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RESUMO 

Este trabalho traz como antagonismo a atuação do profissional de enfermagem nas 

escolas ao que tange a prevenção da gravidez na adolescência. Nessa óptica, a fase 

da adolescência é marcada por um período de mudanças frequentes no âmbito 

pessoal, emocional, biológico e social. Permitindo adolescentes estarem em condição 

de vulnerabilidade, necessitando assim de apoio e informações seguras de 

profissionais capacitados em atendê-los e acompanhá-los nesse período. Torna-se 

evidente, portanto, que devido a tal cenário exposto, é infactível a discussão de tal 

temática em questão, bem como avaliar se seus objetivos foram alcançados. Foram 

utilizados os descritores, de acordo com os termos do DECS, para o tema de atuação 

do Enfermeiro nas escolas ao que tange a prevenção da gravidez na adolescência. A 

busca foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde – BVS utilizando os filtros “Brasil”, 

“Artigo” e “Ano” (2011 a 2021). Sendo assim, constata-se que não há incentivo por 

partes das instancia superiores para realização do programa saúde do adolescente, 

analisando a realidade do programa saúde da família ficou evidenciado que programa 

funciona de forma precária. As condições de trabalho a que os enfermeiros nos PSF 

estão submetidos são precárias, faltam materiais educativos, estrutura física 

adequada para os atendimentos e para as atividades educativas; associados a esses 

fatores estão os inúmeros programas que eles devem desenvolver dentro da Unidade 

de Saúde, o que impossibilita o desempenho pleno voltado aos adolescentes. 
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