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Introdução: Trabalhar com adolescentes é sempre um desafio devido às peculiaridades desta faixa etária; no 

entanto, é importante o desenvolvimento de projetos educativos com esse grupo, abordando temas pertinentes à 

saúde visto que são inúmeras as dúvidas existentes nesta fase sobre vários aspectos, inclusive de saúde, e 

também são várias as situações de vulnerabilidade social em que principalmente os jovens de periferia são 

expostos em seu cotidiano. Desta forma, a atuação de profissionais de saúde junto a este grupo é fundamental na 

Atenção Primária à Saúde. Este trabalho tem como objetivo apresentar relato de experiência de uma atividade de 

planejamento desenvolvida no Estágio Curricular Supervisionado I da Odontologia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul em uma equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Porto Alegre, cujo desafio era 

planejar, implementar e avaliar uma ação em conjunto com a equipe de saúde.  Conhecendo, através do convívio 

diário com a comunidade, a complexidade da criação de um grupo de adolescentes na comunidade da Vila Maria 

da Conceição, optou-se por trabalhar com um grupo de jovens existente em uma das instituições da região. 

Foram contatadas, inicialmente, duas instituições locais e após alguns impasses encontrados ao tentar 

desenvolver o projeto, deu-se início ao mesmo com os jovens do Projeto Adolescente Aprendiz, situado na 

instituição de caridade Pequena Casa da Criança. Metodologia: Tratava-se de um grupo de 17 adolescentes com 

idades variando entre 15 e 17 anos. Após apresentação do projeto para a coordenação do grupo, iniciaram-se as 

atividades no mês de junho. Foram desenvolvidas atividades educativas por meio de apresentações, vídeos, 

debates e distribuição de materiais, abordando os seguintes temas: uso de álcool, fumo e outras drogas - 

prevenção e consequências biopsicossociais; doenças sexualmente transmissíveis, métodos contraceptivos, 

gravidez na adolescência e planejamento familiar; saúde bucal na adolescência, principais doenças bucais - 

prevenção, diagnóstico e repercussões. Também foram distribuídos kits de higiene bucal. O grupo era composto 

por oito meninas e nove meninos, e os encontros ocorreram em quatro momentos no período de 4 de Junho a 2 

de Julho de 2013. A equipe de atuação na ação foi composta pela preceptora cirurgiã-dentista, o estagiário de 

odontologia, a auxiliar de saúde bucal e a enfermeira. Para avaliar o interesse dos adolescentes, foi elaborado um 

breve questionário, o qual foi aplicado para que os jovens dessem suas opiniões acerca do projeto ao final das 

intervenções. Resultados: Noventa e quatro por cento dos jovens consideraram interessante a atuação de 

profissionais de saúde junto aos adolescentes e oitenta e dois por cento referiram ter algum tipo de dúvida 

referente à saúde e acharam interessante a continuidade dos encontros com o grupo. Conclusão: Por meio das 

respostas percebeu-se que os adolescentes do grupo apresentaram interesse em questões relacionadas à saúde, o 

mesmo foi possível presenciar durante os encontros, visto que eles participavam ativamente dos debates, 

trazendo opiniões e experiências vivenciadas, enriquecendo assim as atividades. Os resultados confirmaram a 

necessidade do desenvolvimento de mais ações de saúde junto aos adolescentes em comunidades da periferia de 

Porto Alegre.  

 

 


