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jovem. Objetivos: Relatar a experiência da educação em saúde com adolescentes sobre sexualidade. 

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência dos acadêmicos de enfermagem na atividade 

desenvolvida em uma escola municipal de Caxias do Sul. Foram ministradas seis palestras com material 

expositivo sobre métodos anticoncepcionais e DST’s na adolescência. As palestras foram destinadas para 

aproximadamente 200 adolescentes, com idades entre 12 a 16 anos. Resultados: Evidenciou-se que a 

maioria dos adolescentes tem informações inadequadas, seguido de muitas dúvidas sobre gravidez e 

demonstrou a pouca preocupação em relação à prevenção das DST’s. Conclusão: Os adolescentes não tem 

informações consistentes para que possam incorporar conhecimentos sobre o seu desenvolvimento e a saúde 

sexual, sendo relevante a abordagem de cunho preventivo com esse grupo. Evidenciou-se que os 

adolescentes mesmo recebendo muitas informações sobre sexo, nem sempre sabem tanto quanto deveriam 

saber, o que compromete a situação de gravidez precoce e DST’s. Tal fato decorre da escassa orientação e 

acesso aos serviços de planejamento familiar nessa faixa etária. Assim, acabam esclarecendo suas dúvidas 

com amigos que também não são tão conhecedores sobre sexualidade. Desta forma, a desinformação torna-

se um círculo vicioso, em que se instalam muitos conflitos, em conseqüência da abreviação de uma fase de 

descobertas e socialização. A Enfermagem deve ser atuante nesta área para romper tabus e informações 

equivocadas, educando escolares, adolescentes, professores e pais sobre a sexualidade. 

Descritores: Adolescentes – Sexualidade - Educação 

 

 

ELABORAÇÃO DE UM DIAGNÓSTICO COMUNITÁRIO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Andria Machado da Silva, Carlos Augusto Descovi, Daiane da Rosa Monteiro, Daiany Borghetti Valer, Elisa 

Danoski Marasquim, Elisângela da Silva Alves, Gisele Karasek, Marina Nardino Luque, Eliane Pinheiro de 

Morais 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

daianyvaler@gmail.com 

 

O diagnóstico comunitário é um processo de pesquisa-ação que identifica os principais problemas de uma 

comunidade, com a participação da mesma, permitindo mobilizar os recursos necessários para a resolução de 

tais problemas (TESSIER; ANDREYS; RIBEIRO, 1996). O diagnóstico de uma comunidade permite 

conhecê-la profundamente, problematizando as principais situações de sua realidade (BECKER et al., 2004), 

permitindo o desenvolvimento ações de saúde condizentes às prioridades da população. O objetivo desse 

trabalho é relatar as etapas desenvolvidas pelos acadêmicos de enfermagem na elaboração de um diagnóstico 

comunitário em uma unidade do Programa Saúde da Família (PSF). Trata-se de um relato de experiência dos 

acadêmicos da disciplina Enfermagem Comunitária da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. Primeiramente, a partir dos dados contidos em prontuários de família do PSF, foi 

elaborada uma tabela de distribuição de agravos à saúde para cada faixa etária e sexo, onde identificou-se, 

também, as características demográficas do local. O grupo se dividiu dentre as quatro micro-áreas da unidade 

de PSF e construiu, através de caminhada, um mapa da área de abrangência, identificando ruas e pontos que 
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apresentavam problemas. Para a elaboração do diagnóstico, as agentes comunitárias de saúde e o líder 

comunitário foram entrevistados, a fim de se conhecer as características da área, os anseios e as 

reinvidicações da comunidade. Foi realizado registro fotográfico dos pontos que apresentavam problema 

dentro da área. Por fim, o diagnóstico elaborado foi apresentado à equipe do PSF a fim de auxiliar na 

elaboração de estratégias e ações de saúde de acordo com as prioridades da comunidade. Elaborar um 

diagnóstico comunitário mostrou-se fundamental para a qualidade da assistência à saúde. Experienciar a 

realização de um diagnóstico mostrou aos acadêmicos a importância que ele tem dentro da formulação de 

políticas de saúde que visem os problemas locais. 

Descritores: Enfermagem em Saúde Comunitária, Programa Saúde da Família, Planejamento em Saúde 

Comunitária. 

 

 

FORMAÇÃO DE  ATORES SOCIAIS NA SAÚDE PARA A DEMOCRATIZAÇÃO: 

REFLEXÃO NECESSÁRIA 

Ricardo Burg Ceccim, Teresa Borgert Armani, Paulo Fábio Pereira 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

mensagem_paulo@hotmail.com 

 

O trabalho foi produzido a partir de vivencias pedagógicas na formação de trabalhadores em saúde dentro de 

atividades do programa de Fortalecimento da inovação na formação médica / Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), em uma universidade localizada no RS. A 

metodologia baseou-se em uma abordagem qualitativa do tipo pesquisa-ação. Foram realizadas no segundo 

semestre de 2008, oficinas de Integração Ensino-Serviço – Pró-Saúde. O objetivo principal foi promover o 

desenvolvimento dessa integração como forma de implementação das orientações nacionais relativas à 

reorientação da formação de profissionais da saúde. O Pró-Saúde está estruturado em três eixos: Orientação 

Teórica, Cenários de Prática e Orientação Pedagógica. Para cada eixo, três vetores (indicativos de mudança) 

e três estágios situacionais (situação atual, intermediária e horizonte-objetivo). Na implementação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), a qualidade da atenção à saúde exige a formação de pessoal com domínio de 

tecnologias que qualifiquem a atenção individual e coletiva, mas torna-se imprescindível o 

comprometimento das instituições de ensino para com o modelo assistencial definido na Legislação Orgânica 

da Saúde (Leis Federais nº 8.080/90 e nº 8.142/90). A partir do SUS, a organização do setor sanitário passou 

a reger-se pela universalidade do acesso, integralidade da atenção, descentralização da gestão e participação 

da população com poder decisório. O SUS, entretanto, tem experimentado dificuldades em sua estruturação, 

dificuldades que vão de um financiamento insuficiente à manutenção de um imaginário de descrédito no 

setor público. A rede assistencial ainda é vista de maneira fragmentada e escalonada em níveis de proteção 

ou atendimento que protelam a conquista da integralidade como direito de todos e dever do Estado. A 

experiência de contratação, no interior do Pró-Saúde, de serviços especializados para o desenvolvimento e 

mobilização de capacidades institucionais, mediante metodologia da pesquisa-ação e da educação 


