assessoria de Assuntos 

Internacionais do MS, a representação do UNFPA no Brasil, a Coordenação de 

Saúde do Adolescente e do Jovem do Departamento de Ações Programáticas e 

Estratégicas da Secretaria de Atenção à Saúde do MS, em parceria com a 

Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) da Secretaria Geral da Presidência da 

República do Brasil, construíram uma agenda conjunta de trabalho cuja primeira 

atividade seria um Seminário internacional em outubro de 2013, em Brasília. Durante 

o Seminário “Saúde, Adolescência e Juventude: promovendo a equidade e 

construindo habilidades para a vida”, o Brasil destacou a importância dos 

investimentos em políticas, programas e ações que promovessem a autonomia, 

escolhas e habilidades para a vida junto a adolescentes e jovens no que tange ao 

exercício de sua sexualidade e de sua vida reprodutiva. Nesse contexto, o atual 

Manual apresenta a política de saúde brasileira – Sistema Único de Saúde, e 

compartilha algumas experiências e boas práticas para subsidiar adolescentes na 

tomada de decisões voluntárias no exercício de sua sexualidade, no planejamento 
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de sua vida reprodutiva e na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. 

36:7 

 - 2013: Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva – Caderno de Atenção Básica 

26. Documento que buscou abordar a saúde sexual como essencial para a 

qualidade de vida e de saúde das pessoas, e o papel fundamental que as equipes 

de Atenção Básica/Saúde da Família têm na promoção da saúde sexual e da saúde 

reprodutiva. Ressalta-se, ainda, que o MS vem atuando em diversas frentes para 

assegurar que as políticas de saúde estejam em consonância com as diretrizes de 

promoção da igualdade racial, étnica, de gênero, de geração e de orientação sexual. 

Nesse sentido, esse Caderno também apresentou uma abordagem específica para 

alguns grupos populacionais. A publicação teve a finalidade de oferecer orientações 

técnicas para a atuação dos profissionais da Atenção Básica na atenção à saúde 

sexual e à saúde reprodutiva, tendo por princípio a abordagem integral e a 

promoção dos direitos humanos, entre os quais se incluem os direitos sexuais e os 

direitos reprodutivos. 1:10 

2.3 SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA NO ESPAÇO DO ENSINO MÉDIO - 

A INTERFACE ENTRE A EDUCAÇÃO E A REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM 

SAÚDE 

Até a década de 60 não havia ações nem políticas específicas no campo 

estudantil que viessem colaborar com os agravos de adolescentes relacionados com 

a sexualidade e a reprodução. No Brasil, a adolescência continuava sendo vista para 

os que estavam em situação irregular ou eram objetos de medidas judiciais. No 

campo do ensino vigorava a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

5.692/1971). 43 

 Com a introdução da figura da “orientação educacional” que, na prática, 

dentre outras atribuições, trataria de informar sobre sexualidade, somente em 1974 o 

Conselho Federal de Educação, através do Parecer nº 2.264/197444 legitimou a 

educação em saúde e as primeiras abordagens da sexualidade na escola. 

O trabalho de orientação sexual destina-se a ampliar e aprofundar a visão 

sobre a sexualidade, ressaltando os diferentes pontos de vista existentes na 

sociedade, incluindo as práticas sexuais ligadas ao afeto, prazer, respeito e à própria 

sexualidade. Este assunto não se limita exclusivamente à mera informação 

reprodutiva ou preventiva visto que abrange uma dimensão histórica, cultural, ética e 
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política que envolve todo o ser: corpo e espírito, razão e emoção, podendo ser 

expressa de diversas maneiras: carícias, beijos, abraços e olhares. Assim, ela 

compreende o desenvolvimento sexual incluído como saúde reprodutiva, relações 

de gênero, relações interpessoais, afetivas, imagem corporal e autoestima. 45  

Em 1994, na cidade do Cairo (Egito) aconteceu um grande evento: a IV 

Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, organizada pelo 

Fundo de População das Nações Unidas, ocasião em que foram discutidas várias 

questões, uma das quais dizia respeito aos direitos de adolescentes e jovens à 

educação, à informação sobre sexualidade e saúde reprodutiva, e à facilidade de 

utilização dos recursos indispensáveis para fazer escolhas de modo eficiente e 

seguro. 27     

O Brasil não apenas esteve presente na Conferência, como assinou um 

documento comprometendo-se a seguir as recomendações pactuadas durante o 

evento. Havia uma questão referente aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

do Ministério da Educação, que explicitava a inclusão de conteúdos relativos à 

sexualidade e à saúde reprodutiva como estratégias de valorização de direitos 

sexuais e reprodutivos, visando à ampliação de direitos sociais. 27 

Os referidos Parâmetros incluíam o tema Educação para a Saúde como 

obrigatório, a ser tratado de forma transversal por todas as áreas, incluindo tópico 

especial para a questão da orientação sexual. A reformulação das diretrizes 

educacionais, em 1996, harmonizou-se com o novo conceito de saúde conectado ao 

social e refletiu a preocupação e a estratégia de reduzir a gravidez não planejada, a 

AIDS e outras DST na adolescência. 14  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – Lei nº 9.394/1996 

regulamentou o direito à educação como direito público subjetivo de todo cidadão. 

Estabeleceu a incumbência da União Federal na elaboração do Plano Nacional de 

Educação, em colaboração com Estados, Distrito Federal e Municípios, outorgando 

ao Conselho Nacional de Educação (CNE) as funções normativas e de supervisão. 

Considerando a descentralização política e administrativa definida na Constituição, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam referenciais para a elaboração 

descentralizada de propostas curriculares em níveis estadual e municipal, incluindo a 

saúde e a sexualidade entre os temas a serem abordados, de forma transversal, no 

currículo escolar. 27  
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A escola é um dos locais privilegiados para o desenvolvimento da 

articulação entre educação e saúde, recomendação feita por órgãos internacionais 

como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). À escola cabe educar, 

garantindo a aprendizagem de determinadas habilidades e conteúdos, bem como 

hábitos e valores necessários para melhorar a vida de pessoas e comunidades. Por 

isso, conhecimentos e hábitos de saúde são temas de grande relevância para a 

escola. 46  

 A educação sexual no ambiente escolar revela-se eficaz para a ampliação do 

conhecimento sobre métodos contraceptivos e sua disponibilidade na rede de 

serviços de saúde. Em contraposição, a rede municipal de serviços de saúde 

necessita organizar a assistência à saúde dos adolescentes, estruturando 

programas voltados a esse público, bem como se dedicando à maior fidedignidade 

na obtenção de indicadores de saúde. 12 

A Lei n. º 60/2009, de 6 de agosto, regulamentada pela Portaria Ministerial nº 

196-A/2010, de 9 de abril, estabelece o regime de aplicação da educação sexual nos 

estabelecimentos de ensino básico e secundário, e a todos os estabelecimentos da 

rede pública, bem como aos estabelecimentos da rede privada e cooperativada com 

contrato de associação em todo o território nacional. 

  As finalidades da educação sexual na escola são: a valorização da 

sexualidade e afetividade entre as pessoas no desenvolvimento individual, 

respeitando o pluralismo das concepções existentes na sociedade portuguesa; o 

desenvolvimento de competências nos jovens que permitam escolhas informadas e 

seguras no campo da sexualidade; a melhoria dos relacionamentos aditivos sexuais 

dos jovens; a redução de consequências negativas dos comportamentos sexuais de 

risco, tais como a gravidez indesejada e as infecções sexualmente transmissíveis; a 

capacidade de proteção em face de todas as formas de exploração e de abuso 

sexuais; o respeito pela diferença entre as pessoas e pelas diferentes orientações 

sexuais; a valorização de uma sexualidade responsável e informada; a promoção da 

igualdade entre os sexos; o reconhecimento da importância de participação no 

processo educativo de encarregados de educação, alunos, professores e técnicos 

de saúde; a compreensão científica do funcionamento dos mecanismos biológicos 

reprodutivos; a eliminação de comportamentos baseados na discriminação sexual ou 

na violência em função do sexo ou orientação sexual. 47  
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 No que diz respeito aos cuidados com a saúde integral de adolescentes e 

jovens especificamente, o MS tem buscado estabelecer programas, projetos e 

políticas específicas. Essas ações político-programáticas necessariamente apontam 

para a relevância de um diálogo e de uma interface com outras áreas da gestão 

pública, a exemplo da educação, da cultura e do trabalho, na medida em que 

remetem à construção de seus projetos de vida. 36  

A saúde, como produção social, exige a participação ativa de todos os 

sujeitos na construção de ações que visem à ampliação de escolhas mais 

saudáveis. Promoção da saúde é uma estratégia que envolve articulação entre 

diferentes setores, atores e áreas do conhecimento em torno das condições sociais 

que permitem ou dificultam o acesso à saúde, à qualidade de vida e aos 

determinantes sociais da saúde. 46 

Parte das funções do sistema de saúde também pode ser assumida pelas 

instituições escolares, sem que isso signifique que nesses locais devam ser 

instalados equipamentos específicos para prevenir ou intervir no processo saúde-

doença de alunos. Cada vez mais a integração Saúde-Educação se faz presente, 

propondo ações de promoção de saúde, cujos agentes no espaço escolar, podem 

ser tanto os profissionais de saúde como os da educação, bem como os próprios 

adolescentes. 36    

É necessário enfatizar que a produção de saúde para adolescentes não se 

faz sem que haja fortes laços intersetoriais que abram canais entre o setor saúde e a 

participação e colaboração de outros setores e da própria comunidade, 

especialmente das pessoas jovens e suas famílias, uma vez que as necessidades 

de saúde ampliadas dessa população ultrapassam as ações do setor saúde. 13  

Na experiência de trabalho, constata-se a importância e o valor atribuídos à 

escola por parte dos adolescentes, da família e da comunidade. A escola é uma 

instituição de grande significado na vida do jovem; é o primeiro espaço social fora da 

família onde a criança se insere, ocorrendo a partir daí um enriquecimento na 

formação de sua identidade pessoal. Na adolescência, a escola torna-se importante 

centro de ampliação da socialização: um espaço que possibilita o estabelecimento 

de uma ampla rede de relações interpessoais, proporcionando ao adolescente a 

expansão de sua identidade para além da família. 14 
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Sexo e sexualidade são temas cada vez mais presentes nas escolas, nos 

serviços de saúde, nos meios de comunicação social, nas famílias, nos grupos de 

amigos e até nas instituições religiosas, empresas e diferentes grupos da sociedade. 

Como são assuntos ligados à vida, sempre vão estar na pauta do dia, gerando 

dúvidas, polêmicas, debates, discussões e questionamentos que precisam ser 

tratados de maneira franca, simples e sem constrangimentos. 15  

Para muitos, ainda é difícil falar sobre sexualidade, desejos e prazeres. Por 

vergonha, medo ou questões religiosas, um número expressivo de pessoas ainda 

acredita que o melhor é não conversar sobre o assunto. Entre os argumentos mais 

utilizados estão os de que o trabalho com sexualidade na escola estimularia o início 

precoce da vida sexual, ou que as famílias processariam as escolas que tratassem 

do tema. 27  

Na adolescência ocorre a puberdade e, frequentemente, o início da atividade 

sexual. A orientação na escola e o cuidado da família podem resguardar os 

adolescentes de uma gravidez precoce e do contágio por doenças sexualmente 

transmissíveis. 20  

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído através do Decreto nº 6.286, 

de 5 de dezembro de 2007, para vigorar em todo território nacional, tendo como 

objetivos “contribuir com a formação integral dos estudantes da rede pública de 

educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde”, 

visando promover a saúde e a cultura da paz; articular as ações do SUS às ações da 

educação básica pública e contribuir para a constituição de condições para a 

formação integral de crianças, adolescentes e jovens.46:9  

O projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) é uma das ações do Progra-

ma Saúde na Escola (PSE), que tem como finalidade contribuir para a formação 

integral de todos os estudantes da rede pública de educação básica por meio de 

ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. Implementado em parceria com 

a UNESCO, o UNICEF e o UNFPA (em Português: Fundo de População das Nações 

Unidas), o SPE está alicerçado em uma demanda da população, tendo sido 

implantado nos 26 estados do Brasil, no Distrito Federal e em aproximadamente 600 

municípios. 30    

Deve ser favorecido o fortalecimento das ações preventivas do projeto SPE, 

como integrante do PSE, ou em outras escolas para adolescentes de 13 a 19 anos, 
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em saúde sexual e saúde reprodutiva, incluindo a formação de escolares como 

promotores de saúde entre seus pares. 13 

De acordo com o referido Decreto e documentos do Programa, as ações em 

saúde previstas para serem desenvolvidas, devem articular Saúde e Educação, 

considerando a integralidade dos educandos, o que significa garantir-lhes direito às 

avaliações clínica, oftalmológica, auditiva, psicossocial, bucal, nutricional, bem como 

acesso às ações educativas que garantam educação permanente em promoção da 

saúde e prevenção de doenças e agravos à saúde – promoção da alimentação 

saudável, de atividades físicas e corporais, higiene bucal, direitos sexuais e 

reprodutivos, saúde mental e prevenção ao uso e abuso do álcool, fumo, crack e 

outras drogas e a promoção de uma cultura de paz. 46  

A implantação da Caderneta de Saúde de Adolescentes, do Programa Saúde 

na Escola e do projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, ambos desenvolvidos em 

conjunto com o Ministério da Educação e já mencionados neste trabalho, têm 

mobilizado milhares de profissionais da Saúde e da Educação, bem como os pais e 

a sociedade em geral a refletirem a respeito da importância de se discutir com os 

adolescentes quaisquer temas relacionados à saúde sexual e à saúde reprodutiva, 

sem preconceitos, buscando dialogar com eles acerca das suas inquietações a fim 

de esclarecer as dúvidas existentes. 35  

Em 2009, a realização da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar ampliou 

sobremaneira o conhecimento acerca das características de saúde da população 

adolescente brasileira subsidiando, desta forma, as instâncias executivas e 

legislativas, os Conselhos de Saúde e demais agentes relacionados ao setor com 

informações confiáveis para a orientação e a avaliação das políticas de saúde 

destinadas a esse importante contingente populacional. 48 

Pesquisa efetuada em consonância com as normas e diretrizes utilizadas em 

âmbito internacional e nacional para levantamentos envolvendo sujeitos, em 

particular adolescentes, teve por objetivo conhecer e dimensionar os diversos fatores 

de risco e de proteção à saúde desse grupo, utilizando como referência para seleção 

da amostra o cadastro das escolas públicas e privadas realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 48 

 Campos et al. apresentaram, em 2013, um artigo sobre a Pesquisa Nacional 

sobre a Saúde do Escolar (PeNSE), realizada no Brasil em 2009 pelo IBGE em 
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parceria com o Ministério da Saúde. A pesquisa foi um considerável avanço na 

busca do conhecimento sobre a saúde dos adolescentes, bem como do processo 

histórico da sociedade brasileira de reconhecê-los e, assim, dar visibilidade a uma 

parcela da população esquecida, e até mesmo estigmatizada por muito tempo. No 

Brasil, os resultados ampliaram as informações sobre os fatores de risco e proteção 

à saúde dos escolares, envolvendo profissionais de todas as áreas, pois os 

problemas apresentados são multifatoriais, de grande complexidade e exigem 

múltiplos olhares para sua compreensão. 24  

A pesquisa em questão já ocorreu em três momentos: 2009, 2012 e 2015, e 

pautaram as condições atuais de saúde da população estudantil do 9º ano do ensino 

fundamental e do ensino médio da rede pública. A propósito, a PeNSE realizada, em 

2015, a partir de convênio celebrado entre o IBGE e o MS com o apoio do Ministério 

da Educação, forneceu informações para o Sistema de Vigilância de Fatores de 

Risco de Doenças Crônicas não Transmissíveis do Ministério da Saúde, com dados 

atualizados sobre a distribuição desses fatores no público-alvo.20    

O MS do Brasil lançou, em 2013, o Guia de Sugestões de Atividades da 

Semana Saúde na Escola, mostrando um conjunto de atividades que auxiliam os 

profissionais da saúde e da educação a estimular e enriquecer o trabalho educativo, 

sendo seus princípios a promoção e a prevenção de agravos à saúde, mediante 

abordagem de temas importantes como a educação para a saúde sexual, entre 

outros. 27  

A condição básica para o profissional de educação tratar os assuntos 

relacionados à sexualidade e saúde reprodutiva no ensino médio é abrir espaços 

para os discentes de ambos os sexos se sentirem à vontade para opinar, discutir e 

refletir criticamente sobre todas as questões apresentadas. Trabalhar a partir de um 

grupo de reflexão ou debate, estimularia adolescentes a refletirem sobre atitudes e 

exporem dúvidas sem revelar a própria história. Por exemplo, além do conhecimento 

sobre métodos contraceptivos, é importante abrir espaço para conversar 

abertamente sobre fantasias, curiosidades, medos e preconceitos relacionados às 

experiências sexuais. 27   

Assim, as oficinas e as rodas de conversas podem trazer esclarecimentos 

para a redução de inquietações e a autorreflexão sobre a prevenção da gravidez, 

resgatando a autonomia dos escolares ante a escolha dos contraceptivos. Sugere-

se que as escolas, como ambientes favoráveis à realização de educação em saúde 
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com as temáticas de sexualidade, contracepção na adolescência e planejamento 

reprodutivo, constituam cenários que possibilitem conhecimentos a partir das 

vivências dos sujeitos adolescentes. 49 

Oficinas, rodas de conversa, jogos e construção de materiais educativos, 

costumam ser as melhores formas de se trabalhar com esse tema tão importante e 

ainda polêmico. 27  

A ‘aposta’ nas rodas de conversas sustentou-se na possibilidade de favorecer 

a fala das adolescentes sobre assuntos social e moralmente “proibidos-desviantes”, 

permitindo questionamentos, reflexões e, muitas vezes, a desconstrução de dúvidas 

e mitos, a partir da comunhão de medos e anseios, no encontro entre as 

adolescentes, as estudantes do grupo de pesquisa e os profissionais da 

comunidade, envolvidos no projeto. 50 

A literatura consultada49 afirma que, apesar de os adolescentes conhecerem 

os métodos anticoncepcionais comumente utilizados por eles, nem todas as 

informações eram corretas, como a anticoncepção de emergência, anticoncepcional 

oral e injetável. Nessa direção, destaca-se o fortalecimento da proposta Saúde na 

Escola com a integração dos setores saúde e educação mediada nas ações da ESF 

para atuar na promoção da saúde dos adolescentes. 

Ações de saúde que fortaleçam a estrutura familiar também são de suma 

importância no que se refere aos adolescentes. Do mesmo modo, políticas públicas 

voltadas à integração dos setores saúde e educação são fundamentais para uma 

atenção integral desse grupo específico. 12  

Pesquisa realizada no ano de 2015 com adolescentes abordados em três 

oficinas sobre os temas sexualidade e saúde reprodutiva, concluiu que com relação 

à contracepção, a maioria deles não teve informações sobre os métodos de 

anticoncepção na família, nas escolas nem com profissionais de saúde. 49 Há, 

portanto, carência de acompanhamento e orientação nos ambientes de apoio social 

e educacional, como os serviços de saúde e a escola.   
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3 METODOLOGIA 

 Optou-se por uma pesquisa qualitativa por considerar ser a mais adequada ao 

tipo de estudo proposto, já que se buscou ouvir e extrair das falas dos adolescentes 

a compreensão e os significados relativos ao objeto de estudo.   

A pesquisa qualitativa surge diante da impossibilidade de investigar e 
compreender por meio de dados estatísticos alguns fenômenos voltados 
para a percepção, à intuição e a subjetividade. Está direcionada para a 
investigação dos significados das relações humanas, onde suas ações são 
influenciadas pelas emoções e ou sentimentos aflorados diante das 
situações vivenciadas no dia a dia. 

51:106 

 A metodologia ocupa lugar central no interior da sociologia do conhecimento, 

uma vez que faz parte intrínseca da visão social do mundo veiculada na teoria. 52 O 

método constitui o próprio processo de desenvolvimento das etapas, e a 

metodologia estabelece o caminho e compõe uma prática teórica. 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Trata-se de pesquisa exploratória, descritiva, com abordagem qualitativa, na 

qual não há pretensão de quantificar dados, mas analisar as expressões dos 

adolescentes do ensino médio a respeito de sexualidade e de saúde reprodutiva. 

Classificam-se como exploratórias as pesquisas que proporcionam maior 

familiaridade com o problema, ou seja, aquelas que têm o intuito de torná-lo mais 

explícito, com o objetivo principal de aprimoramento de ideias ou descoberta de 

intuições. 51 

Em relação à pesquisa descritiva, a sua fundamentação pauta-se no seu 

principal objetivo, qual seja, a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno, ou então, no estabelecimento de relações entre as 

variáveis obtidas por meio da utilização de técnicas padronizadas de coletas de 

dados valendo-se, sobretudo, dos procedimentos de amostragem. 53  

 No que se refere às questões de investigação, tem-se que: 

A pesquisa é a atividade básica da Ciência na sua indagação e construção 
da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza 
frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a 
pesquisa vincula-se a pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser 
intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro lugar, um 
problema da vida prática. As questões da investigação estão, portanto, 
relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente condicionadas. São 
frutos de determinada inserção no real, nele encontrando suas razões e 
seus objetivos. 

54:10 
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Considera-se que esse enfoque seja o mais adequado, na medida em que a 

pesquisa tem como pressuposto a necessidade de conhecer os conteúdos 

subjetivos que fazem parte da vivência de adolescentes, relacionados às suas 

percepções sobre a sexualidade e a saúde reprodutiva. Diferentemente da pesquisa 

quantitativa, 

O método qualitativo busca uma compreensão particular daquilo que 
estuda; não se preocupa com generalizações populacionais, princípios e 
leis. O foco de sua atenção é centralizado no específico, no peculiar, 
buscando mais a compreensão do que a explicação dos fenômenos 
estudados. Isso não significa que seus achados não possam ser utilizados 
para compreender outros fenômenos que tenham relação com o fato ou 
situação estudada. 

55:15 

Desta forma o método qualitativo 

É aplicado ao estudo da história, das relações, das representações, das 
crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que 
os humanos fazem a respeito de como vivem, construindo seus artefatos e 
a si mesmos, sentem e pensam. 

52:57 

Para a Enfermagem, a pesquisa qualitativa tem contribuído para a 

compreensão holística do homem, além de possibilitar a exploração e o 

aprofundamento das situações da assistência. 56:100  

3.2 CENÁRIOS DA PESQUISA 

Os cenários da pesquisa foram três escolas estaduais de ensino médio do 

município de Macapá, capital do estado do Amapá. Foram considerados alguns 

critérios de elegibilidade para que o estudo pudesse contemplar as três zonas dessa 

capital, quais sejam, norte, sul e central. 

A seleção das três escolas ocorreu a partir de um sorteio aleatório de 10 

escolas públicas estaduais preestabelecidas, que foram:  

1 - Escola Estadual Antonio Ferreira Lima Neto  

2 - Escola Estadual Maria Ivone de Menezes  

3 - Escola Estadual Professor Gabriel de Almeida Café  

4 - Escola Estadual Sebastiana Lenir de Almeida  

5 - Escola Estadual Antonio Cordeiro Pontes  

6 - Escola Estadual Alexandre Vaz Tavares  

7 – Escola Estadual Deusolina Salles Farias  

8 – Escola Estadual Gonçalves Dias   

9 – Escola Estadual Mario Quirino e  

10 – Escola Estadual Irineu da Gama Paes. 
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O sorteio aleatório para compor os cenários da pesquisa nas três zonas da 

capital, contemplou as seguintes unidades de ensino, sendo selecionado também o 

quantitativo de alunos de cada uma, de ambos os sexos, respectivamente:  

 Escola Estadual Professora Sebastiana Lenir de Almeida (ZONA SUL, 

16 alunos). 

 Escola Estadual Professor Alexandre Vaz Tavares. (ZONA CENTRAL, 

13 alunos). 

 Escola Estadual Professora Maria Ivone de Menezes (ZONA NORTE, 

17 alunos).  

Torna-se válido descrever as características das três escolas considerando 

que cada uma delas, mesmo sendo públicas e atendendo o mesmo grupo etário, 

apresentam clientelas diferenciadas a partir dos contextos social, cultural e 

econômico de cada zona estudada. 

1– Escola Estadual Professora Sebastiana Lenir de Almeida – Criada em 

1976, está localizada na zona sul de Macapá, e atende ao grupo do ensino 

fundamental II, ensino médio e Educação de Jovens e Adultos - EJA. Conta com 

1.194 alunos matriculados nos três turnos (manhã, tarde e noite). Tem 58 

professores em sala de aula, 3 coordenadores pedagógicos, 1 diretora, 1 vice-

diretora, 1 secretária escolar e disponibiliza também o Acompanhamento Escolar do 

Estudante - AEE, um programa de acompanhamento estudantil que tenta minimizar 

os estresses criados entre adolescentes e suas rotinas escolares e familiares. 

2 – Escola Estadual Professor Alexandre Vaz Tavares – Criada em 

01/05/1950, está localizada na zona central de Macapá, no Bairro do Trem. Atende o 

ensino médio com 16 turmas pela manhã, 16 à tarde e 06 à noite. Possui neste ano 

corrente (2017), 1.560 alunos no total. O corpo docente é composto por 62 

professores que estão em sala de aula, 7 pedagogos, 1 secretário escolar, 1 diretor 

e 1 vice-diretor. A escola não possui projeto que envolva sexualidade e 

contracepção em adolescentes, mas dispõe de dispensador de preservativos. Por 

estar localizada na zona central de Macapá, a escola conta com alunos de cerca de 

5 bairros próximos. O turno da noite tem poucas turmas devido à baixa procura de 

alunos para cursarem no terceiro turno. 

3 – Escola Estadual Professora Maria Ivone de Menezes – Criada no dia 

10/11/1994, está localizada na zona norte de Macapá, no bairro Cidade Nova I, área 
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considerada de alto risco para toda população por conta de violência, baixa 

escolaridade, falta de saneamento básico, com extensa área de ressaca habitada, 

sem recolhimento de lixo, entre outras mazelas. A escola, desde 2012, deixou de 

oferecer o turno da noite para a comunidade estudantil do bairro em razão de vários 

episódios de assaltos e exposição de menores à violência física e sexual, os quais 

passaram a desenvolver suas atividades escolares apenas nos turnos da manhã e 

da tarde. 

A escola possui corpos docente e administrativo completos, contando com 

direção, secretário adjunto, coordenação pedagógica, docentes de todas as 

disciplinas ofertadas e uma assistente social. Oferece o ensino fundamental a 

439 alunos, e o médio a 338 alunos, somando 777 discentes 

matriculados.  

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

Participaram 46 estudantes na faixa etária entre 13 e 18 anos.  A seleção dos 

mesmos deu-se por amostra não probabilística e intencional. Destes, a metade 

foram do sexo masculino, e o restante, do feminino, todos matriculados regularmente 

no ensino público das escolas estaduais supracitadas.    

 A partir dos objetivos da pesquisa, considerou-se como critérios de 

inclusão: estar na faixa etária de 13 aos 18 anos de idade; ser estudante 

regularmente matriculado na rede pública estadual de ensino, aceitar participar da 

pesquisa a partir de sua assinatura no Termo de Assentimento Informado Livre e 

Esclarecido - TALE (APENDICE A) e, da mesma forma, ter a autorização dos pais 

e/ou responsável legal através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE (APÊNDICE B). 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

Foram observadas com rigor as normas nacionais estabelecidas na 

Resolução CNS-466/12, que dispõe sobre a pesquisa envolvendo seres humanos, 

sendo assegurado aos participantes e seus responsáveis o conteúdo dos termos de 

assentimento para os menores, e de consentimento, respectivamente. 57 
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A participação dos estudantes foi voluntária, sendo todo o processo 

apresentado e explicado detalhadamente, tanto para os docentes das escolas, pais 

e/ou responsáveis, como para os próprios participantes selecionados. 

Como critério obrigatório para a liberação da pesquisa no CEP/UFF, foi 

solicitada formalmente à Secretaria Estadual de Educação do Amapá (ANEXO D) a 

liberação das três escolas estaduais como campos para pesquisa, o que nos 

garantiu o acesso institucional.  

O Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal Fluminense aprovou a 

pesquisa através do Parecer nº 48560115.1.0000.5243, de 21/11/2015 (ANEXO E). 

3.5 ETAPAS PARA ALCANCE DO GRUPO A SER PESQUISADO 

 1ª Etapa: A partir da relação nominal das escolas estaduais das zonas 

urbanas de Macapá, foram realizados dois sorteios aleatórios. Primeiramente, do 

total de 50 escolas localizadas nas zonas norte, central e sul da capital Macapá, 

sorteou-se 10 escolas, e destas retirou-se, também por sorteio as três que foram 

definidas como cenários da pesquisa. 

 Foi providenciada a autorização da pesquisa (ANEXO D) pela Secretaria 

Estadual de Educação do Amapá e, a partir desse momento, iniciada a 

apresentação da pesquisa aos diretores das escolas selecionadas, sendo-lhes 

apresentada e discutida toda a logística do projeto com os objetivos, relevância e as 

liberações formais do Comitê de Ética da UFF e da Secretaria Estadual de Educação 

de Macapá para que, dessa forma, fossem garantidos os acessos em cada unidade 

escolar. Ademais, cópias do projeto de pesquisa foram disponibilizadas para 

apreciação da direção e dos docentes de cada escola, a título de esclarecimentos a 

respeito do teor do documento, se houvesse necessidade. 

 2ª Etapa: Foi solicitado à direção de cada escola o agendamento de uma 

reunião com os professores para apresentar o projeto com seus objetivos, 

metodologias e fins, momento em que foram explanados os dados estatísticos que 

justificavam a pesquisa, bem como a abordagem da temática. 

 3ª Etapa: Foi solicitado à direção de cada escola e à respectiva Coordenação 

Pedagógica, o agendamento de uma reunião com os pais e/ou responsáveis legais 

dos estudantes que estivessem entre o 8º ano do ensino fundamental e o 3º ano do 

ensino médio, representando a média das idades do grupo pesquisado, ou seja, 13 

a 18 anos. Nessa reunião foi apresentado o projeto e abordada à temática e sua 
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relevância, tendo como objetivo a sensibilização dos pais e/ou responsáveis para 

que os estudantes pudessem fazer parte da amostra da pesquisa.  

Todos os aspectos éticos e legais, bem como riscos e benefícios do estudo 

foram apresentados nesta oportunidade, e solicitada a manifestação dos pais ou do 

responsável legal presentes para demonstrarem estar a favor ou não da pesquisa, 

ocasião em que, felizmente, todos concordaram com a aplicação das entrevistas. 

 4ª Etapa: Foram realizadas visitas da pesquisadora às escolas, em cada uma 

das turmas da 8ª série e do ensino médio sorteadas aleatoriamente junto à 

Coordenação Pedagógica, para a apresentação sucinta da proposta, já que não 

seria possível levar informações detalhadas naquela fase da pesquisa. Os 

adolescentes que concordaram em participar das entrevistas foram conduzidos à 

sala da TV escola, onde assinaram o Termo de Assentimento e levaram os Termos 

de Consentimento Livre e Esclarecido para seus pais e/ou responsáveis assinarem, 

ficando acertado que trouxessem os documentos no dia seguinte a fim de que 

fossem recolhidos e juntados à documentação oficial da pesquisa.  

5ª Etapa: Após a definição e a seleção do grupo a ser pesquisado, ocorreram 

às entrevistas, levando em consideração as medidas protetoras para os 

participantes voluntários da pesquisa, sendo-lhes garantido: ambiente seguro, 

tranquilo, confortável, privativo, estando os pais ou responsáveis cientes de quando 

ocorreria a entrevista.  

No início das entrevistas foi solicitado que cada aluno voluntário escolhesse 

um nome fictício para que fossem identificados por pseudônimos, o que geraria 

maior confiança e melhoraria o padrão das respostas. 

As entrevistas ocorreram nos meses de março e abril de 2016, nos turnos da 

manhã e tarde, no horário escolar. 

3.6 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 Nessa fase da pesquisa, ocorreu a aplicação das entrevistas individuais 

realizadas pela autora, a fim de efetuar a coleta de dados que atenderam ao objeto e 

aos objetivos do estudo. Foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturada 

individual (APÊNDICE C), com perguntas abertas e fechadas. O término da coleta 

das entrevistas se deu por saturação das respostas. 
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 É importante destacar que a entrevista segue um roteiro preestabelecido, 

com perguntas previamente definidas, tendo a construção dos indicadores das 

variáveis através das informações colhidas dos fatos e opiniões. 53 

Em relação às entrevistas individuais, trata-se de um processo que requer: 

A elaboração de questionamentos básicos, um roteiro preliminar de 
perguntas, apoiados nas questões e teorias descritas no estudo, de forma a 
oferecer amplo campo de interrogativas, que surgem à medida que se 
recebe as informações do sujeito da pesquisa. O entrevistador tem 
liberdade de acrescentar novas perguntas ao roteiro para aprofundar e 
esclarecer pontos que ele considere relevante aos objetivos do estudo. 

51:127 

“As entrevistas individuais podem ser utilizadas para investigar temáticas 

relevantes e de profundidade, como ocorre em pesquisa qualitativa”49:114, pois, o 

pesquisador qualitativo, em seus estudos na interpretação do mundo real, 

“preocupa-se com o caráter hermenêutico da tarefa de pesquisar sobre a 

experiência vivida dos seres humanos”.58:7 

Nessa etapa da pesquisa, “tenta-se compreender um problema da 

perspectiva dos sujeitos que o vivenciam, ou seja, parte de sua vida diária, sua 

satisfação, desapontamentos, surpresas e outras emoções, sentimentos e desejos”. 

59:135 

As perguntas construídas para a entrevista englobaram três partes: 

identificação da pesquisa, aspectos de identificação socioeconômica dos 

participantes e informações sobre sexualidade e saúde reprodutiva, havendo 

também um tópico relativo à avaliação individual de cada entrevista realizada pela 

pesquisadora. 

A captura dos depoimentos dos sujeitos ocorreu por intermédio de aparelho 

digital para a sua gravação, e as informações constantes nos depoimentos foram 

digitalizadas na íntegra, visando que não se perdesse nenhum detalhe. A gravação 

tem a vantagem de registrar todas as expressões orais, deixando o entrevistador 

livre para prestar atenção no entrevistado. 25 

O método mais confiável para reproduzir com precisão as respostas obtidas 

em cada pergunta é o registro a partir de anotações ou do uso de gravador, e “a 

gravação eletrônica é o melhor método de preservar o conteúdo da entrevista. Mas é 

importante considerar que o uso de gravador só poderá ser feito com o 

consentimento do entrevistado”. 60:119 
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  Um ponto importante a se ressaltar é a postura do entrevistador perante o 

entrevistado, ao indagá-lo a respeito de questões delicadas como comportamento 

sexual, uso de drogas, desemprego, problemas financeiros ou comportamento 

criminoso, dentre outras. Nesses casos, recomenda-se que tais questões sejam 

introduzidas somente após o entrevistado se mostrar adaptado ao estilo do 

entrevistador que, neste momento, não pode atuar como conselheiro ou terapeuta, 

mas exclusivamente como pesquisador. 60  

3.7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 A escolha do método de análise dos resultados colhidos torna-se 

indispensável para que o pesquisador tenha condições de realizar a opção mais 

adequada aos objetivos propostos no estudo, isto porque é na análise que o 

pesquisador entra em maior contato com os dados decorrentes da pesquisa, a fim 

de conseguir respostas às suas indagações, e procura estabelecer as relações 

necessárias ao objeto em tela. 44 

 Para os objetivos propostos, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, na 

modalidade temática, à luz do pensamento de Bardin, por se tratar de. 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção dessas mensagens. 

61:48 

 É, portanto, um esquema geral em que se verifica um conjunto de processos 

que podem ser implementados para o tratamento dos dados, permitindo analisar o 

conteúdo dos mesmos. 61 

 A análise de conteúdo é compreendida muito mais como um conjunto de 

técnicas e constitui-se na análise de informações sobre o comportamento humano 

possibilitando uma aplicação bastante variada. Tem duas funções: verificação de 

hipóteses e/ou questões e descoberta do que está por trás dos conteúdos 

manifestos. 61 

A análise de conteúdo de mensagens possui duas funções que, na prática, 

podem ou não se dissociar: a Função Heurística, na qual a análise de conteúdo 

enriquece a tentativa exploratória, aumentando a propensão para a descoberta; e a 

função de Administração de Prova, que se utiliza de hipóteses sob a forma de 
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afirmações provisórias para o método de análise sistemática para serem 

verificadas no sentido de uma confirmação ou de uma informação. Serve de prova. 

61 

Para o êxito da análise, utilizaram-se quatro etapas: a) a organização da 

análise; b) codificação; c) categorização; e d) Inferência. 

A organização da análise efetua-se em três diferentes polos, constituindo 

um roteiro específico: pré-análise; exploração do material; e tratamento dos 

resultados obtidos e interpretação. 61 

1 - Pré-Análise – Ocorreu o primeiro contato com as entrevistas transcritas e 

digitalizadas, que foram analisadas por meio de leitura flutuante, permitindo 

sistematizar as ideias iniciais para um plano de análise, baseadas nas regras de 

exaustividade, representatividade, homogeneidade, pertinência e exclusividade. 

 2 - Exploração do Material – Após a pré-análise, obteve-se uma 

organização sistemática que viabilizou a compreensão dos passos seguintes, seja a 

visualização de toda a amplitude do material até a compreensão das próximas 

etapas como a codificação, decomposição ou enumeração, em função das regras 

previamente formuladas. 

3 - Tratamentos dos resultados obtidos e interpretação – Nesta fase 

ocorreram a validação dos significados e a confrontação sistemática dos resultados 

obtidos com o material pesquisado.  

A codificação ocorreu quando as respostas foram por recorte agregadas, 

enumeradas e classificadas atingindo a representação que esclareceu as 

características dos textos. Desta forma, foram identificadas as unidades de registro 

(UR) que corresponderam a palavras ou frases relacionadas ao conteúdo 

considerado como Unidade de Base. Em seguida, foi utilizada a frequência através 

de sua intensidade como regra de enumeração para saber o número de vezes que 

determinadas palavras apareciam nas respostas. 

A categorização ocorreu a partir da diferenciação dos conjuntos de palavras 

e, em seguida, pelo reagrupamento de acordo com os sentidos similares. Tais 

processos foram estruturados em duas etapas: através do inventário, quando foram 

isoladas as palavras ou frases; e pela classificação, quando as palavras foram 

agrupadas de acordo com a similaridade de significados. 

A Inferência ocorreu a partir da disposição de dados significativos e fieis o 

que permitiu exercitar algumas interpretações a partir dos objetivos previstos na 
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pesquisa, além de situações não visualizadas anteriormente e que surgiram após a 

leitura e análise do conteúdo.  

A seguir, a apresentação dos quadros que exemplificam as etapas 

supracitadas: 
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Quadro I: Unidades de Registro segundo Núcleos Temáticos e 

Frequência para elaboração da Primeira Categoria 

Núcleo Temático: Sexualidade e Adolescência 

 
 

Unidades Temáticas 
Sexualidade e Adolescência: o conhecimento do adolescente 

 

 

Unidades de Registro N° de Repetições 

Sexualidade como ato sexual 26 

 

Ato que protege contra a gravidez 06 

Coisa de Homem e Mulher 16 

Evita doenças do sexo 04 

Opção sexual 09 

Total de UR por Categoria 61 

Total de Entrevistas por Categoria (n=46)  

Fonte: Elaboração da autora 

 Quadro II: Unidades de Registro segundo Núcleos Temáticos e 
Frequência para elaboração da segunda Categoria 

Núcleo Temático: 
Saúde Reprodutiva e Adolescência 

 

 

Unidades Temáticas 
Saúde Reprodutiva: Construção de conceitos 

 

 

Unidades de Registro N° de Repetições 

Desenvolvimento do corpo humano; 14 

Reprodução de filhos; 13 

Cuidado com a saúde; 10 

Prevenção com métodos contraceptivos; 37 

Pouco ou nenhum conhecimento. 14 

Total por Categoria 88 

Total de Entrevistas por Categoria (n=46)  

Fonte: Elaboração da autora 
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 Quadro III: Unidades de Registro segundo Núcleos Temáticos e 
Frequência para elaboração da Terceira Categoria 

Núcleo Temático: 
Contraceptivos e Adolescência 

 

Unidades Temáticas 
Contraceptivos no Cotidiano da Adolescência 

 

 

Unidades de Registro N° de Repetições 

A família no processo de informação do contraceptivo; 36 

A palestra /aula como expositora dos contraceptivos;         39 

Conhecimento sobre os métodos contraceptivos        21 

Vantagens dos contraceptivos        29 

Desvantagens dos contraceptivos        25 

Total por Categoria 150 

Total de Entrevistas por Categoria (n=46)  

Fonte: Elaboração da autora 

 A análise de conteúdo na modalidade temática permitiu agrupar os dados por 

convergência de conteúdo e identificar o núcleo dos sentidos das entrevistas.  A 

partir das Unidades de Registro que surgiram nas falas dos participantes, foi 

construído o quadro IV para facilitar a visualização da relação entre o Núcleo 

Temático, as Unidades Temáticas e as Categorias pertinentes ao estudo.     
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 Quadro IV: Núcleos Temáticos, Unidades Temáticas e Categorias. 

Núcleo temático Unidades 
Temáticas 

Categorias 

 
Sexualidade e 
Adolescência 

 
Sexualidade e 

Adolescência: o 
conhecimento do 

adolescente 
 

 

O conhecimento de adolescentes sobre a 
sexualidade – um desafio para a Escola 

 
Saúde 

Reprodutiva e 
Adolescência 

 
Saúde 

Reprodutiva: 
Construção de 

conceitos 

  

A Saúde Reprodutiva de Adolescentes – 
um desafio do cotidiano 

 
 

Contraceptivos e 
Adolescência 

 
 
Contraceptivos no 

cotidiano da 
adolescência 

 

A expressão de adolescentes sobre 
métodos contraceptivos: Um desafio para 
os serviços de saúde 

Fonte: Elaboração da autora  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA  

A partir da análise do formulário semiestruturado, extraiu-se o perfil 

sociodemográfico dos participantes da pesquisa, catalogando-se os dados sob a 

forma de quadro (APENDICE D) para melhor compreensão.   

No município de Macapá existem, em média, 20% de pessoas entre 10 e 19 

anos, representando cerca de 90 mil adolescentes. Em 2015, o número total de 

escolas públicas de ensino médio na capital, era de 47 unidades, e apresentando no 

período o quantitativo de 20.836 alunos regularmente matriculados. 22 

Como um dos critérios de inclusão para a pesquisa era o de que os 

participantes estivessem regularmente matriculados nas referidas escolas, 

percebeu-se que a maioria dos alunos seguia de forma adequada em seu processo 

de alfabetização, mas observou-se que estavam em faixa etária acima da idade 

adequada relativa à série escolar em curso.   

Em 2013, o IBGE havia mostrado outra realidade, qual seja a de que cerca de 

um terço dos adolescentes de 15 a 17 anos ainda não terminara o ensino 

fundamental, e apenas 1,32% haviam concluído o ensino médio. Na faixa etária de 

12 a 14 anos, que corresponde aos últimos anos do ensino fundamental, os dados 

mostraram que a maioria (93,3%) tinha o ensino fundamental incompleto e que 

apenas 3,47% haviam completado esse nível de ensino. 63 

Tais informações sobre a escolaridade dos adolescentes brasileiros mostram 

que há uma grande defasagem entre a idade e o grau de escolaridade atingido, 

principalmente entre aqueles na faixa de 15 a 17 anos, que deveriam estar cursando 

o ensino médio ou já tê-lo concluído. 

Na contextualização de moradia, foi identificado que 23 estudantes residiam 

com seus pais, 11 apenas com a mãe, e 12 com parentes como avós e tios. Não foi 

identificada nenhuma situação que caracterizasse problemas de ordem social 

relatado por algum participante como, por exemplo, não ter residência fixa.  

A Constituição Federal, em seu Artigo 227, reconhece o conjunto de 

responsabilidades da família, do Estado e da sociedade com a infância e a 

adolescência, da seguinte forma: 
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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, crueldade e opressão. 

64:113 

Predominou a cor parda, aparecendo também às cores branca, amarela, 

morena clara, morena, preta, negra e indígena. Segundo o Censo do IBGE de 2010, 

a etnia do Amapá distribui-se com 65% de pardos, 24% de brancos, 8,7% de pretos, 

2,0% de indígenas e 0,3 que se definem como amarelos ou que não declararam a 

cor da pele. 65  

Quanto à religião, 25 alunos definiram-se como Católicos e 14 como 

Evangélicos; destes, a Assembléia de Deus foi a mais citada, 01 definiu-se como 

Espírita e 6 disseram não ter religião. 

De acordo com dados do Censo do IBGE de 2010, a população do estado é 

predominantemente Católica (63%), Evangélica (28%), Espírita (0,4%) ou sem 

religião (5%). Entre as Igrejas Evangélicas, a que conta com o maior número de 

membros é a Assembleia de Deus (10.821), seguida pela Igreja Universal (10.101), 

Igreja Adventista do Sétimo Dia (9.461), Igreja do Evangelho Quadrangular (6.468) e 

Igreja Pentecostal Deus é Amor (3.146). Deve-se destacar que está em crescimento 

o número de adeptos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, 

conhecidos como mórmons. 66 

Todos os participantes do estudo informaram serem solteiros, mostrando que 

o grupo pesquisado segue suas rotinas juvenis sem relacionamentos sociais 

declarados. Talvez por se tratar de viverem em melhores condições de informações 

e apoio familiar e institucional de alguns serviços, como escola e unidades de saúde, 

além das informações provenientes da mídia, esse grupo não esteve inserido na 

estatística do IBGE referente ao ano de 2010. 

Ainda de acordo com os dados de 2010 do IBGE, no Brasil pouco mais de 88 

mil meninas e meninos entre 10 e 14 anos estão em uniões consensuais, civis e/ou 

religiosas. Na faixa etária de 15 a 17 anos, o número chega a 567 mil, e com 18 a 19 

anos, já são mais de 1 milhão de pessoas que estão em união formal ou informal. 67 

No período de 2013 a 2015 foi realizada uma pesquisa nos estados do Pará e 

Maranhão, desenvolvida pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Plano 

Internacional Brasil no Maranhão e Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), contando com o apoio da Fundação Ford. Tal pesquisa mostrou que o 
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Brasil ocupa o 4º lugar no mundo em números absolutos de mulheres casadas até 

os 15 anos de idade. São 877 mil (11%) com idades entre 20 e 24 anos, que se 

casaram até os 15 anos. Entre as mulheres com 20 e 24 anos, estima-se em 3 

milhões, número que equivale a 36% que se casaram aos 18 anos.67  

A maioria informou não trabalhar, estando com tempo livre para a escola; 

apenas 06 declararam vínculos trabalhistas, entre estes, bolsistas, cuidadora de 

idosos, músico, comerciante e apoiador de vendas com a mãe. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2013, realizada 

pelo IBGE, apontou que 85,8% dos adolescentes de 15 anos que trabalhavam, 

percebiam remuneração menor que 1 salário mínimo, e mais de 60% dos jovens de 

15 a 17 anos sequer chegavam a receber isso por mês. A maioria exercia atividade 

laboral na informalidade, sem qualquer proteção social. Quanto à escolaridade dos 

adolescentes que trabalhavam 90% daqueles com 15 anos não haviam concluído o 

ensino fundamental, e 69,4% dos jovens de 16 a 17 anos também não haviam 

completado esse nível de ensino. 63  

Apesar de a adolescência ser um período em que se considera que a 

atividade mais importante seja o estudo, em detrimento do trabalho, os dados da 

PNAD 2013 revelaram que o Brasil tem ainda enormes desafios para garantir que 

todos os jovens adolescentes estejam estudando e concluindo a escolaridade 

básica. Conforme apontam os dados contidos no quadro II, em 2013, dentre os 10,6 

milhões de jovens de 15 a 17 anos, mais de 1,0 milhão não estudavam nem 

trabalhavam; 4 584,2 mil só trabalhavam e não estudavam. 63 

As escolas estão localizadas em bairros e zonas diferentes da cidade e dessa 

forma, se fosse necessário elencar por padrão social e econômico, a escola 

Professor Alexandre Vaz Tavares localizada na zona central da capital seria a 

primeira, por manter um grupo com melhores condições sociais e econômicas; em 

segundo lugar estaria à escola Professora Sebastiana Lenir de Almeida, que fica na 

zona Sul; e em terceiro lugar, a escola Professora Maria Ivone de Menezes, onde o 

grupo pesquisado segue com padrão econômico de famílias de classe mais baixa, e 

ainda assim, 40 possuem tempo exclusivo para o cumprimento das atividades 

escolares.    

Pesquisa sobre o perfil de adolescentes evidenciou que praticamente todos 

entre 15 e 17 anos que trabalham (100% e 99%) vivem em famílias muito pobres. 
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Porém, de acordo com estudos sobre o tema, atualmente as motivações do 

trabalho na faixa etária da adolescência não estão apenas relacionadas à pobreza, 

mas também à necessidade de ter acesso a bens de consumo valorizados 

socialmente, como roupas e tênis de marca e aparelhos celulares, por exemplo. 68   

Além dos dados demográficos e sociais dos participantes, a partir das 

entrevistas foi possível correlacioná-los com as informações declaradas sobre 

atividade sexual e método contraceptivo utilizado (APÊNDICE E). 

Quase a metade do grupo pesquisado declarou ter tido relação sexual (24), 

destes, 13 eram do sexo masculino e 11 do sexo feminino. Dentre os rapazes, a 

maioria estava na faixa etária de 15 a 18 anos, havendo também aqueles com 14 

anos e alguns com 17 e 18 anos sem atividade sexual iniciada. As adolescentes que 

declararam estar com vida sexual ativa, majoritariamente estavam na faixa etária de 

15 a 17 anos.    

Em 2005, na pesquisa sobre iniciação sexual no Brasil, 61,6% dos jovens 

entrevistados já haviam iniciado atividade sexual, tendo como idade média 14,9 

anos, sem diferenças significativas para os jovens entrevistados em 1998. 

Persistiram as diferenças relacionadas à iniciação sexual e ao uso de preservativos 

segundo gênero, cor da pele e escolaridade, tal como observado em 1998. A 

diminuição no uso de preservativo entre os jovens que se iniciaram sexualmente 

antes dos 14 anos, em todos os contextos de parceria, foi expressivo na região 

Sudeste e entre os mais escolarizados. 69  

A OMS revelou, em 2009, que 22% dos adolescentes iniciam a atividade 

sexual aos 15 anos de idade, e que essa iniciação precoce está associada ao não 

uso ou uso inadequado de preservativos e suas consequências (gravidez precoce, 

DST/AIDS). 47 

Dentre os participantes que se declararam ativos sexualmente, 07 do sexo 

masculino e 01 do sexo feminino informaram não utilizar nenhum método 

contraceptivo, e 01 do sexo masculino relatou que não utilizava nenhum método, 

porque sua parceira utilizava a pílula do dia seguinte.  

O percentual elevado de iniciação sexual e o número de gestações antes dos 

quinze anos sugerem que as necessidades contraceptivas deste grupo não estejam 

sendo atendidas, principalmente na região Norte. 30 
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O uso de preservativo na primeira relação sexual aumentou significativamente 

em relações estáveis (48,5% em 1998 versus 67,7% em 2005) e casuais (47,2% em 

1998 versus 62,6% em 2005) em quase todos os segmentos. 69  

A PNDS de 2006 apresenta como características sexuais e reprodutivas que 

as mulheres da região Norte iniciam suas atividades sexuais mais precocemente, ou 

seja, com menos de 15 anos (20,4%), e destas, também o maior percentual de 

gestações antes dos 15 anos (13,3%) e de abortamentos (22,9%). 70  

Nos diversos contextos sociais, as moças estão condicionadas a se casarem 

e serem donas de casa, enquanto que os rapazes são formados para serem os 

provedores da família. O uso pelas mídias da imagem da mulher como símbolo 

sexual contribui para fortalecer a desigualdade entre os sexos, mas as 

desigualdades sociais e a pobreza também são fatores importantes para aprofundar 

as iniquidades de gênero. 13 Por outro lado, perceber os adolescentes do sexo 

masculino como possíveis vilões não seria a melhor ou a mais coerente atitude, 

considerando que estes são produto de uma sociedade que determina valores e 

estabelece posturas que são criticadas, porém, pouco modificadas. 

No que se refere aos adolescentes e jovens do sexo masculino, pode-se 
dizer que sua identidade é submetida a uma “automutilação” por terem que 
reprimir as partes de sua própria personalidade consideradas femininas. 
Além disto, o valor cultural da “honra masculina” gera a necessidade de 
comprovar a sua virilidade através de demonstrações de força física, 
valentia, enfrentamento de perigos e brigas, aumentando os riscos de 
sofrerem ou praticarem violência. Apesar disto, ainda são minoritários os 
projetos de investigação e intervenção que incluem também os homens. 

13:54
  

Assim sendo, no grupo estudado, alguns alunos do sexo masculino não se 

percebem responsáveis pelo uso de métodos que previnam gestações e/ou DST 

quando justificam que as parceiras assumem essa tarefa. Tal situação também 

reforça a ideia que as mulheres possuem a responsabilidade em “se cuidar” para 

que não ocorra um evento indesejado. 

As adolescentes do sexo feminino com vida sexual ativa declararam utilizar 

um método contraceptivo hormonal, e a maioria falou também em associar o método 

ao preservativo masculino. Neste caso específico, a opção mais aceitável foi o 

Injetável e a pílula do dia seguinte, “DIA D”. Tal condição permite inferir que se as 

moças utilizam com frequência este método, não estão utilizando outro como 

barreira, associado ao método hormonal, o que também aponta para um possível 
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risco aumento de DST. Destaca-se que a escolha pelo comprimido mensal foi 

mínima por parte das mesmas. 

As questões de gênero fundamentam muitas das desigualdades vivenciadas 

por homens e mulheres desde a sua infância, e que perduram até a velhice, mas 

cabe uma importante reflexão sobre a possível obrigatoriedade da adolescente ser a 

responsável pelo método, além de fazer uso da pílula do dia seguinte sem 

orientações adequadas, tornando comum ou frequente o uso da referida medicação. 

Verifica-se, frequentemente, que o início das atividades sexuais ocorre sem 

motivação justificável, sem que a adolescente tenha preparo para a vida sexual, em 

momento inoportuno e com parceiro mal escolhido, como já referido neste estudo.  

Esses fatores contribuem significativamente para aumentar a resistência das 

adolescentes em falar a respeito de seu comportamento sexual, de reprodução e de 

contraceptivos, geralmente ficando a educação sexual a cargo dos amigos, da 

televisão, de revistas, filmes, internet e, em alguns casos, da escola. 71  

Quanto à escolha dos métodos por parte dos adolescentes de ambos os 

sexos que se declararam ativos sexualmente, a maioria informou a utilização dos 

seguintes métodos: preservativo masculino, contraceptivo Injetável, contraceptivo 

oral e pílula do dia seguinte.  

No relatório da PNDS 2006, ficou evidente que ser adolescente entre 15 e 19 

anos associava-se à menor prevalência do uso dos métodos anticoncepcionais. 

Dentre os adolescentes que usavam métodos, a escolha feita majoritariamente era 

pela camisinha masculina, seguida da pílula. 30  A utilização do preservativo 

masculino para aqueles que afirmaram optar pelo mesmo, foi citada como aceite ou 

intenção de ambos os sexos, sendo informado como método mais fácil de utilizar até 

mesmo pelas meninas. Porém, considerando o perfil de utilização de métodos pelo 

grupo, segundo o qual depois do preservativo masculino seguem-se as opções de 

contraceptivos injetáveis e a pílula do dia seguinte, pode-se inferir que na próxima 

PNDS o perfil de utilização de métodos por adolescentes já tenha apresentado 

algumas modificações. 

Durante os últimos10 anos, a partir do avanço das políticas de saúde sexuais 

e reprodutivas no Brasil, a disponibilidade da pílula do dia seguinte nas Unidades 

Básicas de Saúde, com base na prevenção da gravidez indesejada modificou, pelo 

menos a nível local desta pesquisa (Macapá), o perfil de utilização de métodos, 

mesmo que a aquisição do medicamento não ocorra pela UBS, pois o acesso maior 
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ocorre nas farmácias, sendo a aquisição recomendada por suas amigas ou 

parceiros. 

Percebeu-se nas entrevistas que não há entendimento no grupo sobre o uso 

oportuno da pílula do dia seguinte. Os participantes da pesquisa entendem que é o 

método mais prático e eficiente e que, principalmente, não deixará rastros para que 

os adultos venham a descobrir e questionar o “ato” praticado. A PNDS de 2006 

ressalta a situação de saúde reprodutiva de mulheres que iniciaram mais cedo à vida 

sexual e também apontam para uma prática contraceptiva, sendo as mais utilizadas: 

o preservativo, a pílula e os injetáveis. 13 

 A metade do grupo ativo sexualmente que não utiliza nenhum método de 

proteção, mora com seus pais, avós e madrastas e são Católicos ou Evangélicos. 

Percebe-se que mesmo que estes alunos tenham apoio familiar, escolar e religioso, 

ainda estão expostos a situações ou agravos evitáveis, a partir do cumprimento das 

políticas públicas e da responsabilização de tutores e serviços. 

Essa responsabilidade cabe às famílias, escolas, comunidades religiosas, aos 

prestadores de assistência à saúde e de formação profissional, habilitados e 

capacitados para o diálogo com os adolescentes sobre métodos anticoncepcionais e 

sexualidade, de maneira não preconceituosa e sem juízo de valor sobre suas 

dúvidas e vivências. Ademais, há necessidade de implementar estratégias que 

permitam conscientizá-los sobre saúde sexual e reprodutiva, como forma de prevenir 

e promover uma adolescência saudável.72 

Sexo e sexualidade são temas cada vez mais presentes nas escolas, nos 

serviços de saúde, nos meios de comunicação social, nas famílias, nos grupos de 

amigos e até nas instituições religiosas, empresas e diferentes grupos da sociedade. 

Como são assuntos ligados à vida, sempre vão estar na pauta do dia, gerando 

dúvidas, polêmicas, debates, discussões e questionamentos que precisam ser 

tratados de maneira franca, simples e sem constrangimentos. 15  

Por vergonha, medo ou questões religiosas, um número expressivo de 

pessoas ainda acredita que o melhor é não conversar sobre o assunto. Entre os 

argumentos mais utilizados para tal atitude, estão os de que o trabalho com 

sexualidade na escola estimularia o início precoce da vida sexual, ou que as famílias 

processariam as escolas que tratassem do tema, como já citado. 27  
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4.2 ANÁLISE DAS CATEGORIAS 

Havendo parceria entre saúde e educação, além da ampla divulgação dos 
serviços e a garantia de acesso adequado de adolescentes na unidade 
básica de saúde – UBS, a contracepção será mais eficaz. Ampliar as ações 
em educação relacionadas à saúde sexual e saúde reprodutiva facilitando o 
acesso de adolescentes aos serviços e aos insumos é um compromisso do 
Ministério da Saúde na implementação de políticas que fortaleçam a 
capacidade de homens e mulheres adolescentes e jovens a vivenciarem 
plenamente a sua sexualidade com liberdade, responsabilidade e respeito. 
35:11

 

A partir das falas dos participantes e da posterior análise do conteúdo, foram 

extraídas três categorias que retratam achados importantes e que, quando 

colocadas diante das referências de estudiosos da área, ganham uma dimensão 

especial. Foram elencadas relações importantes entre a família, a escola e os 

serviços de saúde, intermediando o processo de construção da compreensão sobre 

sexualidade, saúde reprodutiva e métodos contraceptivos.  As categorias foram as 

seguintes: a primeira (4.2.1), O conhecimento de adolescentes sobre a 

sexualidade – um desafio para a escola; a segunda (4.2.2), A saúde reprodutiva 

de adolescentes – um desafio do cotidiano; e a terceira (4.2.3), A expressão de 

adolescentes sobre os métodos contraceptivos – um desafio para os serviços 

de saúde. Segue-se a apresentação das três categorias. 

4.2.1 O conhecimento de adolescentes sobre a sexualidade – um desafio para 
a escola 

A sexualidade diz respeito a um conjunto de características humanas que se 
traduz nas diferentes formas de expressar a energia vital, chamada por 
Freud de libido, que quer dizer energia pela qual se manifesta a capacidade 
de se ligar às pessoas, ao prazer/desprazer, aos desejos, às necessidades, 
à vida. Ao refletir um pouco mais sobre o assunto, pode-se perceber que o 
corpo como um todo é fonte de prazer, pelo fato de propiciar, desde nosso 
nascimento, o sentir, o perceber e o comunicar o mundo. 

1:39
 

A adolescência pode ser dividida em 3 fases: adolescência inicial (10 a 13 

anos), em que há o ajuste ao processo da puberdade, entendida como um   

processo hormonal caracterizado por comportamento que expressa dúvidas, 

incertezas, curiosidade, raciocínio ainda concreto, autoerotismo e formação de 

grupos unissexuais. Na adolescência média (14 a 16 anos) tornam-se 

heterossexuais; a imagem corporal consolida-se marcada pela insatisfação.  Os pais 

são afastados e os amigos têm a preferência; tem lugar a contestação, o 

egocentrismo e o pensamento abstrato. Fase marcada por namoros com 

experiências sexuais. Na adolescência final (17 a 20 anos), ocorre a estabilização da 

identidade, da ideologia pessoal e da autoimagem; as relações tornam-se mais 
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profundas e significativas e a opção profissional se faz necessária. Ampliam-se os 

interesses, o idealismo e o altruísmo. Prevalece o relacionamento a dois em 

detrimento do relacionamento com o grupo. 74  

 No grupo pesquisado observou-se um intervalo de 5 anos, ou seja, entre 13 e 

18 anos, no tempo e nas vivências de cada aluno, considerando seus contextos 

familiares, religiosos, sociais e pessoais que devem, naturalmente, remeter a 

comportamentos e expressões variadas a respeito da sexualidade e do 

conhecimento da saúde sexual e reprodutiva dos mesmos. 

 Nesta categoria, as percepções sobre sexualidade mais citadas pelos 

adolescentes foram relacionadas com: ato sexual, proteção contra gravidez, ‘coisa 

de homem e de mulher’, evitar doenças do sexo e opção sexual. Assim, seguem-se 

as falas:  

“Tenho dúvidas sobre isso. Seriam relações sexuais?”, MILO, 13 anos, 
EEMI. 

 
“Serve para fazer filho, para ter prazer, complementar as relações 
amorosas”. SR. HOMER, 14 anos, EESLA.  
 
“Sexualidade é falar sobre sexo, só ouvi falar, só isso mesmo” COCA COLA, 
16 anos, EEMI. 
 

“É um ato bem íntimo e não acho, portanto, uma coisa de risco, depende da 
pessoa”. FLOR, 15 anos, EEAVT. 

A pesquisa "Juventudes e sexualidade" (2004) captou a vulnerabilidade dos 

jovens no campo da sexualidade, mostrada por alguns indicadores como casos de 

desconhecimento sobre ciclos reprodutivos, gravidez juvenil, preservativos, conversa 

com adultos, limites individuais e discriminações por conta de gênero e da 

orientação sexual. 38 

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. 13 

A correlação da sexualidade com a homossexualidade ficou entre as 

percepções mais citadas pelos participantes da pesquisa, e os relatos a seguir 

mostram tal condição:  
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“É o ato de ter relações sexuais com o sexo oposto”. E também tem 
pessoas que tem relação com pessoas do próprio sexo. EDUARDO, 17 
anos, EESLA 
  
“Meu conhecimento no caso, sobre sexualidade é que tipo sexualidade no 
caso hétero como pessoas tenham bi, gays, lésbicas. E diversificando as 
sexualidades. No caso é isso que eu entendo sobre sexualidade, a minha 
opção sexual”. LIVRO, 16 anos, EEMI. 
 
“A sexualidade já ouvi falar sobre sexo, homossexuais, só isso”. DREW, 17 
anos, EEMI.  
 
“Sexualidade em si ou opção sexual, por sexualidade eu não sei especificar 
bem, mas acho que é opção sexual, gostar de homem ou mulher”. TIAGO, 
16 anos, EEAVT. 

 A questão da visibilidade acerca da homossexualidade na educação brasileira 

torna-se urgente. Uma pesquisa da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO sobre juventude e sexualidade 

envolvendo estudantes brasileiros do ensino fundamental, seus pais e professores, 

revelou que também os professores não apenas silenciam frente à discriminação de 

homossexuais, mas até colaboram ativamente na reprodução dessa violência. 38 

Dentro do espaço escolar, as abordagens educacionais sobre a 

homossexualidade são apáticas, assim tendem a considerá-la uma anomalia. O 

amor homossexual não é discutido, está centrado na descoberta de estereótipos e, 

dessa forma, a ordem hierárquica é mantida por meio de um discurso que reforça a 

intolerância. O desejo é fragmentado, o debate centra-se em torno das causas da 

orientação sexual em um duelo opositor entre natureza e cultura, sem considerar 

que a diversidade humana das preferências sexuais, estilos de amar e modos de ser 

são um fato da vida. 74 

Mais que ressaltar níveis em termos estatísticos vale o alerta de que essas 

vulnerabilidades existem, como sugerem distintos depoimentos, e ferem, doem, 

magoam e comprometem o que pode ser um dos construtos mais ricos e 

importantes da vida dos seres humanos, do processo de construção identitária dos 

jovens: a sexualidade - principalmente se entendida como elã de vida, afetividade e 

sentimentos, ou seja, algo para além da genitalidade. 38  

O modelo compreendido relaciona a sexualidade ao processo saúde e 

doença, prevenção de agravos, retratados nas falas dos alunos quando relacionam 

apenas os componentes biológicos e a prevenção das gravidezes indesejáveis que 

os padrões sociais apresentam: 
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“Isso pra mim tem que se prevenir muito, porque muita gente não tem 
dinheiro ai fica assim né, não sabe o que é pegar coisas nas costa.” M, 17 
anos, EEMI 
 
“[...] Tem que usar preservativo pra não engravidar e uns quando querem 
engravidar não usam preservativos e uns mesmo sabendo, não usam.” 
NIKELL, 14 anos, EESLA. 

 
“Entendo bem pouca coisa, eu entendo que sempre tem que se prevenir pra 
não engravidar e pra não ser abalado por doenças também que tem na 
sexualidade.” COELHO, 16 anos, EEMI. 
 
“Bem, meio que no ano passado eu estudei sobre isso, mas não lembro 
direito. Pelo que entendi o professor de ciências passou pra gente sobre os 
meios de não engravidar.” ROSA, 15 anos, EEMI; 

A sexualidade também precisa ser compreendida no âmbito da história e da 

cultura. Nessa ótica, as identidades sexuais deixam de ser concebidas como meros 

resultantes de “imperativos biológicos”, passando a ser entendidas como 

constituídas nas relações sociais de poder, em complexas articulações e em 

múltiplas instâncias sociais. 75 

A orientação sexual oferecida pela escola deve abordar as repercussões de 

todas as mensagens transmitidas pela mídia, pela família e pela sociedade, com as 

crianças e os jovens. Trata-se de preencher lacunas nas informações que a criança 

já possui e, principalmente, de criar a possibilidade de formar opinião a respeito do 

que lhe é ou foi apresentado. 75  

Existem duas terminologias que são muito conhecidas e muitas usadas no dia 

a dia, e por vezes, confundidas. Mas, apesar da semelhança entre ambas, diferem 

no seu significado, sendo necessário diferenciá-las. Não se sabe ao certo quando a 

expressão “Educação Sexual” foi substituída por Orientação Sexual; o que se sabe é 

que ela está em desuso. 55 O trabalho de Orientação Sexual significa ampliar e 

aprofundar a visão sobre a sexualidade, ressaltando os diferentes pontos de vista 

existentes na sociedade, incluindo as práticas sexuais ligadas ao afeto, ao prazer, 

ao respeito e à própria sexualidade, não se limitando exclusivamente à mera 

informação reprodutiva ou preventiva, já que abrange uma dimensão histórica, 

cultural, ética e política que envolve todo o ser: corpo e espírito, razão e emoção, 

podendo ser expressa de diversas maneiras: carícias, beijos, abraços e olhares. 

Sendo assim, compreende o desenvolvimento sexual incluído como saúde 

reprodutiva, relações de gênero, relações interpessoais, afetivas, imagem corporal e 

autoestima. 64  
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Mesmo que alguns alunos relatem a sexualidade como opção sexual, 

relações heterossexuais, bissexualidade e lesbianismo, para outros a sexualidade 

mesmo configurada como ato sexual, fixa-se na relação entre homens e mulheres: 

“Eu entendo que é uma relação entre homens e mulheres. Por exemplo, eu 
estou namorando, aí agente fica à vontade assim no quarto e se der 
vontade, a gente vai se relacionando mais e fazendo outras coisas” 
ESTRELA, 16 anos, EESLA. 
 
“É a relação entre o homem e uma mulher.” CINDERELA, 17 anos, EEAVT. 
 
“Sexualidade é.... Não muita coisa, visão de gênero masculino e feminino e 
em geral eu.... Cara é muita coisa e eu não tenho como especificar sabe?” 
07, 18 anos, EEAVT 
 
“É a relação que tem entre um homem e uma mulher para gerar uma vida.” 
MAROLO, 15 anos, EESLA. 

Problematizar as construções sociais do masculino e do feminino em uma 

proposta pedagógica é uma forma de construir uma equidade de gênero, pois as 

diferenças biológicas servem de argumento para justificar uma série de 

desigualdades sociais entre homens e mulheres que, por sua vez, formam a base 

para justificar comportamentos de ambos. 76  

Nesse sentido, a instituição escolar, assim como outras estruturas sociais, 

pela ação de seus atores e atrizes, desempenha papel especial na produção de 

identidades sexuais e de gênero, assim como na validação de determinadas formas 

de viver as masculinidades, as feminilidades e as sexualidades. 77  

Reconhecer a sexualidade como construção social, assemelha-se a dizer que 

as práticas e desejos são também construídos culturalmente, dependendo da 

diversidade de povos, concepções de mundo e costumes existentes, mesmo quando 

integrados em um só país, como ocorre no Brasil. Isso envolve a necessidade de 

questionamentos de idéias majoritariamente presentes na mídia, em condutas 

idealizadas que são "naturalizadas" e, assim, generalizadas para todos os grupos 

sociais, independentemente de suas origens e localizações. 67  

 Novamente os componentes biológicos refletem-se nas falas dos alunos, e a 

relação entre sexualidade e prevenção de doenças sexualmente transmitidas leva a 

refletir que talvez o processo de formação desses alunos esteja sendo conduzidas 

apenas com a ideia de riscos, neste caso, as doenças causadas pelo sexo 

desprotegido: 
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“Ouvi falar muitas coisas assim, mas eu não tenho muito conhecimento a 
dizer. Eu tenho umas coisas na cabeça, mas nada muito específico. 
Doenças sexualmente transmitidas.” JUNINHO, 18 anos, EEMI. 
 
“Eu entendo que a sexualidade não é só fazer amor. Acho que é entre 
homem e mulher. Que tem uma área que pode ou não, tem outras formas 
de se cuidarem, pois, podem pegar doenças contagiosas. Eu acho que 
sexualidade é isso”. BABY, 14 anos, EEMI. 
 
 “Seria o que a gente tem a tratar durante a sexualidade não fazer sexo com 
qualquer parceira ver se ela não tem nenhuma doença transmissível usar 
camisinha, fazer prevenção.” VERDE, 15 anos, EEAVT 

 

O discurso biológico tem ocupado um espaço privilegiado em relação a 

outros, visto que em muitos programas de educação sexual, manuais, livros, guias 

de educação sexual, como também no tema transversal “Orientação Sexual”, a 

sexualidade está prioritariamente vinculada ao conhecimento anátomo-fisiológico 

dos sistemas reprodutores, ao uso dos métodos anticoncepcionais, aos mecanismos 

e à prevenção das DST e da AIDS. 78 

Nas escolas, podemos perceber que se instalaram certos dispositivos para 

regular e gerir a sexualidade dos alunos. Assim, essa temática é discutida a fim de 

se evitar uma gravidez na adolescência e prevenir o contágio de DST e AIDS. Desse 

modo, as instituições educacionais vêm normatizando os corpos dos indivíduos e, 

através delas, o corpo social. 79  

A mobilização em torno da “administração” da sexualidade adolescente 

desemboca em diversas formas de institucionalização do problema. A rede escolar 

passa a ser pensada como um dispositivo político de intervenção privilegiando e 

buscando expandir o impacto sobre a população, através do controle da sexualidade 

de crianças e, principalmente, adolescentes, que vai além do acesso a informações 

sobre controle de natalidade e práticas preventivas: deve formar sujeitos auto-

disciplinados que vivam a iniciação de sua vida sexual afastando-se da gravidez, 

dos perigos trazidos pela AIDS e outras DST. 80 
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Como nessa categoria aborda-se a percepção no ambiente escolar, além 

das falas dos alunos expressando seus conceitos, foi percebido que temas como 

sexualidade e saúde reprodutiva não estão sendo conduzidos com transversalidadeg 

como é proposto pelo Plano Curricular Nacional. Desta forma, será abordada de 

forma objetiva tal condição. 

Percebe-se que sexualidade e saúde reprodutiva, de acordo com os relatos 

dos participantes, estão sendo abordados praticamente nas disciplinas de Ciências e 

Biologia, além das palestras realizadas pelas equipes de Saúde da Família na 

parceria junto ao PSE, que será enfocada na próxima categoria: 

“[...] Na escola, só na aula de ciência sobre DST.” JOGADOR, 15 anos, 
EEAVT. 
 
“[...] Bom, os profissionais como os professores de Biologia, sempre está 
disposto a responder essas coisas de relação sexual”. BRANQUELA, 16 
anos, EEMI. 
 
“Na escola e com meus pais. Tenho aula de ciências.” MILO, 13 anos, 
EEMI. 

 
“Bem, no meio do ano passado eu estudei sobre isso, mas, não lembro 
direito. Pelo que entendi o professor de ciências passou pra gente, sobre os 
meios pra não engravidar, sobre como ter relações sexuais, meio que lá na 
frente à pessoa ter um problema com gravidez ou outras coisas.” ROSA, 15 
anos, EEMI. 
 

A transversalidade pressupõe um tratamento integrado das áreas e um 

compromisso das relações interpessoais e sociais escolares com as questões que 

estão envolvidas nos temas, a fim de que haja coerência entre os valores 

experimentados na vivência que a escola propicia aos alunos e o contato intelectual 

com tais valores. 81 

Nesse sentido, de acordo com o PCN – Temas Transversais trazem a 

proposta de que a sexualidade, assim como outras questões sociais e/ou atuais 

devem estar presentes nas discussões realizadas na escola, pois as mesmas estão 

presentes no cotidiano dos educandos e, portanto, sendo vivenciadas por eles. Além 

disso, vem com a proposta de que a orientação sexual seja discutida na escola, mas 

não apenas em uma disciplina específica, instituindo uma voz autorizada, mas como 

                                       
g
 Transversalidade: uma forma de organizar o trabalho didático na qual alguns temas são integrados 

nas áreas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas. O conceito de 
transversalidade surgiu no contexto dos movimentos de renovação pedagógica, quando os teóricos 
conceberam que é necessário redefinir o que se entende por aprendizagem e repensar também os 
conteúdos que se ensinam aos alunos. http://www.educabrasil.com.br/transversalidade/ Educa Brasil. 
Acessado em 15/05/2017. 

http://www.educabrasil.com.br/transversalidade/
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um tema que perpasse todas as áreas do saber, podendo ser discutida nas diversas 

disciplinas. Assim, as temáticas de corpos, gêneros e sexualidades estão inseridas 

nas questões sociais, fazendo parte do cotidiano das escolas, seja na separação 

das filas entre meninas e meninos, seja nos namoros no corredor ou na gravidez de 

uma adolescente. 79 

Como referido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira Nacional– 

Lei n.º 9.394/1996 regulamentou o direito à educação como direito público subjetivo 

de todo cidadão. Estabeleceu a incumbência da União Federal na elaboração do 

Plano Nacional de Educação em colaboração com Estados, Distrito Federal e 

Municípios, outorgando ao Conselho Nacional de Educação as funções normativas e 

de supervisão. Assim, e considerando a descentralização política e administrativa, 

definida na Constituição, os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam 

referenciais para a elaboração descentralizada de propostas curriculares em níveis 

estadual e municipal, incluindo a saúde e a sexualidade entre os temas a serem 

abordados de forma transversal no currículo escolar. 27 

 Destaca-se, todavia, que o modelo de currículo que prevalece em muitas 

escolas brasileiras ainda é o disciplinar, no qual se segregam conhecimentos por 

áreas de afinidades, desencadeando a fragmentação dos saberes e o seu controle 

apenas pelos especialistas. 82 

4.2.2 A saúde reprodutiva do adolescente – um desafio do cotidiano 

Outra importante questão são os tabus e mitos referentes às questões de 
educação sexual, que almejam a necessidade de abordagem clara, 
científica e real dos temas referentes à saúde sexual e à saúde reprodutiva. 
O que deveria ser um tema natural e intrínseco ao próprio desenvolvimento 
e crescimento de adolescentes e jovens, frequentemente se torna uma 
questão silenciada, tratada em linguagem fechada e distante ou como se 
fosse algo ilícito, trazidas pelos fatores de ordem valorativa, moral, cultural e 
religiosa que se articulam na construção social da sexualidade. 

26:175
  

A orientação sexual na escola é um dos fatores que contribui para o 

conhecimento e a valorização dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos, que 

dizem respeito à possibilidade de homens e mulheres tomarem decisões sobre sua 

fertilidade, saúde reprodutiva e criação de filhos, tendo acesso às informações e aos 

recursos necessários para programá-las. 83   

Nesta categoria, as percepções sobre Saúde Reprodutiva mais citadas pelos 

adolescentes foram relacionadas com desenvolvimento do corpo humano, 
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reprodução de filhos, cuidados com a saúde, prevenção com métodos 

contraceptivos e pouco ou nenhum conhecimento. 

 No momento das entrevistas percebemos que eles tentavam imaginar a 

resposta relacionando-a com suas compreensões sobre SAÚDE e REPRODUÇÂO, 

embora deixando explícito que nunca ouviram a expressão e sequer chegaram a 

discuti-la. Daí suas respostas estarem relacionadas com o conceito das palavras: 

 
“Eu nunca busquei saber exatamente o que é, mas tenho que agora quase 
com 18 eu vou precisar saber então eu vou buscar saber mais.” LIRO, 17 
anos, EESLA. 
 
“É a nossa reprodução de corpo mesmo. Como a gente cresce esse tipo de 
coisa, mas sobre a palavra mesmo não entendo muito bem.” BONECA, 16 
anos, EEMI. 
 
“Saúde reprodutiva, nunca ouvi falar. Acho que é um bem estar pra própria 
pessoa, é isso que eu acho que significa.” CHOCOLATE, 16 anos, EEMI. 
 
“Eu creio que seja como está nossa saúde pra poder gerar outros seres.” 
VERDE 15 anos, EEAVT 

Nas escolas, a educação para a sexualidade geralmente é realizada de forma 

assistemática e descontínua, com uma abordagem estritamente biológica, ignorando 

assim os aspectos históricos, sociais e culturais envolvidos nesse processo em torno 

da construção de significados, ou então, discute-se a sexualidade a partir da 

ameaça (devemos usar camisinha porque senão pode ocorrer uma gravidez na 

adolescência ou, pior ainda, podemos adquirir AIDS). 84 

A saúde sexual e reprodutiva do adolescente causa tanta controvérsia porque 

os tabus que envolvem o sexo ainda estão muito arraigados em nossa cultura. Toda 

aparente liberação da prática sexual ainda carrega conceitos arcaicos sobre o direito 

ao exercício da vida sexual de cada um. 14  

Outra importante questão são os tabus e mitos referentes às questões de 

educação sexual, que almejam a necessidade de abordagem clara, científica e real 

dos temas referentes à saúde sexual e à saúde reprodutiva. O que deveria ser um 

tema natural e intrínseco ao próprio desenvolvimento e crescimento de adolescentes 

e jovens, frequentemente se torna uma questão silenciada, tratada em linguagem 

fechada e distante, como se fosse algo ilícito, trazido pelos fatores de ordem 

valorativa, moral, cultural e religiosa que se articulam na construção social da 

sexualidade. 26    
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 A ideia da sexualidade correlacionada com o ato de gerar filhos complementa 

a conceituação dos alunos: sexo sem proteção, filhos e DST:  

“Seria a gravidez, é isso? É ter filhos com saúde eu acho.” CINDERELA, 14 
anos, EEAVT. 
 
“Nunca ouvi o termo, eu acho que é se cuidar, através da relação sexual, 
talvez isso.” VAMPIRA, 16 anos, EEAVT. 
 
“É um ato de duas pessoas que vão fazer gerar um filho.” GUIBI, 16 anos, 
EEAVT. 
 
 “Já ouvi falar, mas não sei detalhes. Seria para saber sobre como iria ter o 
bebê, converso com meus amigos.” FULANA, 17 anos, EESLA. 

Os dados mais recentes do IBGE apontam que 30,5% dos jovens brasileiros 

entre 13 e 15 anos já iniciaram atividades sexuais; como consequência disso, o 

aumento dos casos de gravidez na adolescência. Em 2010, 18,69% dos nascidos 

vivos no Brasil eram filhos de mulheres com menos de 20 anos. 74 E no estado de 

Mato Grosso, esse índice é de 22,07% a proporção de nascidos vivos de mães 

adolescentes. 85 

As trajetórias de vida trazem diferenças para o início da atividade sexual, 

como a escolarização mais longa, que retarda a iniciação sexual, a entrada mais 

cedo no mercado de trabalho, ou o início de namoro antes dos 13 anos, que influem 

no início precoce da relação sexual dos homens jovens. Nas mulheres jovens, o 

início da atividade sexual é influenciado pela posição familiar na estratificação social, 

sendo que as mais pobres iniciam-se mais cedo. Hoje, essa diferença está em 

modificação, com redução da distância da iniciação sexual nos grupos sociais. 13  

 Nas falas a seguir percebe-se a relação do ato sexual desprotegido, que pode 

gerar um filho com ou sem DST, e ainda levar aos riscos de vida da mulher, pois, na 

concepção de todos, e em especial dos meninos, os danos sobrecaem nas meninas: 

 “No sentido de gravidez, quando uma pessoa engravida, precisa de 
cuidados médicos e um acompanhamento para que não afete uma vida que 
está dentro dela.” MRQS, 15 anos, EEAVT. 
 
“Pra mim a pessoa tem que se cuidar muito, deve ser uma doença grave.” 
M, 17 anos, EEMI. 
 
“[...] Porque tem vários casos de meninas que não planejam uma gravidez 
jovens, e acabam indo pro hospital, acabam morrendo, ficando mal.” 
NARUTO 17 anos, EEMI 
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Discutida por esse viés, a sexualidade parece estar sitiada pela doença, 

pela morte e pela violência. 62 

A desinformação dos adolescentes e o início precoce da atividade sexual sem 

proteção contraceptiva têm como consequência maior o crescimento dos índices de 

gravidez na adolescência, de abortos que deixam sequelas psicológicas e, ainda, de 

DST. 86  

A maternidade precoce muitas vezes é responsável pela maior paridade das 

mulheres ao longo da sua vida reprodutiva. As adolescentes que engravidaram de 

forma não planejada e muitas vezes não desejada, estão mais propensas à gravidez 

subsequente, com os mesmos fatores desfavoráveis e inesperadamente, como na 

primeira gestação. 87  

 Nas falas a seguir, percebe-se que a ideia de proteção para não engravidar 

está bem fixada entre os participantes; mas, apenas no contexto da prevenção das 

gestações, um aluno descreve o planejamento preliminar, sendo que a maioria ainda 

não compreende o processo de concepção ou de planejamento para engravidar: 

“Quando tem filhos com segurança? Não sei, se a gente engravidar uma 
garota, é planejado antes e depois” SR. ROMER, 14 anos, EESLA. 
 

“Eu entendo que antes da pessoa ter uma relação sexual, tem que se 
proteger, existe vários métodos contraceptivos e o principal deles eu acho 
que é a camisinha, a mais usada.” BRANQUELA, 16 anos, EEMI. 
 
“A saúde de uma criança que pode ser gerada, através de uma relação, eu 
acho que é isso.” COELHO, 16 anos, EEMI. 
 
“Acho que saúde reprodutiva, seria uma forma de se prevenir no ato da 
reprodução.” TIAGO, 16 anos, EEAVT. 

O Consenso da OMS, realizado em Genebra em 1975, adquiriu relevância 

histórica ao discutir a gravidez e o aborto na adolescência, dando dimensão global a 

essa importante questão de saúde pública. Além de debater os problemas de saúde 

reprodutiva e sexual específicos da adolescência, o evento estabeleceu também os 

tipos de programas e serviços necessários para identificá-los, tais como:  

a) rever situação ocorrente em relação à gravidez e ao aborto na 

adolescência; b) identificar variáveis que influenciam atividades sexuais e 

reprodutivas nas adolescentes; c) identificar pequenas e grandes sequelas e 

implicações do aborto e da gravidez na adolescência; d) identificar as características 

especiais na saúde reprodutiva da adolescente; e) rever as ocorrentes e projetadas 

pesquisas e serviços necessários. 88  
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 A dificuldade em conceituar a saúde reprodutiva foi geral no grupo, e alguns 

alunos realmente não souberam se expressar a respeito: 

“Já ouvi falar. Mas me esqueci agora. Reprodução. Fugiu agora.” FLOR, 15 
anos, EEAVT 
 
“Eu ainda não sei o que é saúde reprodutiva.” JUH, 14 anos, EESLA. 
 
“Eu não sei responder.” JUNHINHO, 18 anos, EEMI. 
 
“Não entendo muita coisa não, não entendo.” 07 18 anos, EEAVT. 

O silêncio que envolve o tema, a recusa de informações, a manutenção do 

desconhecimento e as proibições repetidamente enfatizadas acerca da temática, 

podem se refletir na vida profissional, na assexualização do cuidado, na 

impessoalidade das relações, na ausência de diálogo, nas emoções e sentimentos 

contidos para não denotar o constrangimento ao lidar com o corpo sexuado do outro, 

entre outras questões que podem vir à tona no momento do cuidado. 89 Significa 

dizer que apesar de alguns julgarem que a discussão sobre sexualidade está se 

tornando normal, muitos jovens ainda sentem vergonha e medo de discutir esse 

assunto. 11 

 A partir das dificuldades dos entrevistados em expressar suas ideias sobre 

saúde reprodutiva, percebeu-se que essa abordagem não está sendo apresentada 

no meio escolar de forma que os alunos a compreendam, o mesmo ocorrendo na 

família e em outros ciclos sociais dos adolescentes. 

4.2.3 A expressão dos adolescentes sobre métodos contraceptivos – um 
desafio para os serviços de saúde 

Havendo parceria entre saúde e educação, além da ampla divulgação dos 
serviços e a garantia de acesso adequado de adolescentes na unidade 
básica de saúde – UBS, a contracepção será mais eficaz. Ampliar as ações 
em educação relacionadas à saúde sexual e saúde reprodutiva facilitando o 
acesso de adolescentes aos serviços e aos insumos é um compromisso do 
Ministério da Saúde na implementação de políticas que fortaleçam a 
capacidade de homens e mulheres adolescentes e jovens a vivenciarem 
plenamente a sua sexualidade com liberdade, responsabilidade e respeito. 
35:11

 

O Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação, 

desenvolveram o programa Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) com os objetivos 

de estimulá-las a adotarem a educação sexual em seus currículos e discutirem com 
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pais, professores e diretores a melhor forma de transmitir informações de 

prevenção aos jovens. 90  

 Durante as entrevistas, percebeu-se nas várias falas que a presença de 

integrantes das equipes de saúde (Enfermeiras e Agentes de Saúde) era constante 

no ambiente escolar e relacionadas com a realização das palestras educativas sobre 

métodos contraceptivos e prevenção de DST, entre outros componentes do PSE. 

Assim, entende-se que estão sendo cumpridas as atividades propostas pela parceria 

entre saúde e educação. Seguem-se falas a respeito: 

“Foram muitas palestras aqui na escola que já teve, sobre o uso de 
preservativos e outros métodos. Foi o pessoal do posto de saúde.” BLUE, 
17 anos, EEMI. 
 
“Na escola e quando as pessoas da saúde vem fazer palestras e 
campanhas também que eu vejo por aí [...]”. BRANQUELA, 16 anos, EEMI. 
 
“Na escola, com as pessoas que vem do posto médico”. NARUTO, 17 anos, 
EEMI. 
 
“Na escola, na aula de ciências. Também teve uma palestra, mas eu não 
entendi direito. Na escola sempre tem palestras na aula de ciências.” BABY, 
14 anos, EEMI. 

Além do projeto SPE, também foram elaborados: o Guia de Formação para 

Profissionais de Saúde a fim de auxiliar na capacitação dos profissionais da saúde e 

da educação que trabalham junto à população; e o Guia de Formação para Jovens, 

com conteúdos adequados a cada faixa etária. Além desses Guias, são preparadas 

oficinas macrorregionais com representantes das Secretarias de Saúde, 

Universidades e demais interessados no projeto. 74   

A experiência do profissional de enfermagem que ministra palestras 

direcionadas aos adolescentes deve refletir naturalidade, sendo melhor deixar que 

eles determinem o tema e o nível de profundidade que a orientação terá através das 

perguntas. 91  

O trabalho educativo deve ser multidisciplinar e estruturada a rede de saúde e 

educação a fim de atender a demanda criada pela divulgação do tema educação e 

saúde na escola. 84 

As atividades educativas podem acontecer individualmente ou serem voltadas 

para um grupo, e vários recursos podem ser utilizados, tais como: dramatização, 

cartazes, vídeos, musicas, dinâmicas etc.92  
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Segundo Brasil73, os professores preferem que os profissionais da área da 

Saúde ministrem as palestras e as orientações sobre sexualidade; sendo assim, 

estes são grandes aliados dos docentes, no sentido de conscientizá-los e capacitá-

los.   

 As declarações dos participantes a respeito do apoio de seus familiares ou 

responsáveis em suas construções sobre sexualidade e saúde reprodutiva, foram 

bastante interessantes e demonstraram que já existe maior liberdade por algumas 

famílias, embora ainda persista a repressão por parte de outras no grupo analisado: 

“A minha mãe me ensinou a partir do momento que ela me liberou para mim 
namorar, ela falou se eu queria tomar remédio e a gente foi na farmácia e 
ela me mostrou vários outros métodos para não engravidar, no caso a 
camisinha, é isso.” COELHO, 16 anos, EEMI 
 

“Minha mãe sempre foi muito aberta comigo em relação a isso, ela nunca 
quis me esconder nada, quando eu peguei uma idade ela conversou comigo 
e me explicou, o que era e o que a gente usava a camisinha, no caso. Eu 
sempre fui muito mais aberto com a minha mãe.” JOGADOR, 15 anos, 
EEAVT. 
 
“Já ouvi falar, mas acho que é um tema meio que polêmico de falar, muitos 
pais são contra isso, não sei por que, todo mundo faz entre aspas, ai não 
tem a pretensão de falar, acho que é isso.” FROZEN, 16 anos, EESLA. 
 
“Hoje em dia é um assunto em que os pais tentam abordar, mas fica muito 
vago porque esse assunto deveria ser focado com os alunos junto com os 
pais [...].” X, 16 anos, EEAVT. 

Foi consideravelmente maior o quantitativo de pais ou responsáveis que, 

segundo os alunos, apresentavam uma abordagem mais repressora quando 

perguntados sobre sexualidade. É válido perceber, na seleção acima, que foram 

compiladas várias posturas dos responsáveis em levar orientação ou informação que 

venha a apoiar a construção do conhecimento desse grupo sobre saúde sexual e 

reprodutiva, e mesmo aqueles que pelo menos escutam seus filhos, também 

apresentaram o discurso do biológico e do risco. Parece ser uma postura comum 

entre pais, professores e profissionais de saúde abordar essa temática mantendo o 

foco biológico, não fortalecendo a compreensão do subjetivo, do desejo, do 

empoderamento e da autonomia juvenil. 

Os pais e educadores não podem abrir mão da responsabilidade da educação 

sexual, que deve começar sempre o mais cedo possível, respeitando a curiosidade e 

a maturidade individual de cada adolescente, e estes podem ter influências decisivas 

na formação moral e ética. Espera-se que no diálogo entre a escola e as famílias, a 



 80 

sexualidade deixe de ser um tabu e ao ser objeto de discussão na escola, 

possibilite a troca de ideias entre esta e as famílias. 83  

O apoio dos pais juntamente com os docentes, contribui muito no 

desenvolvido dos trabalhos com os alunos, e é um aliado importante para o êxito da 

Orientação Sexual na escola. 93  

Outra fala muito importante, que atende um dos objetivos da pesquisa, foi 

saber quais os Métodos Contraceptivos reconhecidos por eles, independente do seu 

uso ou não. Seguem abaixo as descrições: 

“Bom, eu conheço alguns, só que eu não sei digamos os nomes, conheço a 
camisinha, tem as pílulas contraceptivas e só. O único que eu conheço acho 
que foi o DIU. Bom, como eu não tenho uma vida sexual, eu não me foquei 
bastante para saber essas coisas”. BRANQUELA, 16 anos, EEMI.  
 
“A pílula do dia seguinte, uma muito importante é a camisinha e as 
injeções”. SR. GUN, 16 anos, EESLA. 
 
“Eu não sou muito de conhecer os métodos. Mas como todo mundo fala 
mais conhecida como a pílula do dia seguinte, é a pílula que todo mundo diz 
que após manter a relação sexual né, esperar o momento de 24 horas para 
tomar a pílula contraceptiva para não engravidar”. PADRE, 15 anos, EESLA.  
 

“Bem, eu entendo que seria uma segunda alternativa se o primeiro método 
contraceptivo falhasse tipo a camisinha tipo se rasgasse ou sei lá, seria um 
plano B pra não engravidar. Conheço o Dia D, preservativo masculino e 
feminino, diafragma, DIU”. TIAGO, 16 anos, EEAVT. 

 Considerando a regionalidade macapaense, também é importante relatar o 

conhecimento local sobre métodos contraceptivos, como os chás que foram citados 

por dois participantes, quando relataram experiências vividas em sua comunidade e 

famílias:  

“No interior onde meu pai mora, no nosso terreno, as mulheres de lá tem 
vários tipos de chá, que a pessoa toma e pode estar em qualquer mês e a 
pessoa perde o filho e um desses chás que é horrível da folha da maconha, 
não sei que chá é esse, eu sei que no interior existem vários métodos, e um 
dos que eu conheço é esse do chá”. PADRE, 15 anos, EESLA.  
 
“Já ouvi também falar sobre chás e essas coisas, é um nome que deram a 
um chá, chá antifilho, algo assim, falaram que ele evita o filho, a minha 
prima toma, ela diz que faz efeito, mas eu não acredito não”. CHOCOLATE, 
16 anos, EEMI. 
 

Tem-se no Amapá uma realidade diferenciada de outras regiões brasileiras, 

isto porque devido à cultura indígena e quilombola, é comum a ingestão de chás 

entre as mulheres e, às vezes crianças. A ingestão dos “chás antifilho” ocorre de 

forma desinformada e perigosa.  No hospital da Mulher Mãe Luzia é comum um 
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percentual de mulheres internadas por abortamento que informam ter utilizado 

bebidas (chás) com a intenção de interromper a gestação, fato importante, pois, a 

maioria chega em estado grave, com indicação de internação na unidade de terapia 

intensiva obstétrica por abortamento em curso ou finalizado, sendo a maioria 

adolescentes, o que pode retratar o desconhecimento desse grupo sobre as 

exposições dos riscos. 

Remédios abortivos, chás e plantas não funcionam e podem causar muito mal 

à saúde da mulher. Os chás não podem produzir aborto. Não existe nenhum registro 

científico de quaisquer chás que resultem em aborto, e até mesmo em países onde o 

aborto é liberado e sem restrições não se conhece nenhuma erva ou planta abortiva. 

Portanto, é um mito.  Todavia, a título de esclarecimento, deve ficar claro que para 

efeitos abortivos, é necessário usar chás muito fortes e em grandes dosagens 

ingeridas durante vários dias. Quando acontece o aborto, não é porque o chá ou a 

erva é abortiva, e sim porque a substância gerou intoxicação no organismo materno, 

o que pode resultar na sua morte ou em sequelas graves no seu organismo. 94  

Os chás abortivos são assim denominados porque são ervas folhas, flores, 

sementes, ou seja, todo extrato vegetal que pode conter um potencial elemento que 

cause aborto espontâneo. Por assim dizer, os chás abortivos são aqueles que 

podem causar efeitos negativos para o feto ou sua mãe. Algumas pessoas, na 

tentativa de abortar seus fetos, tem o costume de ingerir esses tipos de chás. Muito 

embora não seja indicado por nenhum médico ou especialista no mundo, esta 

prática é até bastante comum. Pode-se citar, dentre outros, os chás de Jurubeba, 

Ipê, Buchinha do Norte, Canela e Carqueja. 95  

Entre as plantas do conhecimento popular usadas incorretamente para 

provocar aborto, sobressaem-se os Goivos Amarelos, a Artemísia, o Cravinho e o 

Extrato de Aloé. Estes chás, porém, não funcionam e causam intoxicação com 

efeitos graves na saúde da mulher. Na verdade, o único remédio indicado para a 

interrupção da gestação é o Misoprostol. 94  

As pesquisas regionais que discutem a problemática são restritas e limitam-se 

a uma ampliação de conceitos e compreensões sobre esse assunto, o que facilita a 

continuidade de uma realidade que vem adoecendo e matando mulheres, na maioria 

das vezes adolescentes, grupo que mais tenta esconder a gravidez e provocar o 

aborto sem o conhecimento dos pais ou responsáveis, tornando-se assim 
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vulneráveis por todo o contexto que envolve a gravidez e o ato sexual na 

adolescência. 

Quando se analisa todas as respostas dos participantes, é possível perceber 

que a maioria conhece ou já ouviu falar na maioria dos métodos contraceptivos, 

porém, os três mais citados foram: Preservativo, anticoncepcional (comprimido ou 

injetável), sendo que dentre os comprimidos, a pílula do dia seguinte foi a mais 

citada. Numa avaliação da atenção ao planejamento reprodutivo no Brasil, apontou-

se para a falta de disponibilidade de todos os métodos e ausência de pessoal 

capacitado para possibilitar uma oferta mais ampla de métodos, considerados 

entraves que dificultam a assistência à saúde reprodutiva. 96  

 Levando em conta as informações provenientes dos veículos de 

comunicação, das escolas, dos serviços de saúde e das relações sociais que tais 

adolescentes possuem, é relevante pensar que estes possuem um acervo adequado 

de informações, dos serviços e dos insumos, porém, o exercício da autonomia sobre 

seus corpos, pensamentos construídos e firmados através de suas vivências ainda é 

subestimado pelas famílias e até mesmo pelas escolas e serviços de saúde. 

A partir dos conhecimentos dos participantes da pesquisa sobre os métodos 

para uso, disponíveis no mercado, procurou-se saber quais os seus conhecimentos 

a respeito das vantagens dos mesmos. Seguem-se algumas compreensões: 

“Eu acho que eu usaria a do dia seguinte, pelo fato dela ser 99,9% segura”. 
BLUE, 17 anos, EEMI. 
 
“Para mim, a vantagem é mais o preservativo, porque ele é mais seguro. 
Remédio também é assim não é? Esse negócio da injeção também para a 
pessoa não engravidar também”. M, 17 anos, EEMI 
 
“Eu conheço, por exemplo, aquela garota que fez sexo que ela tem 15 ou 14 
anos, pra ela como ela tem uma juventude uma vida a seguir eu acho que 
uma pílula pra evitar a gravidez seria bom pra ela poder conseguir concluir a 
etapa da vida dela”. JOGADOR, 15 anos, EEAVT. 
 
“O benefício é que as pessoas que usam esses remédios não irão 
engravidar depois de se relacionar”. VERDE, 15 anos, EESLA. 

A análise da situação de saúde ressalta que as mulheres que iniciaram mais 

cedo a vida sexual, procuraram também a prática contraceptiva, sendo as mais 

utilizadas: o preservativo, a pílula e os injetáveis.  É importante a tendência do nível 

de escolaridade individual na utilização de alguma forma de proteção ou 

contracepção durante a primeira relação sexual, sendo que o grau de proteção é 
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menor entre as pessoas que não completaram o ensino fundamental, em 

comparação com aquelas que têm o nível superior completo. 13 

Quando perguntado às mulheres sobre que método anticoncepcional elas 

gostariam de usar se pudessem escolher, evidenciou-se que elas teriam vontade de 

usar um mix de métodos bem mais amplo do que os utilizados no cotidiano. 7 

A escolha do MAC (concentrado em pílula e camisinha) deveu-se à facilidade 

de conseguir estes métodos no serviço de saúde, constituindo-se nos únicos 

métodos ao alcance das mulheres. 98 

 Nas respostas obtidas houve maior menção sobre as desvantagens dos 

métodos contraceptivos em detrimento das vantagens. Talvez a própria 

desinformação real sobre os métodos que pudessem vir de profissionais da saúde, 

possa implicar neste contexto. Para alguns dos participantes, as desvantagens são 

as seguintes: 

“Mas muitas das ocasiões muitas vezes tem um erro que ele usa a 
camisinha, mas de repente lá acontece alguma coisa a mulher vai ter o filho, 
tipo o cara fica até surpreendido, égua, mas eu usei tal, mas pode ter 
estourado e às vezes a pessoa não percebe [...]”. GUIBI, 16 anos, EEAVT. 
 
“Dos anticoncepcionais, eu tenho o exemplo da minha tia, ela passou muitos 
anos tomando e agora ela está tentando engravidar. Mas por causa dos 
efeitos desses remédios anticoncepcionais ela não consegue engravidar e 
ela tá fazendo um tratamento, já faz uns 3 ou 4 anos que ela está fazendo 
esse tratamento mas ela não consegue engravidar, porque ela tomava 
esses remédios para evitar filho [...]”. CHOCOLATE, 16, EEMI 
 
“Bom, eu já cheguei a tomar o anticoncepcional e eu engordava bastante, 
sentia muita fome, eu acho que tomei no período de 5 a 6 meses, e depois 
que eu parei de tomar também a medica falou que a menstruação ficava 
aleatória, então eu ficava menstruando 2 vezes no mês ou então umas 3 
semanas direto, essa é a desvantagem”. SOL, 15 anos, EESLA. 
 
“Tipo camisinha falam que não dá muito prazer, mulheres e homens falam 
isso. Sobre o remédio ouvi falar que não funciona algumas vezes”. DREW, 
17 anos, EEMI. 

A OMS, em 2009, revelou que 22% dos adolescentes iniciam a atividade 

sexual aos 15 anos de idade, e que a iniciação sexual precoce está associada ao 

não uso (ou uso inadequado) de preservativos e suas consequências (gravidez 

precoce, DST/AIDS). 47 Segundo a OMS, o uso adequado da contracepção de 

emergência em adolescentes é seguro e eficaz, sendo as contraindicações as 

mesmas em qualquer faixa etária. Essa anticoncepção oferece elevada segurança 

devido às baixas doses hormonais utilizadas por um curto tempo de tratamento. O 
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risco relacionado com o uso do método é, portanto, muito pequeno mesmo no 

caso de eventos graves, como tromboembolismo e Acidente Vascular Encefálico. 98  

A discussão sobre o uso da pílula do dia seguinte, assim, como dos outros 

métodos hormonais, requer atenção uma vez que estas adolescentes, na maioria 

das vezes, iniciam o uso das medicações sem orientação médica.  

 A partir dos conhecimentos expressos sobre os métodos e suas vantagens e 

desvantagens, tornou-se relevante saber o conhecimento dos mesmos sobre os 

serviços de saúde que oferecem os métodos. Assim, faz- se necessário conhecer o 

que disseram os entrevistados: 

“Eu vejo nos postos de saúde que eles entregam camisinha, até aqui na 
escola, preservativos”. VAMPIRA, 16 anos, EEAVT. 
 
“Eu só consigo entender é só o acompanhamento médico de um profissional 
de saúde que faz todos os testes, faz o acompanhamento do pré-natal, 
todas essas coisas, na maternidade ou no hospital São Camilo que é onde 
eu frequento” EDUARDO, 17 anos, EESLA. 
 
“Eu entendo que é um serviço bom, devia ter mais e é isso aí”. MAROLO, 
15 anos, EESLA. 
 
“Eu acho que no hospital eles explicam como a menina não pode evitar filho 
e o menino também. Eles explicam muito na escola e até em casa, o 
cuidado até com o neném”. BABY, 14 anos, EEMI. 

A percepção dos alunos das escolas pesquisadas a respeito dos serviços de 

saúde não foge ao esperado. A maioria não reconhece na UBS um espaço ou local 

de inserção para atender suas necessidades de promoção da saúde. 

 Em Macapá existe um projeto chamado Banco da Camisinha, que funciona 

em 4 escolas. Trata-se de um dispositivo de dispensação de preservativos 

masculinos, colocados nas áreas de recreação das escolas para que fiquem à 

disposição da necessidade dos alunos. Em algumas falas, esse dispositivo foi 

mencionado. A distribuição de preservativos é reforçada com a presença das 

equipes da Estratégia Saúde da Família nas escolas. Essas equipes constituem um 

importante agente desencadeador das iniciativas de promoção da saúde escolar em 

todas as localidades e espaços. Podem e devem atuar ativamente nos processos de 

educação permanente e continuada em saúde, seja de professores, funcionários, 

pais ou estudantes. 99 

 As respostas anteriormente citadas levam a refletir sobre um ponto bastante 

interessante: se os alunos reconhecem os profissionais de saúde como presentes 

em suas rotinas escolares, pautando especificamente, suas atividades voltadas para 
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as palestras educativas, por que estes ainda apresentam dificuldade em descrever 

ou reconhecer o espaço da unidade de saúde do bairro e as atividades que as 

mesmas desenvolvem? 

Em 1989 o Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD) surge em um 

momento em que eram altos os índices de fecundidade e gravidez antes dos quinze 

anos. Este Programa teve como objetivos a saúde integral do adolescente, a redu-

ção da morbimortalidade, o estímulo a estudos da adolescência, a prevenção em 

DST/HIV/AIDS, e a contracepção e saúde materna, destacando o papel dos meninos 

na saúde reprodutiva e a prevenção e detecção precoce da violência sexual para 

ambos os sexos. 

O programa de saúde dos adolescentes (PROSAD) foi instituído por meio 

da Portaria nº 980/1989, com foco na “faixa etária de 10 a 19 anos, 11 

meses e 29 dias e se fundamentou na política de promoção de saúde, 

identificação de grupos de risco, detecção precoce dos agravos com 

tratamento adequado e reabilitação” deste grupo prioritário. 
39:13 

Há 28 anos, portanto, o PROSAD surgiu para apoiar a promoção da saúde 

dos adolescentes, assim como a prevenção dos agravos evitáveis, porém, ainda 

hoje vivenciamos os mesmos problemas relacionados com a saúde sexual e 

reprodutiva dos adolescentes. 

 Os Ministérios da Saúde e da Educação trabalham vários dispositivos para 

minimizar algumas barreiras, criando manuais de orientação para o público juvenil e 

até mesmo orientando os próprios serviços de saúde para acolher melhor essa 

clientela. Seguindo essa linha, pode-se imaginar que se os adolescentes não 

reconhecem as unidades de saúde e não as frequentam, o acesso aos métodos 

contraceptivos não vem, na maioria das vezes, desses serviços públicos. Algumas 

falas relatam o local onde eles referiram obter os métodos que utilizam: 

“Farmácias, posto médico que dão de graça também”. NARUTO, 17 anos, 
EEMI. 
 
“A primeira coisa que eu iria fazer era procurar uma farmácia, eu ia passar 
mico lá. Mas, tudo bem, agora, as escolas estão distribuindo de vez em 
quando a camisinha. A escola já está sendo um meio de proteção”. 07 18 
anos, EEAVT 

 

“Eu acho que iria na farmácia, mas se eu não tivesse dinheiro eu ia falar pro 
meu namorado pra ele me dar porque eu já tive relações com meu 
namorado e ele falou pra mim que não usa camisinha e eu falei tudo bem e 
ele me deu o remédio pra eu tomar”. ESTRELA, 16 anos, EESLA. 
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“Provavelmente em farmácia agente não teria esse tipo de autorização, 
seria através de uma outra pessoa comprar pra mim”. X, 16 anos, EEAVT 

 A maioria dos alunos citou a farmácia comercial como a primeira referência 

para obter acesso aos métodos. O fato de o contexto sexual ser algo que necessita 

permanecer em sigilo faz com que estes alunos adolescentes busquem através de 

amigos ou namorados, o método comprado na farmácia. Muitos não vão à unidade 

de saúde por vergonha diante do risco de serem reconhecidos. 

 Observa-se no cotidiano que o adolescente posterga a procura de uma 

orientação profissional para obter esclarecimento sobre sexualidade e contracepção, 

por falta de conhecimento ou aconselhamento no meio familiar, e possivelmente por 

falta de habilidade dos educadores e trabalhadores de saúde na abordagem deste 

tema. 100 Se estes adolescentes procuram o serviço privado para adquirir seus 

métodos, torna-se necessário que as equipes que atuam junto às escolas 

pesquisadas revejam qual tipo de abordagem está sendo realizada com os alunos e 

se está sendo adequada à finalidade desejada.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os estudos sobre adolescentes e suas condições sociais, demográficas e 

biológicas, e em específico sobre sexualidade, saúde reprodutiva e conhecimento 

dos métodos contraceptivos, são comuns na realidade brasileira. Porém, 

considerando os tabus que ainda cercam a temática, é preciso enfrentar várias 

dificuldades na execução de pesquisas qualitativas nas escolas, ou mesmo 

envolvendo profissionais da saúde e educação. 

As pesquisas primárias e regionais ou locais remetem à grandeza das 

pluralidades e especificidades das pessoas com suas culturas e oportunidades de 

acesso, e a partir dos produtos finais obtidos pode ser possível desvelar novos 

comportamentos e compreensões a respeito da saúde sexual e reprodutiva de 

jovens e adolescentes. Tais resultados permeiam novos caminhos que 

automaticamente fortalecem as políticas públicas.  

 A pesquisa alcançou os objetivos propostos, quando mostrou as variadas 

expressões dos adolescentes a respeito da sexualidade, nas quais se verificou 

através das falas que existe uma relação direta do ato sexual com os riscos da 

gravidez indesejada, do contágio das doenças sexualmente transmissíveis e com a 

ideia do ato sexual como opção sexual entre homens e mulheres ou relações 

homossexuais.  

 Essas respostas refletem todas as práticas realizadas com os adolescentes, 

sejam na atenção educacional ou na saúde. Mesmo contando com o PCN que 

orienta a abordagem dos temas transversais nas escolas, percebeu-se que a 

sexualidade ainda é abordada apenas nas disciplinas de Ciências e Biologia, e 

segundo a leitura das falas, apenas no contexto biológico e de riscos. 

 A abordagem sobre saúde reprodutiva não foi identificada como tema regular 

oferecido com linguagem clara, intersetorial e multidisciplinar, mas ainda repassada 

de forma tradicional, considerando a dificuldade dos alunos em responder a 

pergunta. Refletiu-se que para abordar saúde sexual e saúde reprodutiva é 

necessário falar dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos. Dessa forma, pode-

se inferir que a ausência dessa abordagem resulta nas respostas vagas ou mesmo 

equivocadas obtidas dos alunos.    

O conhecimento sobre os métodos contraceptivos de certa forma foi amplo, 

porém, com muitas respostas não tão bem compreendidas, já que foi percebido que 
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alguns alunos referenciavam a utilização de forma duvidosa, algumas vezes 

relatando que obtiveram o conhecimento com amigos. Os métodos mais citados 

foram o preservativo masculino, os contraceptivos hormonais injetáveis e orais como 

a pílula do dia seguinte. 

 Esses conhecimentos atuais correlacionados com os conceitos temáticos que 

embasam manuais específicos, bem como programas ou leis como a pactuação 

entre PSE/ESF, que já está completando a primeira década, foram percebidos como 

insuficientes considerando todo o apoio e investimento voltado para essas áreas. 

Torna-se válido investir em pesquisas para comprovar essa avaliação. 

Destaque deve ser dado para a atuação das equipes de Saúde da Família, 

que estão envolvidas diretamente com as atividades relacionadas com sexualidade 

e métodos contraceptivos.  

 O perfil de conhecimento e utilização dos métodos indica a necessidade de 

avaliação técnica das atividades realizadas na parceria ESF/PSE; logo, profissionais 

da saúde e da educação precisam redefinir processos e avaliar periodicamente o 

impacto das respectivas Ações, mediante conhecimento dos indicadores de saúde 

dos adolescentes antes e depois de aplicadas as atividades.  

 Outra importante medida sugerida é que as equipes profissionais das 

Unidades Básicas estejam mais próximas das escolas e de seus respectivos grupos 

docentes e discentes. É notória a necessidade de os professores serem atualizados 

sobre os temas em pauta pelos profissionais de saúde, o que deve ser 

complementado com a apresentação dos serviços ofertados para professores e 

alunos. 

 Torna-se um desafio iniciar um processo de aproximação entre os 

adolescentes e os serviços de saúde sexual e reprodutiva das Unidades Básicas de 

Saúde. O Brasil já possui vasto incentivo nessa proximidade, porém, ainda agora se 

tem um distanciamento. Criar propostas alternativas para que os adolescentes 

frequentem de forma regular e preventiva as unidades requer novas estratégias. 

 A ideia de ampliar o apoio multidisciplinar no ambiente escolar para os 

estudantes de ensino fundamental e médio é uma proposta a ser ponderada e 

desejada. Os adolescentes querem ser ouvidos, querem falar, tirar suas dúvidas 

quando surgirem, mas o modelo proposto no qual a equipe de saúde está vinculada 

à escola apenas com atividades pontuais (palestras, teatros), inviabiliza a 

vinculação, algo que é fundamental na relação humana. A ideia de ter além do 



89 

 

Assistente Social e do Educador Físico (que já estão inseridos no contexto escolar), 

ter o Psicólogo e o Enfermeiro, iria seguramente minimizar a lacuna do diálogo junto 

aos adolescentes.  

 Outra medida importante seria manter projetos de extensão entre 

universidades e escolas, onde acadêmicos e adolescentes iriam construir alguns 

processos necessários nas propostas de ensino-aprendizagem voltadas para a 

temática, pois, contar com jovens lidando diretamente com outros de faixa etária 

mais próxima, pode singularizar o processo e facilitar a vinculação. 

 A pesquisa em pauta será devolvida para as escolas que participaram do 

processo, em forma de trabalho acadêmico que abordará as perguntas do 

formulário, a fim de levar até o grupo estudantil as informações relevantes para 

apoiá-los. Da mesma forma estará sendo apresentada para as bancadas estadual e 

municipal a proposta do projeto para manter a equipe multiprofissional como apoio 

escolar. 

 A pesquisa deixou um caminho para novas análises, alguns assuntos 

explicitados e não explorados por não fazerem parte dos objetivos, porém, 

instigantes o bastante para refletir, por exemplo, acerca de algumas questões: como 

está a atuação dos Conselhos de Educação na execução do PCN? Como está 

ocorrendo o apoio das equipes de saúde para apoiar o corpo docente das escolas 

de ensino médio? As metodologias de abordagem das equipes de saúde atendem 

as necessidades do perfil dos adolescentes acompanhados? Por que estando as 

equipes de Saúde da Família envolvidas no apoio da formação dos adolescentes 

nas escolas (PSE/ESF), ainda persiste o pouco conhecimento dos alunos sobre o 

serviço de saúde de referência dos mesmos As atividades são avaliadas assim 

como os indicadores de saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes?  

Muitos são, portanto, os questionamentos que vislumbram novas pesquisas 

no Amapá.  

 A abordagem sobre saúde sexual e reprodutiva não é matéria específica de 

uma categoria profissional, seja na saúde ou na educação, mas de acordo com a 

legislação brasileira é dever do Estado garantir a execução da política pública e 

direito de qualquer cidadão obter a informação ou o serviço de forma eficaz. Buscar 

pesquisas que avaliem de forma qualitativa tais processos e os atores nelas 
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envolvidos podem apoiar de forma singular e potencial as políticas de saúde 

sexual e reprodutiva.  

 A Enfermagem, por ter ação expressiva no contexto educacional desses 

estudantes, deve estar qualificada oferecendo processos com metodologias ativas e 

reflexivas, que estejam baseados nos diagnósticos situacionais desse grupo para 

alcançar as necessidades dos mesmos, buscando através das parcerias e das 

pactuações já existentes os processos de formação do grupo em tela.   

 Assim, espera-se que esta pesquisa possa contribuir apoiando gestores da 

saúde e educação no fortalecimento e execução das políticas públicas de saúde 

sexual e reprodutivas de adolescentes no Amapá. 

 A disseminação do estudo ocorreu da seguinte forma: 

- Diálogo com o Legislativo Federal e Estadual, sobre a apresentação dos 

resultados e proposta a criação de curso de aprimoramento para professores, para 

docentes e enfermeiros que atuam nas escolas de ensino médio; 

- Apresentação de resumos em eventos científicos de áreas afins 

(Colóquio/EEAAC/UFF no primeiro semestre de 2017 e COBEON em 2016); 

- Reunião com a Secretária de Educação do Estado do Amapá para 

apresentar a proposta de pesquisa nas escolas estaduais e possível projeto de 

extensão em parceria com a universidade federal, ocorrida no segundo semestre de 

2015; 

- Reunião com os professores das escolas envolvidas na pesquisa que abriu 

precedente para o agendamento de retorno com os resultados em 2016; 

- Após a defesa, será apresentada a dissertação sob a forma de artigos 

veiculados em revistas de saúde e educação Qualis A. 
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APÊNDICE A - TERMO DE ASSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO  

(RESOLUÇÃO Nº 466/12 - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE)  

   
 Estou ciente em participar na pesquisa intitulada: A EXPRESSÃO DE 
ADOLESCENTES SOBRE SEXUALIDADE, SAÚDE REPRODUTIVA E MÉTODOS 
CONTRACEPTIVOS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. 

Tem como objetivo geral compreender a percepção dos adolescentes do ensino 
médio de Macapá sobre sexualidade, saúde reprodutiva e métodos contraceptivos. 

Enquanto participante da pesquisa receberei orientações acerca do assunto, 
garantindo informações claras que serão de grande valia para que eu possa compreender e 
desenvolver minhas respostas junto à entrevista. As respostas serão utilizadas de forma 
anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o meu nome em 
qualquer fase do estudo, sendo identificado através de um apelido que eu escolherei no ato 
da entrevista. Desta forma se for necessário exemplificar alguma situação, a minha 
privacidade será assegurada.  

Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados 
divulgados em eventos e/ou revistas científicas. Minha participação é voluntária, isto é, a 
qualquer momento poderei recusar-me a responder qualquer pergunta ou desistir de 
participar e retirar meu assentimento, principalmente se em algum momento da entrevista eu 
me sentir pressionado (a) ou com mal estar. A minha recusa não trará nenhum prejuízo para 
a pesquisa e na relação com a pesquisadora.      

Portanto autorizo a minha participação em responder perguntas a serem realizadas 
sob a forma de entrevista, que serão gravadas em aparelho digital, com a minha 
autorização.  

Eu não terei nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. O benefício 
relacionado à participação será de aumentar o conhecimento científico para as áreas de 
saúde e enfermagem. Recebo uma cópia deste Termo onde consta o telefone/e-mail e o 
endereço da pesquisadora responsável, e seu orientador, onde poderei tirar minhas dúvidas 
sobre o projeto e seus resultados agora ou a qualquer momento.  

 
 

    _____________________________            ____________________________ 

             Ediane de Andrade Ferreira                                    Valdecyr Herdy Alves 

      Mestranda do MPSMI- HUAP/UFF                  Prof. Dr. Titular do MEP/EEAAC/UFF 

               edianesaude@gmail.com                                 herdyalves@yahoo.com.br 

                 Tel.: (96) 99158-6020.                                      Tel.: (21) 2629-9456 

 

Macapá, _______ de ________________ de 2015. 

 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE ASSENTIMENTO, estando de 
acordo em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer 
momento sem sofrer qualquer tipo de punição ou constrangimento.  

 

____________________________________________ 
Participante da Pesquisa. 

CEP/HUAP Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar, prédio anexo ao HUAP. (21) 2629-9189 

 
 
 

mailto:edianesaude@gmail.com
mailto:herdyalves@yahoo.com.br
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APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(RESOLUÇÃO Nº 466/12 - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE) 
 

 Estou sendo informado (a) sobre a participação do menor sob minha 
responsabilidade na pesquisa intitulada: A EXPRESSÃO DE ADOLESCENTES SOBRE 
SEXUALIDADE, SAÚDE REPRODUTIVA E MÉTODOS CONTRACEPTIVOS NO 
MUNICÍPIO DE MACAPÁ. 

Tem como objetivo geral compreender a percepção dos adolescentes do ensino 
médio de Macapá sobre sexualidade, saúde reprodutiva e métodos contraceptivos. 

Receberei orientações acerca do assunto, garantindo informações pertinentes que 
serão de grande valia para que eu possa compreender a importância da pesquisa. As 
respostas serão utilizadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento 
haverá divulgação do nome do menor em qualquer fase da pesquisa, sendo identificado 
através de um apelido que será escolhido no ato da entrevista. Em qualquer exemplificação 
de fatos a privacidade do (a) menor será assegurada.  

Em caso de riscos de origem emocional ou de outra natureza que seja induzido pela 
entrevista o (a) participante será encaminhado para o serviço de apoio acadêmico da 
escola, onde deverá ser realizado o acompanhamento devido e eu serei informado (a) 
imediatamente. 

Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados 
divulgados em eventos e/ou revistas científicas. Nossa participação é voluntária, isto é, a 
qualquer momento ele (a) poderá desistir de participar da pesquisa e retirarei meu 
consentimento. A desistência não trará nenhum prejuízo para a pesquisa e na relação com a 
pesquisadora.      

Portanto autorizo a participação do (a) menor na aplicação da entrevista através das 
perguntas, que serão gravadas em aparelho digital, com a minha autorização, possibilitando 
a sua posterior transcrição.  

Não teremos nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. O benefício 
relacionado à participação será de aumentar o conhecimento científico para as áreas de 
saúde e enfermagem. Recebo uma cópia deste Termo onde consta o telefone/e-mail e o 
endereço da pesquisadora responsável, e seu orientador, onde poderei tirar minhas dúvidas 
sobre o projeto e seus resultados agora ou a qualquer momento.  

 

        _____________________________                    ____________________________ 

             Ediane de Andrade Ferreira                                       Valdecyr Herdy Alves 

      Mestranda do MPSMI- HUAP/UFF                     Prof. Dr. Titular do MEP/EEAAC/UFF 

               edianesaude@gmail.com                                    herdyalves@yahoo.com.br 

                Tel.: (96) 99158-6020.                                           Tel.: (21) 2629-9456 

Macapá, _______ de ________________ de 2015. 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO, estando 
de acordo em autorizar a participação do menor no estudo proposto, sabendo que dele 
poderá haver desistência a qualquer momento sem sofrer qualquer tipo de punição ou 
constrangimento.  

 
               ____________________________________________ 

Responsável Legal pelo participante da Pesquisa 

CEP/HUAP Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar, prédio anexo ao HUAP. (21) 2629-9189 

 

mailto:edianesaude@gmail.com
mailto:herdyalves@yahoo.com.br
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APÊNDICE C – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 
ENTREVISTA Nº                                                                          ESCOLA Nº   | 
 
 
I. Identificação da entrevista:          
 

1. Sigla da Escola 

 

2. Data da Entrevista 

 

 
3. Entrevistador (a): 
 

 

4. Revisado: __________________ 

 

 

5. Data     |___|___|/|___|___|/|___|___| 

6. Data da Digitação 

|___|___|/|___|___|/|___|___| 

 
7. Digitador: ________________________ 
 

 
 
II. Identificação do participante:  

 

8. Escolha um nome de fantasia para você! 

 

9. Quantos anos você tem?  

 

| |  

10. Como você define a sua cor?  

 1. Branca          2. Preta             3. Amarela                    4. Parda                  5. 

Indígena  

6. Outro __________________________ 

    | | 

11. Qual a sua religião?     

 1. Católica     2. Evangélica      3. Espírita     4.  Afrodescendente      5. Judaísmo   

 6. Outros:_____________________________ 

    |__| 

 

12. Qual o seu estado civil?     

 1. Casado     2. União Estável     3. Solteiro                        

4. Outros:___________________________ 

    |__| 
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13. Você mora com seus pais?              1. Não                           2. Sim  

      Se NÃO, mora Com sua mãe. 

    |__| 

14. Você trabalha?                              

                                                               1. Não                           2. Sim   

   |__| 

15. Se a questão anterior for SIM, em quê você trabalha?   

1. Comércio 2.Serviços terceirizados 3.Serviços públicos                                                           

4. Bolsista     5. Serviços domésticos 6. Outros 

Especifique:_______________________________________  

   |___| 

 

III. Sobre sexualidade e Saúde Reprodutiva 

16. O que você entende sobre Sexualidade? 

 

    

17. O que você entende sobre Saúde Reprodutiva? 

 

    

18. O que você entende sobre o serviço de saúde que ajuda a evitar ou planejar 
gravidez?  

 

 

19. O que você conhece sobre os remédios / métodos para evitar ou planejar 

gravidez? 

 

    

20. Você conhece alguma vantagem e desvantagem dos remédios/métodos que 

ajudam a evitar ou planejar gravidez? 

 

 

21. Onde e como você adquiriu informações sobre remédios/métodos 

contraceptivos? 

 

 

22. Você alguma vez na vida já utilizou algum remédio ou método para evitar 

gravidez?  

1. NÃO (   )   2. SIM (   )  Qual? 

___________________________________________      

 

 

23. Se precisasse iniciar o uso de um remédio/ método para evitar gravidez, qual 

seria a sua escolha? 
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24.  Se precisasse adquirir um remédio/ método para evitar gravidez, o que você 

faria? Onde ou como você o conseguiria? 

 

 

25. Você já iniciou sua vida sexual?  

1. NÃO (  )       2. SIM (    ) 

   

26. Você gostaria de falar mais coisas sobre os remédios para evitar ou planejar 

gravidez?  
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APENDICE D 

 

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 
 

N CODINOME SEXO IDADE COR RELIGIAO E. CIVIL RESIDE COM TRABALHA ONDE ESCOLA 
1 BABY F 14 PARDA CATÓLICA SOLTEIRO PAI/MÃE NÃO  EEMI 

2 BLUE F 17 PARDA EVANGELICA SOLTEIRO MADRINA SIM COMERCIO EEMI 

3 BONECA F 16 PARDA EVANGELICA SOLTEIRO PAI/MÃE NÃO  EEMI 

4 BRANQUELA F 16 PARDA CATOLICA SOLTEIRO PAI/MÃE NÃO  EEMI 

5 CHOCOLATE F 16 INDIGENA CATÓLICA SOLTEIRO PAI/MÃE NÃO  EEMI 

6 COCA-COLA M 16 AMARELA CATÓLICA SOLTEIRO MÃE NÃO  EEMI 

7 COELHO F 16 PARDA EVANGELICA SOLTEIRO PAI/MÃE NÃO  EEMI 

8 CRIS F 17 PARDA CATÓLICA SOLTEIRO PAI/MÃE NÃO  EEMI 

9 DREW F 17 PARDA CATÓLICA SOLTEIRO TIA NÃO  EEMI 

10 FLAMENGO M 14 PARDA EVANGELICA SOLTEIRO PAI/MÃE NÃO  EEMI 

11 FUTEBOL M 16 PARDA EVANGÉLICA SOLTEIRO PAI/MÃE NÃO  EEMI 

12 JUNINHO M 18 PARDA EVANGÉLICA SOLTEIRO MÃE SIM VENDAS/MÃE EEMI 

13 LIVRO M 16 AMARELA NÃO TEM SOLTEIRO PAI/MÃE NÃO  EEMI 

14 M M 17 PARDA NÃO TEM SOLTEIRO MÃE NÃO  EEMI 

15 MILO M 13 PARDA CATÓLICA SOLTEIRO PAI/MÃE NÃO  EEMI 

16 NARUTO M 17 PARDA EVANGÉLICA SOLTEIRO PAI/MÃE NÃO  EEMI 

17 ROSA F 15 PARDA CATÓLICA SOLTEIRO AVÓS NÃO  EEMI 

18 07 M 18 M. CLARO ESPÍRITA SOLTEIRO PAI/MÃE NÃO  EEAVT 

19 BÁRBARO M 15 PARDA  CATÓLICA SOLTEIRO MÃE NÃO  EEAVT 

20 CINDERELA F 14 PARDA EVANGÉLICA SOLTEIRO PAI/MÃE NÃO  EEAVT 

21 FLOR F 15 MORENA CATÓLICA SOLTEIRO PAI/MÃE NÃO  EEAVT 

22 GUIBI M 16 INDIGENA CATÓLICA SOLTEIRO AVÓS NÃO  EEAVT 

23 JOGADOR M 15 BRANCA CATÓLICA SOLTEIRO MÃE/AVÓ NÃO  EEAVT 

24 MRQS M 15 PARDA CATÓLICA SOLTEIRO MÃE/PADRASTO NÃO  EEAVT 

25 TIAGO M 16 PARDA CATÓLICA SOLTEIRO  MÃE SIM BOLSA/PRONATEC EEAVT 

26 VAMPIRA F 16 PARDA NÃO TEM SOLTEIRO PAI/MÃE NÃO  EEAVT 

27 VERDE F 15 BRANCA CATÓLICA NAMORANDO MÃE NÃO  EEAVT 

28 VERMELHA F 16 PARDA CATÓLICA SOLTEIRO PAI/MÃE NÃO  EEAVT 

29 VIC F 15 BRANCA CATÓLICA SOLTEIRO MÃE NÃO  EEAVT 

30 X M 16 BRANCA NÃO TEM SOLTEIRO TIOS NÃO  EEAVT 
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APÊNDICE D 
 

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA (continuação) 

 
N CODINOME SEXO IDADE COR RELIGIAO E. CIVIL RESIDE COM TRABALHA ONDE ESCOLA 
31 EDUARDO M 17 BRANCA CATÓLICA SOLTEIRO PAI/MÃE NÃO  EESLA 

32 ESTRELA F 16 AMARELA CATÓLICA SOLTEIRO MÃE NÃO  EESLA 

33 FROZEN F 16 NEGRA CATÓLICA SOLTEIRO MÃE NÃO  EESLA 

34 FULANA F 17 PARDA EVANGÉLICA SOLTEIRO TIOS SIM CUIDADORA/IDOSOS EESLA 

35 JOANINHA F 17 BRANCA EVANGÉLICA SOLTEIRO MÃE NÃO  EESLA 

36 JUH F 14 PARDA CATÓLICA SOLTEIRO AVÓS NÃO  EESLA 

37 LIRO M 17 PARDA CATÓLICA SOLTEIRO PAI/MÃE NÃO  EESLA 

38 MAROLO M 15 PRETA NÃO TEM SOLTEIRO PAI/MÃE NÃO  EESLA 

39 MEL F 14 PARDA EVANGÉLICA SOLTEIRO MÃE/PADRASTO NÃO  EESLA 

40 NIKELL F 14 PARDA EVANGÉLICA SOLTEIRO PAI/MÃE NÃO  EESLA 

41 PADRE M 16 PARDA EVANGÉLICA SOLTEIRO PAI/MÃE SIM BOLSISTA EESLA 

42 SOL F 15 PARDA CATÓLICA SOLTEIRO PAI/MÃE NÃO  EESLA 

43 SR. GUN M 16 PARDA EVANGÉLICA SOLTEIRO PAI/MÃE SIM PRODUTOR MUSICAL EESLA 

44 SR. ROMER M 14 PRETA CATÓLICA SOLTEIRO PAI/MADRASTA NÃO  EESLA 

45 TOBER M 15 PRETA CATÓLICA SOLTEIRO MÃE NÃO  EESLA 

46 TUTU M 17 BRANCA NÃO TEM SOLTEIRO PAI/AVÓ/TIA NÃO  EESLA 
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APÊNDICE E 

 
QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES versus RELAÇÃO SEXUAL versus CONTRACEPÇÃO 

 
 

N CODINOME SEXO IDADE COR RELIGIAO RESIDE COM? REL. SEXUAL CONTRAC. MED/METODO ESCOLA 
1 BABY F 14 PARDA CATÓLICA PAI/MÃE NÃO NÃO - EEMI 

2 BLUE F 17 PARDA EVANGELICA MADRINA SIM SIM DIA D EEMI 

3 BONECA F 16 PARDA EVANGELICA PAI/MÃE SIM SIM INJEÇÃO EEMI 

4 BRANQUELA F 16 PARDA CATOLICA PAI/MÃE NÃO NÃO - EEMI 

5 CHOCOLATE F 16 INDIGENA CATÓLICA PAI/MÃE NÃO NÃO - EEMI 

6 COCA-COLA M 16 AMARELA CATÓLICA MÃE SIM NÃO - EEMI 

7 COELHO F 16 PARDA EVANGELICA PAI/MÃE SIM SIM INJEÇÃO EEMI 

8 CRIS F 17 PARDA CATÓLICA PAI/MÃE SIM SIM PRES+DIA D EEMI 

9 DREW F 17 PARDA CATÓLICA TIA NÃO NÃO - EEMI 

10 FLAMENGO M 14 PARDA EVANGELICA PAI/MÃE NÃO NÃO - EEMI 

11 FUTEBOL M 16 PARDA EVANGÉLICA PAI/MÃE SIM NÃO - EEMI 

12 JUNINHO M 18 PARDA EVANGÉLICA MÃE NÃO NÃO - EEMI 

13 LIVRO M 16 AMARELA NÃO TEM PAI/MÃE SIM SIM PRESERVATIVO EEMI 

14 M M 17 PARDA NÃO TEM MÃE NÃO NÃO - EEMI 

15 MILO M 13 PARDA CATÓLICA PAI/MÃE NÃO NÃO - EEMI 

16 NARUTO M 17 PARDA EVANGÉLICA PAI/MÃE NÃO NÃO - EEMI 

17 ROSA F 15 PARDA CATÓLICA AVÓS NÃO NÃO - EEMI 

18 07 M 18 M. CLARO ESPÍRITA PAI/MÃE NÃO NÃO - EEAVT 

19 BÁRBARO M 15 PARDA  CATÓLICA MÃE NÃO NÃO - EEAVT 

20 CINDERELA F 14 PARDA EVANGÉLICA PAI/MÃE NÃO NÃO - EEAVT 

21 FLOR F 15 MORENA CATÓLICA PAI/MÃE NÃO NÃO - EEAVT 

22 GUIBI M 16 INDIGENA CATÓLICA AVÓS SIM SIM PERSERVATIVO EEAVT 

23 JOGADOR M 15 BRANCA CATÓLICA MÃE/AVÓ NÃO NÃO - EEAVT 

24 MRQS M 15 PARDA CATÓLICA MÃE/PADRASTO SIM SIM PRESERVATIVO EEAVT 

25 TIAGO M 16 PARDA CATÓLICA  MÃE SIM NÃO FEM: DIA D EEAVT 

26 VAMPIRA F 16 PARDA NÃO TEM PAI/MÃE SIM SIM PRESERVATIVO EEAVT 

27 VERDE F 15 BRANCA CATÓLICA MÃE NÃO NÃO - EEAVT 

28 VERMELHA F 16 PARDA CATÓLICA PAI/MÃE SIM SIM PRES+INJEÇÃO EEAVT 

29 VIC F 15 BRANCA CATÓLICA MÃE SIM SIM ORAL = INJET. EEAVT 

30 X M 16 BRANCA NÃO TEM TIOS SIM NÃO - EEAVT 
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APENDICE E 

 

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES versus RELAÇÃO SEXUAL versus CONTRACEPÇÃO 
(continuação) 

 
 
 

N CODINOME SEXO IDADE COR RELIGIAO RESIDE 
COM? 

REL. SEXUAL CONTRAC MED/MÉTODO ESCOLA 

31 EDUARDO M 17 BRANCA CATÓLICA PAI/MÃE SIM SIM PRES+INJEÇÃO EESLA 

32 ESTRELA F 16 AMARELA CATÓLICA MÃE SIM SIM COMPRIMIDO 1X EESLA 

33 FROZEN F 16 NEGRA CATÓLICA MÃE SEM PENETRAÇÃO NÃO - EESLA 

34 FULANA F 17 PARDA EVANGÉLICA TIOS SIM SIM PRESERV. MASC EESLA 

35 JOANINHA F 17 BRANCA EVANGÉLICA MÃE SIM SIM PRESERV. MASC EESLA 

36 JUH F 14 PARDA CATÓLICA AVÓS NÃO NÃO - EESLA 

37 LIRO M 17 PARDA CATÓLICA PAI/MÃE NÃO NÃO - EESLA 

38 MAROLO M 15 PRETA NÃO TEM PAI/MÃE NÃO NÃO - EESLA 

39 MEL F 14 PARDA EVANGÉLICA MÃE/PADRASTO NÃO NÃO - EESLA 

40 NIKELL F 14 PARDA EVANGÉLICA PAI/MÃE NÃO NÃO - EESLA 

41 PADRE M 16 PARDA EVANGÉLICA PAI/MÃE SIM NÃO - EESLA 

42 SOL F 15 PARDA CATÓLICA PAI/MÃE SIM NÃO - EESLA 

43 SR. GUN M 16 PARDA EVANGÉLICA PAI/MÃE SIM NÃO - EESLA 

44 SR. ROMER M 14 PRETA CATÓLICA PAI/MADRASTA SIM NÃO - EESLA 

45 TOBER M 15 PRETA CATÓLICA MÃE SIM SIM PRESERVATIVO EESLA 

46 TUTU M 17 BRANCA NÃO TEM PAI/AVÓ/TIA SIM NÃO FEM: DIA D EESLA 
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ANEXO A 

 

 

 

INTERNAÇÕES DE ADOLESCENTES NA MATERNIDADE MÃE LUZIA NO 
PERÍODO DE 2011 A 2015 
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ANEXO B 

 

 

 

NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS NO PERÍODO DE 1011 A 1015 NO ESTADO DO 

AMAPÁ - SINASC 
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ANEXO C 

 

 

 

ATENDIMENTO PARA MULHERES COM AMEAÇA DE ABORTAMENTO NO 

HOSPITAL DA MULHER MÃE LUZIA NO PERÍODO DE 2011 A 2015 - SIH 
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ANEXO D 

 

 

 

 

 



 114 

ANEXO E 
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