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Resumo:  

Introdução: A concepção reafirmada por algumas abordagens psicanalistas 

caracterizam a adolescência como uma etapa de confusões, estresse e luto também 

causados por impulsos sexuais emergentes. Trabalhar com grupos juvenis de contextos 

interculturais e sociais distintos, exige do profissional cuidado e rigor no procedimento 

e na escolha dos métodos a serem utilizados. Objetivo: Descrever a experiência como 

acadêmica em uma oficina com público adolescente.  Metodologia: Em uma oficina 

realizada por uma Unidade básica de saúde na região noroeste do município de Belo 

Horizonte, no dia 29 de outubro de 2016, ocorreu o convite da participação de 

acadêmicos de Enfermagem na elaboração de atividades de conscientização sobre 

gravidez na adolescência, com esse tema foi elaborado um ambiente demonstrando 

como seria uma gravidez na adolescência, e gastos com bebê, e  ao lado outro ambiente 

comparando gastos com métodos contraceptivos em relação a situações onde já existe o 

bebê.  Foi elaborado em conjunto uma paródia com a música “Detalhes” do grupo 

Hungria, relacionando a exposição dos riscos as DSTs, a mesma foi apresentada na 

quadra da escola, local cedido para realização do evento. Resultado e discussão: A 

elaboração de atividades com o público adolescente implica na atuação do profissional 

como um integrador no âmbito da saúde, tornando-o referência a seu cliente, nesse 

contexto a linguagem e metodologia utilizada aproximou o público da ação, tornando o 

objetivo alcançado. Conclusão: A utilização de formas lúdicas e linguagem de acordo 

com o perfil da população alvo, proporciona um momento de troca de aprendizado e de 

aproximação dos profissionais com seus clientes. Assim criando um vínculo no 

processo de cuidado. 
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