
Autoras: Ana Cláudia de Araújo, Francineide Gadêlha Cunha, Flávia Pereira da Silva, Jacilene
Baracho da Costa, Maria das Graças dos Santos Oliveira, Patrícia Viviane Costa dos Santos.
Apresentadora: Flávia Pereira da Silva
Professora orientadora: Maria Jalila Vieira de Figueirêdo Leite

No Sistema Único de Saúde há grande incentivo para construção e disponibilidade de “Salas de Situação em Saúde” que

podem ser conceituadas como representações de uma situação de saúde de forma organizada e clara de acordo com a

finalidade e público alvo a que se destina. Neste espaço, físico ou virtual, os gestores, os trabalhadores e os usuários

podem acessar informações em saúde que serão úteis para o diagnóstico da condição de saúde de uma população e no

planejamento, acompanhamento e avaliação das ações de saúde. Salas de Situações voltadas para os usuários são

consideradas um grande desafio na sua construção, no sentido de necessitarem transmitir as informações desejadas de

forma clara, acessível e lúdica. Na atualidade é de grande conhecimento o fascínio que os meios digitais e cibernéticos

exercem sobre os jovens.

Este trabalho apresenta uma proposta de construção de

um Blog voltado para disponibilizar informações que

possam orientar e conscientizar os jovens na prevenção

da gravidez na adolescência, como uma ferramenta de

informação e um veículo de comunicação.

Nosso blog terá esta cara!

Que informações em saúde os adolescentes poderão
obter no blog?

 Número de adolescentes grávidas

 Número de complicações na gravidez em adolescentes

 Número de mortes entre bebês de mães adolescentes

 Número de adolescentes inscritas em programas de

planejamento familiar

 Pesquisas que demonstrem o grau de satisfação das

adolescentes com sua gravidez

 Pesquisas que demonstrem a repercussão da gravidez de

adolescentes nas relações familiares, de trabalho, sociais e

escolares

No blog há um espaço para
postar comentários: através dele
os blogueiros poderão expressar suas
opiniões

O BLOGTRIS foi pensado por um grupo de alunas da 1ª turma do Curso Técnico em Registros e Informações em

Saúde da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e visa disponibilizar notícias,

publicações, informações e postar depoimentos e dúvidas relacionadas à gravidez na adolescência. Através deste

blog as alunas abrem espaço para que os blogueiros possam se informar sobre as mais variadas atualidades

relacionadas às informações em saúde na área da gravidez na adolescência e também discutir e expressar suas

opiniões.
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