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Relato de Experiencia

OFICINAS DE PROMOl;:AO DE SAÚDE COM ADOLESCENTES: RELATO DE
EXPERIENCIA*

WORKSHOPS FOR THE PROMOTION OFHEALTH WITH ADOLESCENTS: EXPERIENCE
REPORT

TALLERES PARA LA PROMOClON DE LA SALUD CON ADOLESCENTES: RELATO DE
EXPERIENCIA

[anaína Rocha de Scusa Almeida-, Nancy Cesta de üüveíra/, Escolástica Rejane Ferreira Mcura-', Vicente de Paulc Aragño Sabóia",
Maria Vaudelíce Mota-, Luciana Goncalvcs Macíel Pínho"

A necessrdade de desenvclvímentc de acócs direcícnadas a saúde dos adolescentes tcrncu-se imperativa diante da expressívidade
desees cm relacác ao contingente pcpulacional, assím como sua srgutñcáucia cm termos de geracác futura. Objetiva-se relatar o
trabalho de educacác em saúde com adolescentes, realizado por meío de oficinas, com vistas apromocáo da saude. Estudo descrttívo
referente a atívidadcs do Programa cm Educacñc para o Trabalhc cm Saúde (PET Saúde], realizada de cutubrc a dezembro/ 2009.
As oficinas ocorreram em escota estadual de Fortaleza-CE. Os temas trabalhadcs. sugeridos pelos adolescentes, forarn: Sexualídade,
drogas, violencia, saúde do adolescente. Evidenciou-se a necessídade de adocác de prátícas educativas de caráter dialógico ccm
atíva partícipacác dos adolescentes para que estos se síntam sujeítcs, cc-responsávets por sua saúde e melhorta em sua qualídade
de vida. Destacen-se a tmpcrtánc¡a da articulacác ccm as escotas e do trabalhc intersetcrtal e multidisciplinar;
Dcscrttores: Saüde do Adolescente; Prcmccác da Saúde: Educacác cm Saúde: Programa Saúde da Família.

The need to develop actíons that target adolescents' health has beco me ímperative in the face of expressiveness they present for
bcth the overall pcpulatíon as well as theír significance in terms of future generatícn. The aím of this research ís to report the work
of health education wíth adolescents, acccmplished thrcugh wcrkshops, ccntríbuting to develop new actívítíes seeking health
promotíon. Thís ís a descríptíve study regardíng the actívítíes of the Program on Educatíon for Health [Health PET) held from
Üctcber to December 2009. The wcrkshcps took place in a public schocl, in Fcrtaleza-Ceará. The themes dtscusscd werc suggested
by the adolescents themselves and grouped líke the follcwíng: Sexualíty, drugs. violence, adolescent health. There was a need te
adopt educatíonal practíces of the character of dialogue with active partícipation of adolescents so they feel subject, co-responsfble
for theír health and ímprovement in their quality of lífe. Thís study emphasized the ímportance of línks with schcols and the
ímpcrtance cfintersectcral and multídisciplinary apprcach.
Descrlptors: Adolescent Health: Health Promotion: Health Education: Family Health Programo

La necesidad del desarrollo de acciones dirigidas a la salud de los adolescente se cambió imprescindible ante la expresividad de
estos en relación a la cuota poblacícnal, así como su importancia en términos de futura generación. El objetivo fue relatar el trabajo
de educación en salud con adolescentes, realizado en talleres, dirigidos a la promoción de la salud. Estudio descriptivo referente
a las actividades del Programa en Educación para el Trabajo en Salud (PET Salud), realizado de ocutubre a diciembrej2009. Los
talleres ocurrieron en escuela pública de Fortaleza-CE. Se enfocaron temas sugeridos por los adolescentes: Sexualidad, Drogas,
Violencia, Salud del Adolescente. Se señaló la necesidad de adoptar prácticas educativas dialógicas con activa participación de
los adolescentes para que se sientan sujetos, ce-responsables por su salud y por la mejoraría de su calidad de vida. Se resalte la
importancia de la interacción con las escuelas y del trabajo íntersectcrtal y multídfsciplinario.
Descriptores: Salud del Adolescente; Promoción de la Salud; Educación en Salud; Programa de Salud Familiar.
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INTRODU~ÁO

A necessidade de desenvolvimento de acóes dire

donadas a saúde dos adolescentes tornan-se imperativa

díante da expressividade que estes apresentam tanto no

que se refere as estatísticas, cm termos de crescimento

populacional, quanto asignificáncia destes, em termos de

geracáo futura. Novas paradigmas surgiram no campo da

atencáo asaúde no qual o modelo hegemóníco centrado

na doenca dá lugar a urna lógica que busca a qualidade de

vida das pessoas, especialmente dos adolescentes. Nesse

contexto abrem-se espacos para o trabalho de prornocáo

da saúde a ser desenvolvido principalmente pelas equi

pes que cornpóem o Programa Saúde da Familia (PSF)

que, por sua vez, constituí-se como eíxo estruturante da

atencáo básica cm saúde, componente fundamental do

Sistema Único de Saúde (SUS).

Ressalta-se que as atividades de promocáo de

saúde dírccíonadas para a populacáo jovem apresen

tarn maior eficácia quando desenvolvidas em urna pers

pectiva de saúde coletiva, pois considera o individuo no

seu contexto de vida, valorizando suas relacücs familia

res, comunítárías e sccíaís. Este enfoque facilita a abor

dagem de diversos problemas, como atívidade sexual

precoce, pressáo de grupos, uso de drogas, prevencáo

de acidcntcs, violencia urbana, escolha profissional,

entre outros. Internacionalmente, intitularn-se prorno

cáo de saúde as íntervcncoes que permitem ao jovem

adquirir competencia e seguranca na autogestáo de sua

vida(l-2J.

Segundo a Organizacáo Mundial de Saúde a ado

lescéncia é um período que compreende a faixa etária

dos 10 aos 19 anos(1J. Nesta fase ocorrem importantes

transforrnacóes no corpo dora) adolescente (puberdade),

seudo caracterizada por um período de vulnerabilidade

física, psicológica e social, com complexas mudancas no

processo de desenvolvimento do ser humano, no modo

de pensar, agir e no desempeuho dos papéis sm:iais(2J.

Estas transformacóes físicas, emocíonais e socíaís, prevo

cam mudancas importantes nas relacóes do adolescente

com sua farnília, amigos e cornpanheiros e ainda na ma

neira como este se percebe. Símultaneamente a todo esse

processo o adolescente corneca, multas vezes, a se isolar

no seu próprio mundo guardando para si as dúvidas e

os receios que surgem nessa nova fase de seu ciclo vital.

Essa nova fase é caracterizada como sendo de profunda

aprendizagem e amadurecimento(3J.

Almeida fRS, Olívetra NC, Mcura Em~ Sabóía VPA, Mota MV, Pinho LGM

Considerando a característica de adolescentes de

procurar no grupo de companheiros, sua identidade e

respostas para suas ansiedades, puntua-se que o aten

dimento grupal constitui estratégia privilegiada para

facilitar a expansáo de sentimentos, a troca de informa

cóes e experiencias, bem como a busca de solucócs para

seus problemas. O Minist.ério da Saúde recomenda que

tecnologias de grupo sejam utilizadas nas atívídades

com adolescentes, como estratégias de intervencáo para

as atívídades de educacáo em saúde, principalmente no

contexto da epidemia da aids e outras DSTs. Ogrupo, para

o adolescente, constituí-se em um espaco para formacáo

de urna nova ídentidade, ainda que intermediária entre

a farnília e a sociedade, em que este pode experimentar

e exercer novos papéis. Os indívíduos, principalmente os

jovens, quando nao esL,10 ern grupos se sentem expos

tos e inseguros, mas quando estáo agrupados se sentem

confiantes quanto aos valores delimitados de seus pares,

pois cornpartilham sentimentos de vcrgonha, medo, cul

pa ou até mesmo de ínferíondadel'".

Dentre as técnicas de t.rabalhos em grupos desta

ca-se a oficina. Esta se caracteriza por ser um trabalho

estruturado corn grupos independentemente do número

de encontros, seudo focalízado em torno de uma questáo

central que o grupo se propóe a elaborar, em um contexto

social. A elaboracáo que se busca na oficina nao se res

tringe a urna reflexáo racional, mas envolve os sujeítos de

maneíra integral, forma de pensar, sentir e agir(sJ. O que

define uma oficina é sua proposta de aprendizagem corn

partilhada, por meio de atividade grupal, com o objetivo

de construir coletivamente o conhecimento. Os coorde

nadores apenas facilitarn o debate, partindo sernpre de

dúvidas, opinióes e valores dos próprios participantes.

A partir das discussñes. os adolescentes podem ampliar

seus recursos de auto prote¡;:aoC6J.

A escolha da escola como espaco para o desenvol

vímeuto das atividades deve-se ao fato de ser essa a insti

tuicáo na qual o adolescente tem acesso maís facilmente

e de modo mais continuo, espaco que o adolescente con

sidera como dele, portante devendo ser aproveitado para

o desenvolvimento das mais diversas acóes que contri

buam para a sua formacáo. A escola é um local onde mais

facilment.e os adolescentes se agrupam. A escola é o am

biente social no qual o adolescente passa grande parte de

sua vida, e é um dos principais ambientes para con tatos

interpessoais. Assim, é adequado para o desenvolviTnen

to de oficinas voltadas a promor;ao da educar;ao sexual,

Rev Rene, Fortaleza; 2011; 12 (n. esp.]:l 052-8. 1053
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que gere no adolescente senso de auto-responsabilidade

e compromisso para com a sua própria sexualidadeí"l. É

necessária a pactuacáo entre a escola e a unidade básica

de saúde, no sentido de integrar esses espacos, e favo

recer o acesso dos adolescentes á educacáo sexual e aos

servícos de saúde,

Em face ao exposto, o presente trahalho teve por

objetivo descrever o desenvolvimento de oficinas com

adolescentes em um espaco promotor de saúde, a escola,

Espera-se contribuir com a ampliacáo da díscussáo que

envolve os adolescentes, abrindo horizontes para a re

flexáo sobre a construcáo das práticas no campo social,

para a melhor comprcensáo do mitro, para a prornocáo

de uma convivencia harmónica e cooperativa.

METODOLOGIA

Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, re

sultante de atividades desenvolvidas no Programa de

Educacáo para o Trabalho cm Saúde (PET SaúdeJ,

O PET Saúde tem corno pressuposto a educacáo

pelo trabalho e é destinado a fomentar grupos de apren

dizagem tutoríal no ámbito da Estratégia Saúde da Famí

Iia, caracterizando-se como instrumento para qualifíca

s:ao,en servíco, dos profissionais da saúde, bem corno de

ínícíacáo ao trabalho e vivencias. É dirigido aestudantes

dos cursos de graduacáo na área da saúde, de acordo com

as necessidades do SUS, tendo em perspectiva a ínsercáo

das necessídades dos servicos como fonte de producáo

de conhecimento e pesquisa nas instítuícóes de ensino.

Constituí parte operacional do Programa Nacional de

Reorientacáo da Formacáo Profíssíona! em Saúde (Pró

-SaúdeJ(8),

Teve como cenárío urna Escola Estadual de Ensino

Fundamental e Médío, localizada no municipio de Forta

leza-CE. O grupo foi formado por 20 alunos do nono ano

do período da tarde. As facilitadoras das oficinas foram

uma enfermeira e urna círurgía dentista, integrantes da

equipe de saúde da família responsável pelo território

na qual a escola está inserida, ambas preceptoras do PET

saúde: e uma aluna do Curso de medicina, bolsista do

mesmo projeto. Os crítérios de ínclusño dos adolescentes

na pesquisa foram: adolescentes de ambos os sexos; com

idade menor ou igual a 19 anos; ser aluno do nono ano da

referida escola; e estudar no período da tarde.

O procedimento da pesquisa consta no relato das

oficinas propriamente ditas. Estas foram desenvolvidas

nas dependencias da própria escola, em horárío de aula.

Foram realizadas no período de outubro a dezembro de

2009. No referido período forarn realizadas 12 oficinas

com duas horas de duracáo cada.

O lúdico foi um aspecto valorizado nas oficinas

visto que a importancia destas atívidades tern sido re

conhecida por muitos na esfera educacional, como ins

trumento para o desenvolvimento ern níveis físico, emo

cional, social e intelectual, inserindo, neste conceíto, o

scntimento. a emocáo e a ímagínacáo do indivíduo. A

educacáo lúdica na forrnacáo global do individuo, pode

vil' a favorecer relacoes reflexivas, criadoras, inteligentes

e socializadoras, tornando o ato de educar em um com

prornisso consciente, perrneado pelo prazer e pela satis

facáo individuall9-10J. O lúdico é educativo e apresenta

valores específicos para todas as fases da vida humana,

seudo que, na ídade infantil e na adolescencia, a fínalída

de é essencialmente pedagógicall1).

Ao final de cada oficina era utilizada urna "caixa

de dúvídas" ende os participantes podiam colocar seus

questionamentos sobre o assunto em discussáo. Esta

estrategia proporcionou ao adolescente urna maíor Ií

herdade para exprimir suas dúvidas sem precisar identi

ficar-se, beneficiando os mais tímidos e mantendo a prí

vacidade de quem pergunta.

A metodologia partícípatíva-construtivista utiliza

da para o desenvclvimento das oficinas, parte do conhe

cimento prévio do adolescente para em seguida ir preen

chendo as lacunas do conhecimento. É uma metodología

que ressalta a importáncia de prohlematízar, levantar

questíonamentos e ampliar o leque de conhecimentos e

de opcóes para que cada um escolha seu próprio carni

nho. A partícípacao dos jovens no processo pedagógico

de auto-cuidado deve ser um desafio permanente para os

profissionais de saúde e é condicáo indispensável para

fazer acontecer o protagonismo juvenill''!

Forarn respeitados os aspectos éticos da Pesqui

sa envolvendo seres humanos, de acorde com a Porraria

196/96, de 1() de outubro de 1996, do Conselho Nacio

nal de Saúde - Mínistérío da Saúde, que destaca, fun

damentalmente, a protecáo ao bern-estar dos individuos

pesquisados, bem como o rcspeíto aos valores culturais,

rnorais, religiosos e éticos, assim como os principios

éticos contidos na Declaracáo de Helsink A pesquisa

foi aprovada pelo Comite de Ética em Pesquisa da Uni

versidade Estadual do Ceará (UECEJ, sob o protocolo

09205037-9,
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RESULTADOS E D1SCUSSAO

Inicialmente, na prímeíra oficina, foi realizado um

exercício de apresentacáo dos envolvidos para facilitar

o rcconhccímcnto e a intcgracáo entre participantes e

facilitadoras. Posteriormente [oí realizado um levanta

mento, junto aos mernbros do grupo, sobre as temáticas

de maíor interesse por parte destes a fim de que fossem

discutidas nas oficinas de educacáo cm saúde. Com base

neste levantamento foram planejadas as oficinas seguín

tes. Ainda nessa primeira oficina foi explicada a meto

dología dos encontros subsequentes, ande ao final de

cada oficina os participantes deveriam colocar na "caixa

de dúvidas" questionamentos para os quais desejavam

maiores esclarecimentos, sern a necessidade de se iden

tíñcarem. A uulízacao da referida caixa deixou os partici

pantes motivados a continuar fazendo parte das oficinas.

Éum método já utilizado por alguns autores(12) .

Os temas sugeridos pelos adolescentes foram

agrupados da seguinte forma: sexualidade [questóes de

género, aspectos reprodutivos, gravidez na adolescencia

e hornossexualidade. drogas; violéncia, saúde do adoles

cente dentre eles: vacínas, prevcncáo do cáncer gineco

lógico, prevencáo de DST e Aids, planejamento familiar e

saúde bucal, Os referidos ternas foram trabalhados usan

do técnicas problematizadoras, valorizando os exercícios

partícipativos de grupos, buscando sempre estimular os

jovens a partíciparern atívamente, dando suas opímóes e

ajudando a esclarecer as dúvidas sobre os assuntos,

Na segunda oficina foi discutida a repercussáo

do uso de drogas por adolescentes, tanto as drogas líci

tas (álcool e cigarro) como as ilícitas (maconha, cocaína,

crak, éxtase], As principais dúvidas levantadas foram em

relacáo ao modo como os adolescentes entram nas dro

gas e quais as que levam mais facilmente a morte. Nes

se sentido, além de responder aos questionamentos, as

facilitadoras realizaram urna abordagem na perspectiva

das causas que possivelmente levam os adolescentes a

entrarcm no mundo das drogas. O grupo foi dividido em

subgrupos para trabalhar textos relacionados ao tema.

Ao final da discussao apresentou-se aos participantes a

caixa de dúvidas.

O tema da terceíra oficina foi violéncia, Por meio

da confec<;ao de cartazes e painéis pelos próprios alunos

foram discutidas as mais diversas formas de violéncia

contra o adolescente: sexual, moral, física e psicológica.

O material confeccionado foi exposto por uma semana

Almeida fRS, Olíveíra NC, Mcura Em~ Sabóía VPA, Mota MV, Pinho LGM

na escola e posteriormente foi levado para exposicáo no

Centro de Saúde da Familia da área, a fim de chamar a

atencáo dos usuáríos sobre o tema, além de estimular a

partícípacáo dos adolescentes na formacáo de opíníñes

na sociedade.

A temática abordada nos encontros seguintes foi

sexualidade. Ficou evidente neste momento o quanto os

adolescentes confundem sexualidade corn genitalidade.

Díante dessa constatacáo tornou-se como desafio para

as facílítadoras proporcionar um aprendizado que trans

cendesse a questáo da sexualidade para além da genitali

dade ou da primeíra relacáo sexual. O aprendizado sobre

a sexualidade é um processo de experimentacáo, que se

acelera na adolescencia e na juventude caracterizando

-se por uma forre influéncia da cultura sexual dos gru

pos de pares(13). O terna sexualidade na adolescencia foi

dividido ern quatro oficinas (da quarta a sétima), pois o

volume de perguntas e o interesse dos participantes foi

muíto exprcssívo.

A quarta oficina abordou os aspectos biológicos

relacionados a sexualidade que Ioram contemplados pela

projccáo de um filme sobre o corpo humano, o sistema

reprodutor feminino e masculino culminando com a fe

cundacáo, Em seguida díscutíu-se o assunto esclarecen

do as príncipais dúvidas: Oque é o óvulo? Quantos espermato

zóides o homem produz? Como se formam os gémeos? O sistema

genital do homem torna-se functonat mm as primeiras eiacuto

r;oes por volta de cuantos anos? Somente um espermatozoide vira

um bebé e os outros pro onde víio?Poronde eles saem? É verdade

que quando a mulher está excitada o clitóris se treme? Sexo anal

faz crescer a bunda? O orgasmo traz espermatozóides? É moís

excitante fazer sexo com dois? Por que as mulheres nao gostam

muíto de fazer sexo?

Na quinta oficina foi trabalhado o tema género. A

cultura sexual brasileira é marcada pela existéncia de um

forte sistema de cat.egorias de género: macho e Iémea,

masculinidade e fermnilidade, atividade e passividade,

categorías essas que ditam um quadro de comporta

mentos para os sujeit.os envolvídosí-O. Por ser este um

sistema estrítamente dicotómico, os homens nao podem

se permitir ter cornportamentos que suscitem a menor

dúvida sobre sua masculinidade e vice-versa. A oficina

contou com dramatiza<;oes e confec<;ao de cartazes ex

plorando o que, tradicionalmente, a sociedade coloca

como sendo "brlncadeira de menino, brincade ira de me

nina" e ainda "cores usadas por hmnens e cores usadas

por mulheres". Os trabalhos demonstraram que muitos

Rev Rene, Fortaleza; 2011; 12 (n. esp.] :1052-8. 1055
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estereotipos aínda sao reproduzidos pelos adolescentes

como a questáo do "menino nao chora e mulher é boba",

dentre outros,

Anida na quinta oficina foí abordado o tema ho

rnossexualidade. É de suma importáncia a percepcáo e

sensibílidade dos profissionais de saúde e de educacáo

na abordagern da homossexualidade com adolescentes,

urna vez que díante da ínquíetacáo e da discriminacáo

sociais existente em torno da prática homossexual, e até

porque nao dizer da hornofobia, o adolescente temen

do ser rejeitado, esconde multas vezes sua coridicáo e

se recluí, pondo sua saúde em risco. Com frequéncia é

observado neste grupo aspectos como: iso lamento so

cial e emocional, evasáo escolar, uso de álcoo! e drogas,

transtornos alimentares, conflitos familiares, fuga de

casa, prostituicáo, delinquéncia, violéncia, depressáo e

suicídio U5J.

A sexta oficina abordou a temática gravidez na

adolescencia. Foi elaborada uma carta ñctícia de uma

adolescente de 16 anos, contando para seus país que

estava grávida. Foi solicitado aos partícipantes que ten

tassem reproduzir a reacáo dos pais de acordo com a re

alidade de cada um. As reacóes foram as mais diversas,

desde expulsar de casa, agredir, até acolher; comemorar,

orientar. Observou-se nas respostas que as reacñes de ca

rátcr punitivo rcproduzidas pelos adolescentes foram a

maioria, Estas revelam as dífículdades dos país em exte

riorizar para os filhos experiéncias educativas ínerentes

aquestáo sexual, aspecto que denuncia a falta de diálogo

no ambiente familiar, urna realidade da sociedade em que

vívernos'J''! Em muitos casos, os pais tem o ínteresse de

conversar com os fílhos sobre a temática, mas nem todos

tém a acáo de fazé-lo e alguns demonstraram dífículda

des no diálogo com os fHhos(17-18).

A sétima oficina trabalhou a temática do planeja

mento familiar, A equipe de facilitadores utilizou um kit

com vários métodos contraceptivos: camisinha masculi

na e feminina, dispositivo intra-uterino, pílula anticon

cepcional, anticoncepcional injetável, diafragma e esper

micida. Discutiu-se sobre todos os métodos ressaltando

as características de cada um. Os adolescentes puderam

manipular os objetos para conhecé-Ios melhor e foram

convidados a ir ao Centro de Saúde da FamÍlia dar início

ao planejamento familial~ quando necessário.

Da oitava a décima segunda oficina foram traba

lhadas as teInáticas relacionadas asaúde do adolescente.

Específicamente na oitava oficina foi trabalhada a imuni-

zacao do adolescente pela confeccáo de um cartáo pesso

al de vacínas, por eles própríos utilizando-se cartolinas,

pincéis, tesoura e cola.

A nona, a décima e a décima primeira oficinas tra

taram das doencas sexualmente transmissiveis e aids,

Com apoio de álbum seriado mostrou-se fotos e díscutiu

-se sobre cada doenca: modo de transmissáo, aspectos

clínicos da doenca, sintomas, prevencáo. Tambérn foí apli

cado um exercício partícipatívo para promover a reflexáo

sobre a transmíssáo das doencas, Énfase foi dada ao HIV;

forarn discutidas as maneiras de transmissño, formas de

prevencáo, síntomas e evolucáo e tratarnento da doenca.

Finalizou-se com um bingo a respeíto das DST, em que de

acorde com as características de cada doenca, os alunos

foram preenchendo as cartelas que continham os no mes

das mesmas, recebendo um premio o aluno que primeí

ro preencheu a cartela. O uso do jogo (bingo) promove

a memorízacáo e este versou sobre as principais formas

de transmissáo do HlV, que foi trabalhado de maneira

específica no sentido de combater o preconceito ainda

existente para com os portadores ou doentes. Na parede

foram demarcadas duas colunas, a primeira com o tema:

Cuidado, se pega Hlv! a segunda com: Nao se pega Hl'V!

Foram feitas vánas tarjetas que deveriam ser afíxadas

na sua respectiva coluna, como: Respirando o mesmo al';

abrace, aporto de máo, beijo; bebendo da mesma bebida;

sexo oral desprotegido: compartilhar agulhas e seringas;

usar agulhas descartáveis: sexo vaginal desprotegido:

sexo anal com preservativo; na gravidez; no parto; ama

mentacáo: transplante de órgáos e tecidos: usar o mes

mo talher: usar a mesma roupa: picada de insetos: usar

camisinha: nadar na mesma piscina; cuidar de pessoas

infectadas. O lúdico foi mais urna vez utilizado como for

ma de Jixacáo das informacóes. Comportamentos saudá

veis e rcsponsáveís podern ser apreendidos, Programas

afetivos ajudarn a adiar a vida sexual e protegem jovens

sexualmente atívcs de doencas sexualmente transmissí

veis e da gravidez nao planejada, Os jovens sao um grupo

heterogéneo e as estratégias devenl ser diferentes respei

tando essa característicaU9-21J.

A décima segunda oficina trabalhou a temática

da saúde bucal. Realizou-se Ulna apresenta<;:áo sobre os

principais problemas odontológicos, ÜÜou-se sobre a cá

rie e doen¡;a periodontal. Foi demonstrado como realizar

uma escova¡;áo correta. Em seguida foi reahzada uma

gincana na qual os adolescentes foram divididos en duas

equipes, cada equipe recebeu algumas perguntas por es-
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críto, no final foram conferidas as respostas e pontuacao

alcancada por cada equipe. Como estímulo aos cuidados

com a higiene oral todos os participantes receberam um

kit com escova, creme e ño dental, A experiencia foi bas

tante proveitosa, tanto para estudantes como para pro

fissicnais, ocorrendo urna troca divertida e descontraída

de informacóes.

CONSIDERAl;:OES FINAIS

Mediante a experiencia vivenciada com adoles

centes, em meio as variadas técnicas de ensinc-aprendi

zagem aplicadas nas oficinas, enquanto profisstonais de

saúde, fica cada vez mais evidente a necessidade de ado

cáo de práticas educativas de caráter dialógico, capazes

de promover a ativa participacáo dos adolescentes para

que estes se síntam protagonistas, co-responsáveis por

sua saúde e melhoria de sua qualidade de vida.

As oficinas constituíram espaco no qual, facilitado

ras e adolescentes partícíparam de urna relacáo de troca

e de aprendizagern mútua, em urna relacáo de conííauca

e respeíto aos valores e conhecimentos do grupo, fatores

importantes para a construcáo de urna rede interatíva de

educacáo em saúde entre adolescentes e profíssionais de

saúde, A construcáo coletiva do conhecimento foi urna

das maíores conquistas deste trabalho.

Ficou demonstrado que é valerosa e possível a ar

ticnlacáo com a dírecáo da escola, por parte dos profis

síonaís de saúde, no sentido de incluir na carga horáría

letiva atividades de prornccáo da saúde,

Finalmente espera-se ter contribuído para am

pliar as possibilidades de reflexáo náo só dos adolescen

tes, mas de todos os profissionais que atuam na atencáo

básica sobre a importáncia de ressiguificar questóes que

fortalecem a promocao humana, enfatizando sobrema

neira o trabalho articulado, intersetorial e multídiscipli

nar para o alcance dessa conquista. Que outros relatos

de experiencias voltados a prornocáo da saúde de ado

lescentes no espaco escolar sejam divulgados, de modo a

ampliar a capacidade críatíva dos profissionais da Estra

tégia Saúde da Família a atuarern nesse contexto.
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