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Objetivo Geral
Estimular e apoiar discentes do CAV, residentes no município de Vitória de Santo Antão
a contribuir para a resolução de problemas de saúde pública no seu município de
origem.
Objetivos Específicos
Promover a integração de discentes, docentes e comunidade nas atividades de extensão
exercitando práticas de trabalho em equipe interdisciplinar; Proporcionar base para
construção de espaços de questionamentos, estudo e pesquisa sobre os determinantes
sociais da gravidez na adolescência e seu impacto sobre a qualidade de vida dos
adolescentes; Estimular a capacidade critico-reflexiva dos discentes quanto ao cuidado
integral inserindo-o na realidade local; Levantar as expectativas de futuro profissional
de adolescentes grávidos; Conhecer as mudanças introduzidas na vida dos adolescentes
a partir da gravidez; Identificar com quem os adolescentes conversam quando sabem
da gravidez;
Investigar como os adolescentes definem o que é ser pai e mãe no
terceiro milênio; Realizar orientação profissional em grupo para adolescentes grávidos;
Avaliar o impacto das ações desenvolvidas no projeto.
Resumo
A gravidez na adolescência, tornou-se um problema de saúde pública devido aos diversos riscos
que implica. Neste projeto, focamos os riscos sociais decorrentes da gravidez, ou seja, perdas
relativas ao projeto de vida. O projeto visa desenvolver ações na perspectiva da
interdisciplinaridade e da intersetorialidade visando implementar um serviço de orientação
profissional para adolescentes da comunidade de Pirituba, distrito do município de Vitória de
Santo Antão, Pernambuco. E ainda, contribuir para a formação técnica e humanizada dos
discentes. As atividades serão desenvolvidas como se segue: diagnóstico situacional,
sensibilização das duas equipes de saúde da família, do NASF, das escolas e famílias, por fim,

realização das ações que visem reduzir o risco de gravidez na
consequentemente, de evasão escolar por meio da orientação profissional.
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