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Resumo
A gravidez na adolescência é um fenômeno que vem sofrendo alterações ao longo do tempo,
tanto nos conceitos referentes à idade, quanto seus valores perante a sociedade. Ano após
ano, o número de adolescentes que engravidam aumenta. A atividade sexual precoce e
antecipação da menarca (1ª menstruação) interferem consideravelmente nesses dados.
Índices do ano de 2009, apresentam uma incidência de 2% a 3% de gestantes adolescentes
no Japão, e de 53% na Nigéria, representado o quanto que o nível de escolaridade e acesso
à informação influenciam significativamente na diferença entre um país e outro. O objetivo
do presente trabalho foi aumentar o conhecimento sobre os principais riscos de gravidez
em adolescentes da equipe de Saúde da Família (eSF) de Palmeirinha, São Mateus do Sul,
Curitiba - PR. Trata-se de um estudo descritivo com intervenção educativa realizado para
ajudar a aumentar o conhecimento sobre a gravidez e seus riscos para as adolescentes.
Para o diagnóstico, foram desenvolvidas 2 fases: operalização de variáveis; e técnicas,
procedimentos e processamento da informação. Para implementação da intervenção foi
desenvolvido um programa com sete sessões semanais de palestras, com uma duração de
quarenta e cinco minutos. No final foram ouvidas diferentes opiniões dos adolescentes,
respeitando todos os critérios emitidos,e lhes apliquei uma técnica para aprender que o
positivo e negativo é o interessante deste programa. A partir do levantamento realizado,
por meio do estudo descritivo, sobre o conhecimento acerca da gravidez e seus riscos
para as adolescentes grávidas na ESF Palmeirinha, entre os meses de maio e outubro de
2017, foram levantando os dados apresentados nas tabelas a seguir. Antes da intervenção
predominava o nível médio de conhecimento sobre a gravidez com (58,3%), seguido com
um nível baixo (41,7%). Após a intervenção foi observado que o nível alto predominou
(56,6%) seguido do nível médio (43,4%).

Palavras-chave: Adolescente, Anticoncepção, Gravidez na adolescência, Prevenção Pri-
mária
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1 Introdução

A gravidez na adolescência é um fenômeno que vem sofrendo alterações ao longo do
tempo, tanto nos conceitos referentes à idade, quanto seus valores perante a sociedade. Ano
após ano, o número de adolescentes que engravidam aumenta. A atividade sexual precoce
e antecipação da menarca (1ª menstruação) interferem consideravelmente nesses dados.
Índices do ano de 2009, apresentam uma incidência de 2% a 3% de gestantes adolescentes
no Japão, e de 53% na Nigéria, representado o quanto que o nível de escolaridade e acesso
à informação influenciam significativamente na diferença entre um país e outro.

Antigamente, ostentar um “barrigão” era uma forma de prestígio, desde de que de-
vidamente acompanhada pelo marido. Atualmente, as grávidas adolescentes sofrem pre-
conceito e vergonha por essa condição, até porque, na maior parte das vezes, o namo-
rado/parceiro raramente está presente para oferecer algum tipo de apoio.

Apesar de países como México e Suécia colocarem a pílula anticoncepcional à disposi-
ção das jovens em postos de saúde e incluírem explicações sobre a utilização dos métodos
contraceptivos, os resultados costumam ser insignificantes. Pesquisas revelaram que, as
mexicanas desejaram ter um filho para serem mais respeitadas e as suecas porque dava
um significado a uma vida solitária e sem expectativas.

Engravidar na adolescência é, na maioria dos casos, uma atitude não planejada, pas-
sível de conflitos externos (sociedade: escola, família) e internos (psicológicos: depressão,
medo, insegurança). Os índices de gravidez na juventude aumentam constantemente, con-
siderando pesquisas em variados países. A menina que se encontra nessa fase da vida,
marcada por mudanças físicas e mentais, não está suficientemente preparada para a ges-
tação. Se ela não está disposta a encarar tal situação, muito menos estará o futuro pai,
pois este também é responsável pela concepção e nascimento da criança.

A desinformação diminuiu, mas a reflexão e a responsabilidade dos adolescentes tam-
bém. As consequências de uma gestação não planejada vão desde problemas físicos ou
comportamentais que o recém-nascido pode adquirir, até ao aumento da taxa de morta-
lidade das mães que não frequentam o pré-natal. As possibilidades dessas crianças que
nascem se tornarem pais ou mães futuramente na juventude, também é alto. Da integra-
ção do jovem aos programas de educação sexual, é necessário mais diálogo e circulação
de informações sobre o assunto.

Os meios de comunicação já cumprem um papel fundamental nesse sentido, mas resta
ao adolescente buscar uma maneira de interagir com seus pais sobre o assunto e tomar
atitudes conscientes para que não ocorra uma sobrecarga de responsabilidades em suas
vidas. Informação é importante, mas não o suficiente. A conscientização e o planejamento
familiar estão em primeiro lugar. Existe um projeto da MTV chamado “16 and Pregnant ”,
em português traduzido para ”Grávida aos 16”, que foi lançado mundialmente no objetivo
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de retratar as implicações e questões derivadas de uma gravidez na adolescência.
O dia 26 de setembro é considerado o Dia Mundial da Gravidez na Adolescência. Essa

campanha foi criada com o intuito de conscientizar e ensinar jovens de todos os países a
evitar uma gravidez indesejada. Saiba mais informações pelo site Viva Sua Vida.

A gravidez na adolescência pode ocorrer de diversas formas:
§ Atividade sexual precoce e inconsequente;
§ Violência sexual;
§ Dificuldade no diálogo familiar, entre outros.
Para evitar esse possível transtorno, é necessário existir confiança mútua no ambiente

familiar, informações mais detalhadas sobre métodos contraceptivos, redução da ideologia
impregnada da desvalorização do conceito sexual exposta às crianças, desmistificação de
algumas ideias repassadas entre amigos e, acima de tudo, respeito e limite ao seu próprio
tempo quanto ao início da atividade sexual.

As etapas de qualquer gravidez, seja ela planejada ou não, exigem cuidados impor-
tantíssimos à saúde da mãe e bebê. Os riscos são maiores nas gestantes adolescentes, por
isso, elas necessitam de assistência médica o quanto antes.

Pré-natal, acompanhamento terapêutico, apoio familiar e bem estar pessoal são ex-
tremamente fundamentais nesse momento tão delicado na vida de uma jovem. Uma fase
confusa, caracterizada por incertezas, modificações corporais e psicológicas intensas e
maior exposição de ideias contrárias àquelas impostas pela sociedade, ou até mesmo pelos
pais. A busca pela liberdade e independência do autoritarismo familiar, rebeldia, conflitos
na própria aceitação e no círculo de amigos, descobertas, criação de uma identidade ao
se unir e se inserir à um grupo social, tudo isso contribui para o amadurecimento do ser
humano. A adolescência compreende as seguintes faixas etárias: 15 a 24 de acordo com a
ONU (Organização das Nações Unidas), 10 a 20 para a OMS (Organização Mundial da
Saúde) e 11 aos 18 para o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). as fisiológicas.
O desenvolvimento desenfreado de hormônios, característico dessa etapa da vida, marca
o início da puberdade.

A puberdade implica em alterações tanto no corpo feminino, quanto no masculino. Nos
garotos, ocorre o crescimento de pelos pubianos e nas axilas. Aumento do pênis e testículos,
alterações e engrossamento de voz e a primeira ejaculação. Nas meninas, o surgimento
da menarca (1ª menstruação), desenvolvimento das glândulas mamárias, crescimento de
pelos pubianos e nas axilas e aumento dos quadris. Nos dois organismos, acontecem as
primeiras etapas da fase de reprodução humana. Logo, inicia-se o amadurecimento do
comportamento pessoal, a atratividade pelo sexo oposto e o contato com a sexualidade.

As causas mais prováveis para a gravidez em adolescentes são:
§ Atividade sexual precoce;
§ Falta de comunicação em casa;
§ Estrutura familiar;
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§ Questões psicológicas;
§ Maior exposição à banalização sexual;
§ Influência de amigos e conteúdos midiáticos;
§ falta de informação a respeito dos métodos contraceptivos;
§ Inconsequência e violência sexual, etc.
Segundo pesquisas, a atividade sexual precoce entre os adolescentes está relacionada

ao contexto familiar, onde os próprios pais possuem históricos semelhantes. A ausência
do conservadorismo, a independência desmedida, a falta de cumplicidade e a vergonha
de abordar assuntos sexuais em momentos de reunião familiar, são fatores que implicam
consideravelmente neste aspecto.

Quando não há jogo de cintura para equilibrar os limites impostos aos filhos, o início
de transtornos familiares torna-se bastante eminente. Deixar por conta exclusiva deles
o acesso à locais impróprios, em horários inadequados, acompanhados de pessoas que os
influenciem negativamente, sem orientação, os deixam vulneráveis às tentações mundanas.

A falta de aproximação quebra uma barreira de segurança entre pais e filhos. O excesso
dela e a invasão de privacidade, também. As iniciativas tomadas em casa devem ser
feitas com muito bom senso. Vasculhar gavetas, mochilas e roupas em busca de indícios
de atividade sexual não é uma atitude aconselhável. Reprimir assuntos relacionados à
sexualidade do adolescente faz com que apareça um distanciamento maior entre os dois
lados.

Portanto, para não ter constrangimento de ambas as partes, as conversas sobre o
assunto devem ser tratadas de maneira natural e sutil, sem uma postura ditatorial ou
investigativa. O pai que exerce o papel de amigo é um conselheiro mais ativo e menos
preocupado com os relacionamentos do filho. Ele passa a representar um “modelo” de
vida a ser seguido, onde todos os questionamentos podem ser esclarecidos e a confiança é
mais presente.

Como Evitar a Gravidez? À medida que os índices de gravidez na adolescência au-
mentam, é importante salientar para o uso importantíssimo dos métodos contraceptivos
para evitar complicações. Seja por desconhecimento, esquecimento, inconsequência, medo
de decepcionar o parceiro ou aliviar constrangimentos possíveis de uma família moralista,
os jovens estão abandonando cada vez mais o propósito de se proteger ou de não conceber
um filho não planejado.

O método mais adotado no mundo, fabricado com látex (material de elasticidade), é
colocado no pênis ereto do homem e retém a ejaculação. Importante deixar uma parte na
ponta vazia, sem ar, para que o esperma fique ali. Deve ser retirado imediatamente após
a ejaculação, sendo segurado pelas bordas para impedir o escape de espermatozoides, e
precisa ser descartado após o uso. Pode ser adquirida gratuitamente nos postos de saúde
e compradas em supermercados e farmácias. Sempre observar se o produto contém o selo
de certificação do INMETRO e se está dentro do prazo de validade.
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§ Eficácia: 96%
§ Vantagens: preço bastante acessível, não necessita de receita médica e é indicado na

prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e de doenças do colo uterino.
Não faz mal à saúde.

§ Desvantagens: Quando mal colocado ou no rompimento durante a relação, perde a
eficácia.

§ Custo de uma camisinha a cada relação.
§ Efeito colateral: Pode provocar alguma irritação ou alergia. Nestes casos, troque a

marca do preservativo e use juntamente com lubrificantes à base de água.
Camisinha Feminina Fabricada com látex, essa camisinha e possui dois anéis nas ex-

tremidades. Retirada da embalagem somente na hora do uso, flexiona-se um dos anéis que
é introduzido na vagina. O anel é empurrado pelos dedos indicador e médio e deixa-se um
pouco do preservativo para o lado de fora, mantendo-o dessa forma até o final da relação.
O anel fica preso à vulva e impede o contato desta com o esperma. Precisa ser retirado
logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que o líquido seminal não escorra para
dentro da vagina.

§ Eficácia: 97%
§ Vantagens: preço bastante acessível, não precisa de receita médica e é indicado na

prevenção das DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis) e de doenças do colo uterino.
Não faz mal à saúde.

§ Desvantagens: Quando mal colocada ou no rompimento durante a relação, perde a
eficácia.

§ Custo de uma camisinha a cada relação.
§ Efeito colateral: Pode provocar alguma irritação ou alergia. Nestes casos, troque a

marca do preservativo e o utilize com lubrificantes à base de água.
O Diafragma anel flexível em formato de cúpula, coberto por uma membrana de borra-

cha fina (látex ou silicone) que é introduzido na vagina momentos antes da relação sexual.
Cobre o colo do útero e funciona como uma barreira, impedindo a entrada de esperma. O
tamanho é indicado pelo médico e deve ser utilizada com uma pomada ou gel espermicida
para o aumento da eficácia. Deve ser introduzido de 15 a 30 minutos antes do ato e ser
retirado 6 a 8 horas após a última penetração.

§ Eficácia: 82% a 97%
§ Vantagens: Não interfere no ciclo menstrual, auxilia no conhecimento do próprio

corpo, relativamente fácil de usar, não diminui prazer sexual e protege contra doenças do
cervix. Quando bem cuidado, substitui-se apenas em casos de mudança de peso ou a cada
4 anos.

§ Desvantagens: Preço, mulheres que tiverem bebês recentemente, virgens e quem
tem alergia à borracha ou espermicida. Má colocação, medida inadequada, falta do es-
permicida ou em quantidade insuficiente acarretam em uma provável falha desse método
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contraceptivo.
Efeito colateral: Pode provocar irritação vaginal, reação alérgica, dor na relação ou

infecção urinária.
O Espermicida impede a entrada dos espermatozoides no útero, matando ou imobilizando-

os. Feito em gel, creme ou espuma, é aplicado na vagina antes da relação sexual. Permanece
ativo até 30 minutos após sua colocação. Depois de colocado, a mulher não deve se le-
vantar para não escorrer. É adquirido nas farmácias sem necessidade de receita médica.
Não oferece o mesmo grau de proteção que a camisinha. Utiliza-se com a camisinha ou
diafragma.

§ Eficácia: 58 a 90%. Aumenta-se aliando à camisinha ou ao diafragma.
§ Vantagens: Uso simplificado, protege contra algumas doenças ginecológicas como

infecções.
§ Desvantagens: Deve ser colocado antes de cada relação. Exige disciplina e algumas

marcas só possuem eficácia com outros preservativos. Mulheres que não querem ou não
podem engravidar em hipótese alguma, desaconselha-se o uso. Não protege contra DST.

§ Efeito colateral: Pode causar irritação.
A pílula anticoncepcional são hormônios que evitam a liberação do óvulo. Sob pres-

crição médica, o primeiro comprimido é tomado no primeiro dia da menstruação. Depois,
ingere-se um a cada dia, no mesmo horário do primeiro, até terminar a cartela. Aguarda-se
uma semana e inicia-se a próxima cartela no oitavo dia. A menstruação sempre vem nesse
intervalo. De fácil acesso e grande eficácia, a pílula anticoncepcional é um outro método
bastante adotado.

§ Eficácia: 97 a 99,9%
§ Vantagens: Proteção contra alguns tipos de câncer ou doenças ginecológicas, não

interfere na relação sexual e pode reduzir problemas menstruais ou hormonais como acne.
§ Desvantagens: A disciplina extremamente importante para quem vai usar esse mé-

todo. Caso ocorra uma falha no processo, o efeito é reduzido.
§ Efeito colateral: Aumento ou redução do peso, dores de cabeça, náuseas, tonturas,

mal estar gástrico, dor mamária, sangramento entre menstruações e alteração emocional.
Esses são os métodos mais indicados para os adolescentes. Mas, existem outros métodos

contraceptivos que podem ajudar a evitar uma gravidez não planejada. A falta de cuidado
e desconhecimento de doenças como: AIDS, Sífilis, HPV, Candidíase e Gonorreia, faz com
que várias pessoas as contraiam e não estejam cientes disso. O uso do preservativo é
indispensável não só na contracepção, mas também na prevenção desses males.

A pílula do dia seguinte é uma opção, seja por impulso ou falta de precaução, a ca-
misinha ou outros métodos não são usados com a frequência que deveriam nas relações
sexuais. Ou então, o preservativo se rompe como em alguns casos, e o desespero da pos-
sibilidade de gravidez se instala. Casos dessa natureza não são raros e o uso da pílula do
dia seguinte é bastante utilizado por inúmeras adolescentes nessas situações.



14 Capítulo 1. Introdução

Afinal, ela pode ser utilizada deliberadamente a cada relação “mal” sucedida, preve-
nindo a gravidez? Não. A pílula do dia seguinte é uma medicação de urgência, que precisa
ser usada apenas em último caso quando os métodos contraceptivos acidentalmente fa-
lham. O uso dessa pílula deve ser feito apenas em casos extremos, e sua eficácia aumenta
quanto antes ela for ingerida após a relação sexual. Esse medicamento contém altas doses
hormonais (levonorgestrel), evita a ovulação e propicia um ambiente desagradável para
os espermatozoides. Se a fecundação já ocorreu, provocará a descamação do útero, im-
pedindo que o ovo se implante. Mas, se a implantação já tiver ocorrido, dando início à
gravidez, a pílula não surte efeito algum.

A tabelinha mapeia o ciclo hormonal e fértil feminino é descrito por meio da tabelinha.
Ela é capaz de detectar os dias em que se pode ter relações sexuais com um menor risco
de gravidez. A tabelinha funciona da seguinte maneira:

§ Deve-se marcar, todo mês, a data de início da menstruação em um calendário.
Após uns seis meses, em média, pode-se obter uma informação mais precisa sobre o ciclo
hormonal;

§ Divide-se o número de dias do intervalo entre uma menstruação e outra por 2. O
número obtido é o meio do ciclo.

§ Três dias antes e depois desse número obtido são os dias férteis de uma mulher. Os
dias mais indicados para não se arriscar uma concepção ficam fora desse período.

§ Vale lembrar que esse método é falho e que o ciclo hormonal pode variar muito. Para
utilizá-lo, indica-se o uso de preservativos ou o aconselhamento médico

Quando existe a rejeição familiar perante uma gravidez não planejada, vários proble-
mas passam a interferir no lado emocional da adolescente. Não apenas a rejeição, mas
também a insegurança, a ausência do pai da criança e a repressão de pessoas próximas
influenciam em todos os transtornos que ela pode vir a enfrentar.

A partir do momento que a hipótese de gravidez tornase real, todos os conflitos apa-
recem. A fase mais complexa da vida, rodeada de dificuldades e incertezas, não está
suficientemente preparada para a chegada de uma criança. Logo, se existiam perspecti-
vas relacionadas ao pré-vestibular para ingresso na faculdade e entrada no mercado de
trabalho, tudo terá que ser revisado. Muitas vezes as adolescentes acabam optando pelo
aborto, opção bastante arriscada e desesperada. Algumas meninas são forçadas pelos pais
a tomarem tal atitude drástica, e outras o fazem para omitir o ocorrido da família.

Atualmente, na legislação brasileira, o aborto é considerado uma prática ilegal, ex-
cluso os casos de estupro e que ofereçam risco à saúde materna. Várias mulheres utilizam
métodos abortivos não autorizados e sem assistência médica. Tais procedimentos geram
sérias sequelas psicológicas e físicas como infecções, hemorragias, esterilidade e podem
levar à morte. Nas situações em que a adolescente opta por enfrentar as responsabilida-
des maternas, existe também as possibilidades de transtornos de caráter social, familiar e
pessoal. Na sociedade, a adolescente passa a lidar com olhares tanto compreensivos como
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repreensivos. Há pessoas que buscam orientar e transmitir experiências de vida com a
gestante

A gravidez na adolescência, caracterizada pela imaturidade física, funcional e emoci-
onal, predispõe gestante e feto à gravidez de risco e complicações obstétricas. O maior
índice de mortalidade é encontrado entre mães menores de 16 anos. Problemas anatô-
micos comuns na adolescente como: tamanho e conformidade da pelve e elasticidade dos
músculos uterinos justificam esse fato. Fique atenta às principais doenças na gravidez e
previna-se o quanto antes.

Alguns mitos, tabus e dúvidas passados de boca em boca influenciam consideravel-
mente na atividade sexual da adolescente. A gravidez não planejada é decorrente desse
processo. Eis alguns deles:

§ O líquido transparente que sai no momento da excitação, mas antes da ejaculação,
engravida? Sim. Apesar desse líquido ter a função de limpar o canal por onde passam os
espermatozoides e ser um lubrificante, existe nele uma pequena quantidade de esperma-
tozoides. Então, por mais que a possibilidade de gravidez seja mínima, ela pode ocorrer.

§ Grávida pode menstruar? Não. A menstruação é específica para casos em que não
ocorre a fecundação. A camada interna do útero sofre descamação, excluindo a possibili-
dade de um embrião se desenvolver. Quando existe a gravidez, pode acontecer um ligeiro
sangramento decorrente de alguma alteração interna, ou uma lesão. Nesses casos, deve-se
procurar um médico.

§ No sexo anal/oral, há possibilidade de gravidez? Não. Nos dois casos, o esperma-
tozoide não pode encontrar o óvulo, pois são canais extremamente diferentes. Porém, no
sexo anal deve-se tomar muito cuidado, pois qualquer líquido que escapar e entrar em
contato com a vagina, gera o risco de gravidez.

§ Asseio íntimo com uma ducha, depois da relação sexual, previne a gravidez? Não.
Quando o esperma é lançado no canal vaginal durante a ejaculação ou até mesmo antes, no
líquido lubrificante, não existe possibilidade de fazer uma “limpeza” a tempo de alcançar
os espermatozoides.

§ Quando a relação sexual é feita em pé, há risco de gravidez? Sim. Nenhuma posição
altera o percurso dos espermatozoides até o óvulo.

§ A menina pode engravidar na sua primeira relação sexual? Depende. Se o corpo dela
já estiver preparado para uma gestação (a partir da 1ª menstruação), e ela estiver no
período fértil, sem dúvidas existe possibilidade de gravidez.

§ Ter relações sexuais durante a menstruação ou no período de pouco fertilidade
(tabelinha), previne a gravidez? Depende. As possibilidades são reduzidas, mas nos casos
de meninas com um ciclo menstrual irregular, esse período pode alterar. Para descobrir
se existe irregularidade no seu ciclo, procure a orientação de um médico.

§ Há risco de gravidez ao utilizar o coito interrompido? Sim. O coito interrompido
consiste em ter relações sexuais sem preservativo e ejacular fora do canal vaginal. Porém,
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no próprio líquido lubrificante anterior à ejaculação, existe a presença de espermatozoides.
Há casos em que o líquido seminal pode escorrer para a vagina, indo de encontro ao óvulo.

§ Fazer o teste do muco, ou Billings, é um bom método para não engravidar? Não.
O método do muco consiste em introduzir o dedo no canal vaginal e perceber o nível de
umidade e viscosidade. Essa consistência pode indicar o dia fértil, mas depende e varia de
acordo com alguns fatores: Excitação sexual, infecções e calcinhas apertadas. Esse método
funciona melhor para quem deseja engravidar.

Mediante a essas perguntas, que geralmente não são trabalhadas com os jovens no
serviço de saúde e no contexto familiar o presente trabalho pretende aproximar-se da
população jovem adscrita para identificar seus conhecimentos e perspectivas acerca da
gravidez na adolescência, para então propor atividades que visem o aumento do conheci-
mento e cosnciência sobre a gravidez na adolescência.
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2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral
Aumentar o conhecimento sobre os principais riscos de gravidez em adolescentes da

equipe de Saúde da Família (eSF) de Palmeirinha, São Mateus do Sul, Curitiba - PR.

2.2 Objetivos Específicos
1. Identificar o nível de conhecimento dos adolescentes sobre a gravidez na adolescência.
2. Construir programa de formação sobre os prevenção da gravidez indesejada na

adolescência.
3. Implementar o programa de formação sobre os prevenção da gravidez indesejada na

adolescência.
4. Avaliar o nível de conhecimento dos adolescentes após programa de intervenção

aplicada.
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3 Revisão da Literatura

Cada dia que passa os índices de adolescentes grávidas vem aumentando cada vez
mais, se fazendo como um fator alarmante na maioria dos casos devido aos perigos que
esse processo proporciona à saúde da mulher e do bebê. Se você está em dúvidas se pode
ou não se encontrar nessa condição, confira neste artigo e saiba quais são os principais
sintomas e sinais de uma gestação.

Mesmo com tanta informação sobre como se prevenir para evitar possíveis transtornos,
muitos jovens optam por não utilizar contraceptivos, proporcionando chances de serem
infectados por doenças sexualmente transmissíveis e também de engravidar. Esse fator
vem se tornando alarmante entre os adolescentes atualmente, principalmente porque eles
vem iniciando a vida sexual cada vez mais cedo

O corpo de uma adolescente quase nunca está preparado para gerar um feto, isso
porque suas estruturas ainda não se desenvolveram completamente para passar pelas
complexas mudanças que o período gestacional impõe à mulher. Além disso, seu estado
emocional que está a flor da pele, assim como as suas atitudes para com o mundo, ajudam
a piorar um pouco mais a situação, fazendo com que muitas escolham abortar ao invés
de seguir em frente com a gravidez, colocando em risco não somente a vida do seu filho,
mas também a sua.

Devido à falta de experiência e por não saber nada sobre o mundo materno, mui-
tas adolescentes só percebem que estão grávidas quando a barriga começa a crescer e
sua menstruação está bastante atrasada. Pesquisas revelam que os primeiros sinais de
uma possível gestação aparecem cerca de três semanas após a fecundação do óvulo, com
sintomas como:

A palavra Adolescente vem do latim “adolescere”, que significa crescer. Adolescente
é o indivíduo que se encontra entre os dez e vinte anos, faixa etária determinada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), órgão “inspirado diretamente na convenção dos direitos da Criança, realizada
pela Assembléia Especial das Nações Unidas e adotada no Brasil em 1989” (BORGES;
LATORRE; SCHOR, 2007), estabelece o período dos 12 aos 18 anos.

A hebiatria é uma fase do desenvolvimento humano na qual as alterações físicas, psí-
quicas e sociais acontecem de forma mais acentuada. Os hormônios são os responsáveis
pelas transformações em nível biológico, que são vivenciadas de forma semelhante por
todos os indivíduos . Essa maturação hormonal e o crescimento somático tornam o orga-
nismo preparado para a reprodução, que é a puberdade (PELAEZ et al., 2002).

Algumas pessoas acham que puberdade é sinônimo de adolescência, mas, a palavra
puberdade “origina-se do latim pubertas - idade fértil, caracterizada principalmente pela
capacidade reprodutiva, aspecto importante do processo adolescente”(PELAEZ et al.,
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2002), também definida como maturação biológica que ocorre na adolescência. Portanto,
trata-se de uma parte da adolescência, a biológica.

Em vista disso, a adolescência refere-se “a uma busca de identidade, a uma aceleração
do desenvolvimento intelectual e a uma evolução da sexualidade” . Estes fatores são
vivenciados de maneira diferente em cada sociedade e geração, “havendo, por vezes, um
descompasso entre o corpo pronto para reprodução e o psíquico despreparado para esse
evento” (RIOS et al., 2002).

Além disso, a gravidez na adolescência é vista como um dos maiores problemas na
saúde reprodutiva de todas as sociedades mundiais, pois traz prejuízo além do biológico.
A interrupção dos estudos, comprometendo a inserção no mercado de trabalho e as as-
pirações da jovem; a maior incidência de problemas de saúde decorrentes da gestação
prematura; a perpetuação do ciclo de pobreza e de maior vulnerabilidade à violência
doméstica (SILVA; TONETE, 2006).

É preciso ressaltar o aspecto cultural e histórico que relegou às mulheres uma parti-
cipação somente no espaço doméstico, não lhes sendo possível, durante muitos séculos, a
instrução oficial e o ingresso em uma carreira profissional. Por não disporem, ainda, de
meios anticonceptivos, restavam-lhes o casamento e uma numerosa prole a ser cuidada.
Com o transcorrer dos tempos, evoluções socioculturais foram acontecendo, transformando
também o comportamento sexual, tornando-o mais liberal, reforçado pela introdução do
anticoncepcional e o ingresso da mulher no mercado de trabalho (ÁLVAREZ, 2004).

Estudo em Porto Alegre, verificou um percentual de 19,5% de mães adolescentes em
um total de 20865 gestantes (CERQUEIRA-SANTOS, 2010). A gravidez é uma marca
na vida da mulher como também de seu parceiro. A vida do casal poderá ter um rumo
que, talvez, não tenha sido o planejado ou o almejado. Quando ocorre uma gravidez na
adolescência, os jovens poderão “estar queimando etapas importantes em seu processo de
amadurecimento”. O casal, ou a mulher sozinha, passa a desempenhar a tarefa familiar
que, muitas vezes, é um ofício penoso que gera conflitos (ÁLVAREZ, 2004).

Porém, percebe-se a necessidade de mais estudos sobre o assunto para poder defini-
lo como problema de saúde pública, embora não haja dúvidas de que a gravidez na
adolescência traz dificuldades várias para a maioria dos jovens, afetando e desorganizando
seu crescimento e desenvolvimento pessoal, o envolvimento com seu parceiro e o universo
familiar (RIOS et al., 2002).

A precocidade traz consigo o menor conhecimento sobre sexualidade, tendo como
conseqüência, maiores chances de gravidez precoce. A sociedade impõe estereótipos sobre a
vivência da sexualidade e do amor, e os meios de comunicação mostram uma imagem ideal
de homem e mulher, incentivando uma iniciação sexual precoce, omitindo as conseqüências
deste ato (PELAEZ et al., 2002). Em outras palavras, ela pressiona o jovem a ter atitudes
para as quais, em alguns momentos, ele ainda não está preparado, portanto não sendo
consciente este comportamento.



21

A família e escola estimulam na aquisição de conceitos e práticas sexuais de seus
componentes, com suas crenças e tabus. A família é apontada como elemento-chave para
esse apoio e acolhimento. Eles contribui não apenas para a sobrevivência dos indivíduos,
mas também para a proteção e a socialização de seus componentes, transmissão do capital
cultural, do capital econômico e da propriedade do grupo, bem como das relações de gênero
e de solidariedade entre gerações (MOREIRA et al., 2008).

Em casos de conflitos entre os membros da família, percebe-se o aumento da vulne-
rabilidade dos adolescentes, podendo assim aumentar a situação de risco. Obviamente
é preciso olhar para esta “situação de desarmonia” com certo relativismo, pois sabemos
que algumas famílias a vivenciam circunstancialmente, enquanto outras podem, de fato,
ilustrar aquilo que tradicionalmente o senso comum alcunha de ”famílias desestrutura-
das”(MOREIRA et al., 2008). Estes fatores de risco acontecem principalmente quando
há desavenças entre o casal, doença mental do cuidador, moradia superpovoada ou ha-
bilidades paternas limitadas . O que caracteriza a família como fonte de apoio social é
a qualidade do relacionamento entre seus membros: a constância e a estabilidade dos
relacionamentos familiares, a reciprocidade, a mutualidade e o diálogo, além do caráter
face-a-face das interações.

A falta de aproximação da família leva o jovem a buscar apoio fora dela, gerando com-
portamentos inadequados que afetam sua vida futura com o risco de uma gravidez ino-
portuna como também de uma enfermidade sexualmente transmitida (SILVA; TONETE,
2006). A realidade de que uma em cada cinco gestantes é adolescente não é vivenciada só
nos países em desenvolvimento, mas figura como situação universal e está envolvida pela
existência de uma enorme ‘rede multicausal’ tornando, assim, os adolescentes vulneráveis
a essa situação.
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4 Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo com intervenção educativa realizado para ajudar a
aumentar o conhecimento sobre a gravidez e seus riscos para as adolescentes grávidas da
UBS Palmeirinha, município São Mateus do Sul, Curitiba, Paraná durante o período de
maio a outubro de 2017.

Um universo de 8 adolescentes grávidas, foi selecionado uma amostra probabilística
aleatória simples de 22 grávidas. Para preparar o questionário para este levantamento,
levou em conta os critérios de revistas espacializadas, literatura, e questionários existentes.

Este estudo permitiu o diagnóstico, tendo em conta as seguintes variáveis:
1 - Operalização de variáveis
Nivel de conhecimento sobre a gravidez adolescente: Refere-se à noção de que você

tem sobre gravidez na adolescência. É definida como conhecimento que as adolescentes
tem sobre os sintomas, as possiíveis consequências, bem como os diferentes métodos para
evitar a gravidez indesejada e o diagnostico.

Variável qualitativa ordinal: Alto nível: 29-43 pontos; Nível médio: 14-28 pontos; Baixo
nível: 0 - 13 pontos

Inclui as seguintes dimensões:
Nivel de conhecimento sobre os síntomas da gravidez: refiere-se as mundanças fisio-

lógicas, metabólicas e mesmo morfológicas que ocorrem em adolescentes grávidas.
Alto nível: 5-8 pontos
Nível médio: 3-5 pontos
Baixo nível: 0 - 2 pontos
Nivel de conhecimento sobre as conseqüências da gravidez: familia ao conhecimento

das conseqüências, mudanças económicas, psicológicas, saciáis e biológicas, complicações
e doenças.

Alto nível: 15-21 pontos
Nível médio: 8-14 pontos
Baixo nível: 0 - 7 pontos
Nível de conhecimento sobre métodos anticoncepcionais: refere-se a vários contracep-

tivos que identificam, que existem e que pode ser usado pelas adolescente s.
Alto nível: 10-14 pontos
Nível médio: 5-9 pontos
Baixo nível: 0 - 4 pontos
Nível de conhecimento sobre métodos para diagnosticar uma gravidez: Refere-se aos

métodos para determinação da presença de sintomas de uma gravidez.
Alto nível: 4-5
Nível médio: 2-3
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Baixo nível: 0 - 1
2 - Técnicas, procedimentos e processamento da informação

O questionário foi feito tendo em conta o nível de escolaridade da amostra em estudo,
que foi aplicado de forma individual, a fim de determinar o nível de conhecimento das
adolescentes sobre gravidez, sintomas, consequências e como prevenir e diagnosticar. Esta
técnica consiste de 4 perguntas, que são distribuídas as 4 dimensões da variável que está
trabalhando na pesquisa.

A questão número 1 avalia o conhecimento sobre os sintomas que falam a favor da
existência de uma gravidez, a questão 2 explora o conhecimento sobre as consequências,
a número 3 sobre métodos contraceptivos para evitá-lo e a pergunta 4 explora o conheci-
mento dos métodos para diagnosticar uma gravidez.

Respostas
Pergunta 1

Eles devem marcar os itens: 1, 2, 3, 4,6, 8.
Eles devem deixar em branco os itens: 5, 7.

Pergunta 2
Eles devem marcar os itens: 1, 3,4,5,6,7,9,10,11,13,14,15,17,18,19,21.
Eles devem deixar em branco os itens: 2, 8, 12, 16, 20.

Pergunta 3
Eles devem marcar os itens: 1, 2, 4, 7, 8,14.
Eles devem deixar em branco os itens: 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13.

Pergunta 4
Eles devem marcar os itens: 1, 2,3.
Eles devem deixar em branco os itens: 4, 5.
A informação foi computada através de um banco de dados criado no Microsoft Excel.

Tabelas foram feitas para expor os resultados expressos em números absolutos e percen-
tuais representando os resultados resumidos nas tabelas. Todos os adolescentes foram
informada anteriormente em que consistia o estudo, seus efeitos e a conveniencia pessoal
para a sua participação com a sua assinatura no formulário informado.

3 - Intervenção
Foi implementado um programa de intervenção projetado para as adolescentes, o local

escolhido foi na UBS Palmeirinha, foram realizados 7 sessões semanais de palestras, com
uma duração de quarenta e cinco minutos. Os temas foram encaminhados para dar saida
a um objetivo global.

Cada sessão teve uma ordem lógica, as mesma estavam inter-relacionadas, com uma
seqüência lógica entre as diferentes atividades e subdivididas em três tempos:

Tempo inicial : Foi realizado um exercício de participação ativa, entre as adoles-
centes e a equipe de trabalho, visando o entrosamento de ambas as partes. em seguida foi
realizado perguntas em relação a sessão anterior.
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Abordagem temática: Nesta abordagem se realizou uma análise mais profunda
dos temas que causavam preocupações expressas a estas adolescentes.

Tempo de integração e finalização: Se realizou a integração dos temas contidos
nos trabalhos e as conclusões deles.

Para desenvolver o programa, o mesmo, foi dividido em quatro fases fundamentais:
Diagnóstico : Um questionário foi aplicado para inicar um armazenamento (annex3)

foram realizadas entrevistas com meninas e mantida a observação durante todo o tempo
que esse programa duro.

Implementação: Nesta fase é projetado aplicações no programa.
Avaliação: No mesmo foi realizado a evolução do proceso e os resultados de forma

quantitativa-qualitativa.
Sessão 1.
Desenvolvimento: Para começar a apresentação foi distribuido um cartão que

incentiva adolescentes a ver e integrar com facilidade ao grupo com a técnica aplicada, foi
explicado o motivo da pesquisa. Onde elas concordaram com os procedimentos e deram o
seu consentimento por escrito.Então foram colocados em locais visíveis os cartazes com as
definições, termos e palavras-chaves a serem usadas nas pesquisas onde foram observados
por todos, e iniciou-se a sessão de perguntas.

Sessão: 2
Desenvolvimento: As adolescentes mostraram seu interesse em descobrir e aprender

algo novo. Para iniciar o tópico começamos a atividade com técnica de animação, para
promover a relação entre os participantes foi feito um debate entre eles, chegando a uma
conclusão que posteriormente foi ampliada pelo autor oferecendo um amplo conhecimento
sobre a mesma.

Sessão 3
Desenvolvimento: Nesta sessão o tempo foi muito favorável, todas as vezes em que

se comentou sobre o assunto em epígrafe, foram feitas perguntas diferentes, demonstrando
as dificuldades depois de conhecer os fatores de riscos. Os quais devem ser tratados pela
equipe de saúde da área. Após começou uma explicação dos riscos da prematuridade,
utilizando-se de folders e banners afixados em um mural, para assim atingirmos o objetivo
proposto.

Foi aplicada a técnica de fechamento, os adolescentes após haver recebido as expli-
cações corretamente, assimilaram bem o conteúdo e foram capazes de compartilhar suas
experiências pessoais tais como: eu não me protegia, e não me importava em engravidar
com pouca idade. Eu sou um adolescente e não me importava em ter filhos. No final foram
ouvidas várias opiniões,para apoiar o programa.

Sessão 4.
Desenvolvimento: Atividade realizada foi muito dinâmica, explorando determi-

nantes através da competição e as questões anteriores utilizando as técnicas das palavras.
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Os adolescentes mostraram-se muito felizes e capazes de solucionar algumas questões ou
dúvidas que surgiram, inclusive as complicações relacionadas a gravidez na adolescên-
cia. Foram escutados alguns exemplos de casos com complicações que ficaram a beira da
morte.

Sessão 5.
Desenvolvimento: A palestra foi realizada em um clima muito interessante e

muito positivo, as adolescentes estavam alegres e entusiasmadas com o conteúdo rápido
e dinâmico. Várias técnicas participativas foram usadas. E nesta ocasião foram retra-
tadas diferentes situações que deveriam identificar como positivo ou negativo para sua
saúde, onde-lhes demos alguns elementos que elas deveriam ser capazes de responder.E
responderam a todos corretamente

Sessão 6.
Desenvolvimento: A sessão técnica começou com a divulgação de como usar o

preservativo de forma correta, esclarecendo as dúvidas de seu uso e sua importância.
Os encontros foram com objetivo de explicar a técnica adquirida e compartilhar seus
conhecimentos

Sessão 7.
Desenvolvimento: Para iniciar a sessão a técnica aplicada foi ”Brainstorming”cada

um expôs seus critérios livremente sobre os temas, possibilitando um amplo debate e es-
clarecendo suas dúvidas. No final foram ouvidas diferentes opiniões dos adolescentes,
respeitando todos os critérios emitidos,e lhes apliquei uma técnica para aprender que o
positivo e negativo é o interessante deste programa.
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5 Resultados Esperados

A partir do levantamento realizado, por meio do estudo descritivo, sobre o conheci-
mento acerca da gravidez e seus riscos para as adolescentes grávidas na ESF Palmeirinha,
entre os meses de maio e outubro de 2017, foram levantando os dados apresentados nas
tabelas a seguir.

Antes da intervenção predominava o nível médio de conhecimento sobre a gravidez
com (58,3%), seguido com um nível baixo (41,7%). Após a intervenção foi observado que
o nível alto predominou (56,6%) seguido do nível médio (43,4%).

Tabela n ° 1 . Distribuição dos adolescentes pertencentes UBS Palmeirinha município
de São Mateus do Sul, Curitiba, Paraná de acordo com o nível de conhecimento sobre os
sintomas da gravidez.

Ao explorar os conhecimentos das adolescentes sobre as consequências da gravidez
antes dos estudos o nível médio predominou (50%), seguido pelo nível alto (47,7%) e
baixo (2,3%). Depois da intervenção predominou o nível alto (78,3%), seguido pelo nível
médio (21,7).

Tabela n ° 2 . Distribuição dos adolescentes pertencentes ao UBS Palmeirinha,
município de São Mateus do Sul, Curitiba, Paraná de acordo com o nível de conhecimento
sobre as consequências da gravidez.

Antes da intervenção predominou o nível baixo de conhecimento sobre métodos an-
ticoncepcionais de gravidez (70,1%). Após a intervenção é observado um predomínio do
nível alto (75%), sobre o conhecimento dos métodos anticoncepcionais, restando apenas
25% no nível médio.

Tabela n ° 3. Distribuição das adolescentes do UBS Palmeirinha, município de Sao
Mateus do Sul, Curitiba, Paraná dependendo do nível de conhecimento sobre métodos
anticoncepcionais.

Antes do estudo o nível de conhecimento em adolescentes sobre métodos para diag-

Nível de conhecimento sobre o
Sintomas de gravidez.

Resultados

Antes Depois
N. ° % N. ° %

Alta 0 0 5 56.6
Médio 3 58,3 3 43.4
Baixo 5 41,7 0 0
Total 8 100 8 100
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Nível de conhecimento sobre as consequências da
gravidez.

Resultados

Antes Depois
N. ° % N.

°
%

Alta 4 47.7 5 78,3
Médio 3 50 3 21,7
Baixo 1 2.3 0 0
Total 8 100 8 100

Nível de conhecimento sobre o
métodos de

contraceptivos
para evitar a gravidez.

Resultados

Antes Depois
N. ° % N.

°
%

Alta 1 8.3 7 75
Médio 3 21,6 1 25
Baixo 4 70.1 0 0
Total 8 100 8 100

nosticar a gravidez era de 53,3% no nível médio. Seguido pelo nível baixo (40%) e apenas
16,7% pra nível alto. Observa-se que, após a intervenção, o nível de conhecimento dos
adolescentes, sobre métodos para o diagnóstico de gravidez foi alta (93,3%), seguido do
nível médio (16,7%).

Tabela 4. Distribuição das adolescentes pertencentes a ESF Palmeirinha, municí-
pio de Sao Mateus do Sul, dependendo do nível de conhecimento sobre métodos para o
diagnóstico de gravidez.

Antes da intervenção predominou o nível médio de conhecimento sobre gravidez na
adolescência (73,3%). Seguindo pelo nível alto (16,7%) e o nível baixo (10 %). Após a
intervenção dominou o nível alto de conhecimento sobre gravidez na adolescência (87,4%).

Tabela 5. Distribuição de adolescentes pertencentes a ESF Palmeirinha, município
Sao Mateus do Sul, Curitiba.dependendo do nível de conhecimento sobre a gravidez.

Os adolescentes começam a fazer sexo sem ter atingido a maturidade biológica, psicoló-
gica e os valores suficientes para lhe garantirem uma vida sexual equilibrada e responsável.
A predominância de um nível médio de conhecimento sobre a gravidez adolescente é um
indicador da sua pouca preparação para evitá-lo. É alarmante que ainda existam dificul-
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Nível de conhecimento sobre o
métodos para

diagnóstico da gravidez.

Resultados

Antes Depois
N. ° % N.

°
%

Alta 2 16.7 7 93,3
Médio 5 53,3 1 16.7
Baixo 1 40 0 0
Total 8 100 8 100

Nível de conhecimento
Sobre a gravidez na

Adolescência.

Resultado

Antes Depois
N. ° % N.

°
%

Alta 2 16.7 7 87,4
Médio 5 73,3 1 12.6
Baixo 1 10 0 0
Total 8 100 8 100

dades na identificação dos métodos de contracepção, apesar dos programas de educação
de sexual existentes.

O conhecimento não constitui elementos suficientes para modificarem os comporta-
mentos de risco, mas é reconhecido seu papel dentro do componente cognitivo de atitudes
e modificação deste comportamento. Isto é confirmado após a aplicação da intervenção
educativa, sendo demonstrado e confirmado o objetivo para o qual foi realizada esta in-
tervenção, em que o resultado indica a eficácia prática do mesmo, obtendo uma diferença
notável em todas as dimensões abordadas, dentro dos variados níveis de conhecimento
sobre gravidez na adolescência. Depois da intervenção, em que os níveis de conhecimento
eram classificados como médio (58,3%), obteve-se um nível mais elevado ( 83,3%).

Em relação aos resultados obtidos por meio da intervenção em grupo, destaca-se os
seguinte tópicos levantados pelas adolescentes: Temos de reconhecer que este curso tem
sido muito importante para todos nós; Com o que aprendemos somos capazes de cuidar de
nós e melhorar nossa conduta futura; Eu acho que o programa foi desenvolvido com muita
profundidade e todos ficaram satisfeitos; O curso tem nos servido bem para darmos contas
dos erros que seguimos cometendo, agora somos capazes de manter uma conversa sobre
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como cuidar de nossa saúde, para minimizar os riscos a que estamos expostos; Podemos
ajudar as equipes de saúde explicando como as adolescentes devem evitar a gravidez, bem
como para outros membros da família e vizinhos; Poderíamos ter tido mais tempo para
nos aprofundarmos nos temas apresentados.

Apesar de perceber a melhoria dos níveis de conhecimento após a intervenção edu-
cativa, mostrando a eficácia prática da intervenção educativa. Percebe-se a necessidade
de incluir em futuras intervenções adolescentes masculinos, pela responsabilidade que os
mesmos devem assumir perante a gravidez.
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