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RESUMO  

 

O período da adolescência é decisivo na formação do indivíduo adulto, é nesse 

momento que ocorre o desenvolvimento da sexualidade, a concretização da sua 

identidade pessoal necessária para sua inserção no meio social. Entretanto, a 

gravidez na adolescência se tornou um problema nessa dinâmica da vida, visto que a 

incidência maior de gravidez precoce e suas complicações ocorrem em uma parcela 

específica da população. O objetivo geral desse trabalho foi elaborar um projeto de 

intervenção para promover estratégias que visem à redução da gravidez na 

adolescência. Tal projeto consiste basicamente em fazer a busca ativa das 

adolescentes, grávidas e não grávidas em situação de vulnerabilidade, para momentos 

de esclarecimento acerca de métodos contraceptivos, riscos de uma gestação precoce 

e cuidados básicos da saúde materno-infantil. É nítida a necessidade de criação e 

aprimoramento de políticas de saúde que tenham como objetivo o controle da gravidez 

precoce, bem como o estreitamento de vínculos entre os adolescentes e a atenção 

básica.  

Descritores: Gravidez, adolescência, vulnerabilidade, contraceptivos, sexualidade. 

 

PREGNANCY IN ADOLESCENCE: INTERVENTION PROJECT TO REDUCE THE 

INDEX OF THIS PHENOMENON 

 

ABSTRACT 

The period of adolescence is decisive in the formation of the adult individual; it is at that 

moment that the development of sexuality occurs, the concretization of its personal 

identity necessary for its insertion in the social environment. However, teenage 

pregnancy has become a problem in this dynamic of life, since the higher incidence of 

precocious pregnancy and its complications occurs in a specific part of the population. 

The general objective of this work was to elaborate an intervention project to promote 

strategies aimed at the reduction of teenage pregnancy. This project consists basically 

of making the active search of adolescents, pregnant and non-pregnant in a situation of 

vulnerability, for moments of clarification about contraceptive methods, risks of an early 
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pregnancy and basic maternal and child health care. There is a clear need for the 

creation and improvement of health policies aimed at the control of early pregnancy, as 

well as closer ties between adolescents and primary care. 

 

Keywords: Pregnancy, adolescence, vulnerability, contraceptives, sexuality. 

1 INTRODUÇÃO 

   1.1 Análise da situação problema 

 

A gravidez na adolescência é um tema recorrente nas discussões sobre saúde 

pública e da família. A adolescência é uma fase de intensas mudanças, pois trata-se 

da transição da puberdade para vida adulta. É o período no qual ocorre perda do papel 

de criança, o que gera inquietações e ansiedade frente às novas descobertas. É nessa 

fase que ocorre a maturação do corpo e dos órgãos sexuais, como aumento dos pelos 

pubianos, quadris, seios, primeira menstruação em meninas. (1) 

Entretanto, esse amadurecimento sexual é bem mais que simples mudanças 

físicas, envolve, também, intensas mudanças psicossociais o que leva o adolescente a 

criar sua própria identidade social frente aos conflitos vivenciados com a família e 

sociedade. No Brasil, essa fase torna-se mais complexa, visto que se trata de um país 

onde a saúde e educação são ofertadas de um modo extremamente desigual à 

população, sendo assim as orientações nessa fase da vida deixam lacunas que 

resultam na gravidez na adolescência. (2) 

Dentro do contexto mundial, os estudos sobre GA, apontam aspectos positivos e 

negativos com suas múltiplas diversidades entre mães adolescentes grávidas. São 

inúmeras as condições que podem intervir diretamente na gravidez precoce, 

condições sociais, econômicas, familiares, individuais, paternais e de moradia são 

algumas delas. Tais condições interferem diretamente no bem-estar biopsicossocial da 

mãe adolescente. O estudo sobre a GA permite perspectivas diversificadas, que 

abarcam o próprio entendimento acerca do desenvolvimento humano, dimensões 

pessoais e familiares e questões específicas relativas ao pai da criança nascida 

durante a adolescência da mãe. (3) 

Engravidar na adolescência pode ser produto de inúmeras situações como o 

convívio social, a falta de orientação sobre o risco para sua saúde, falta de diálogo 

entre os pais e filhos, alto índice de relações sexuais desprotegidas, além do próprio 

desenvolvimento cognitivo da mãe jovem em tomar essa responsabilidade. Já em 
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outro aspecto, algumas adolescentes em situação de grande vulnerabilidade social, 

por exemplo, o filho pode representar perspectivas renovadas para o presente e para 

o futuro, o que pode vir a ser um fator pessoal projetivo para a mãe adolescente. (4) 

 

 A adolescência não deve, portanto, ser compreendida como 
um período natural do desenvolvimento de uma pessoa, mas 
como uma representação social e psicológica de um conceito 
apreendido a partir de uma contextualização social e histórica, 
subordina-se, assim, às peculiares vicissitudes e possibilidade 
dos seus sujeitos concretos; sob essa perspectiva, e de acordo 
com as pesquisas apresentadas neste trabalho, pode-se 
concluir que a gravidez na adolescência é sobre determinada 
por fatores de ordem social, econômica, educacional e 
psicológica. Assume-se que as adolescentes engravidam por 
razões que lhes são próprias, tais razões, porém, precisam ser 
compreendidas em sua complexidade e não rotuladas como 
mera questão de opção (4). 

 

 

 Sendo assim, a GA se tornou um importante tema em debate, alvo de políticas 

públicas em todo o território nacional. Como resultado dessas intervenções a GA teve 

uma queda, entre 2004 2 2005, de 17% no Brasil segundo dados preliminares do 

SINASC do MS. (5)  

A região com mais filhos de mães adolescentes é o Nordeste (180.072 – 32%), 

seguido da região Sudeste (179.213 – 32%). A região Norte vem em terceiro lugar 

com 81.427 (14%) nascidos vivos de mães entre 10 e 19 anos, seguido da região Sul 

(62.475 – 11%) e Centro Oeste (43.342 – 8%). Entretanto, houve uma redução em 

números absolutos, a queda foi de 661.290 nascidos vivos de mães entre 10 e 19 

anos em 2004 para 546.529 em 2015. (5) 

Para tanto, são executadas ações ligadas à saúde sexual e reprodutiva das 

famílias e educação sexual entre jovens adolescentes através de estratégicas que 

buscam orientar sobre os riscos, métodos contraceptivos e prevenção. O MS vem 

trabalhando fortemente com a promoção, proteção e recuperação da saúde de 

adolescentes e jovens buscando sensibilizar gestores para uma visão completa do 

ser humano e para uma abordagem sistêmica das necessidades dessa população. 

(6) 

  A gravidez entre jovens adolescentes sem um planejamento familiar adequado 

desencadeia aspectos negativos para seu desenvolvimento social, pois essa fase da 

vida está voltada para o autoconhecimento, formação da sua identificação pessoal e 

transição para vida adulta. Trata-se de uma etapa de mudanças, principalmente sob a 
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perspectiva hormonal o que pode desencadear desejos sexuais intensos, que quando 

não acompanhados de orientações pode resultar em uma gravidez precoce não 

desejada. (3) 

Diante disso, a ESF precisa trabalhar mais esse grupo de pessoas dentro dessa 

faixa etária preconizada pelo MS entre 10 a 19 anos, através da busca ativa e com a 

abordagem de temas que possam orientar os adolescentes quanto a importância do 

planejamento familiar, além de poder criar um maior vínculo entre profissional, 

adolescente e família. (7) 

Dessa forma, o planejamento familiar direciona os indivíduos a pensarem e se 

planejarem quando pensarem em gravidez. Diz o tempo ideal, as consequências 

desse evento, além de que previne alguns riscos e leva promoção a saúde o que 

reduz a taxa de morbimortalidade materno infantil. Contudo, a grande maioria dos 

serviços de saúde não está preparada para acolher essas jovens nas suas mais 

diversas necessidades. (8) 

A escolha dessa temática surgiu após o contato direto com jovens adolescentes 

grávidas durante as consultas de pré-natal na UBS. Essa vivência potencializou a 

reflexão sobre a vulnerabilidade dessas jovens ao engravidar e possíveis estratégias 

da equipe de saúde frente a esta problemática. 

 
 
1.2 Objetivos 
 

                1.2.1 Objetivo geral 

Elaborar um projeto de intervenção para promover estratégias que visem à 

redução da gravidez na adolescência. 

 

                1.2.1 Objetivos específicos 

1. Identificar fatores que influenciam a gravidez na adolescência no território; 

2. Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para realização da 

busca ativa de adolescentes; 

3. Discutir a gravidez na adolescência e suas implicações sociais; 

4. Apresentar às adolescentes medidas de saúde sexual e reprodutiva e 

5. Explicar sobre os riscos da atividade sexual precoce. 

2 REVISÃO DA LITERATURA 
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      2.1 Contextualização da gravidez na adolescência  

 

A gravidez na adolescência é considerada um problema de saúde pública, visto 

que é composta de eventos que interferem nas esferas fisiológica, física, social e 

psicológica da vida da mulher. Situações como abortamento, má formação fetal, 

diabetes e hipertensão gestacional e fetal, além da falta de uma identidade social 

saudável podem desencadear desordens psicossociais severas na vida da jovem. (9)   

A adolescência é uma fase que alberga inúmeras transformações, tanto de 

cunho anatômico, fisiológico, mental, como também social, as quais correspondem à 

transição da infância para a fase adulta. A adolescência compreende a faixa etária que 

vai dos 10 aos 19 anos. As adolescentes que passam por uma gestação, na maioria 

das vezes têm baixa instrução escolar, vive um relacionamento instável, e sem o uso 

do contraceptivo correto. (7) 

  Algumas adolescentes alegam que não se sentem bem ou que só sentem 

prazer sem o uso do preservativo, outras acreditam que um filho representa a 

possibilidade de mudança de vida. Portanto, a forma com que a gestação é encarada 

pelos jovens aumenta o índice de gravidez não planejada, além de aumentar também 

o risco de contrair alguma DST. (1) 

Então temos que, adolescentes na fase da puberdade em que os hormônios 

estão aflorando, acabam sendo levado pelos desejos sexuais o que coloca em pauta 

as relações sexuais sem planejamento. A partir daí ficará mais vulnerável à 

concepção, já que não possuem conhecimentos suficientes sobre o uso dos métodos 

de prevenção. (9) 

 Ainda de acordo com o mesmo autor, a GA, como já foi citado, também é um 

resultado de conjunturas sociais, pois existe uma disparidade grande entre aqueles 

adolescentes que tem um baixo ou alto índice escolar evidenciando, aqueles com 

maior grau de estudo utilizam em maior quantidade e de maneira mais adequada os 

métodos contraceptivos.  

As inúmeras transformações sofridas pela adolescente como a maturação 

sexual forçada e a precoce transição da infância para a vida adulta, pode resultar em 

problemas de saúde na gravidez e problemas familiares, sociais. Dentre outras 

condições de riscos à saúde, principalmente, quando não há o devido 

acompanhamento pela equipe de saúde. (10) 
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A adolescência é o período de desenvolvimento humano que 
inicia com alterações hormonais e corporais (puberdade) 
finalizando com a consolidação de sua personalidade, é 
considerado como o estágio transitória de criança para fase 
adulta. A ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) de 1990 
classifica adolescente como o indivíduo com idade de 12 a 18, 
enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) estipula 
como limite cronológico da adolescência a idade entre 10 e 19 
anos. Esse estágio de mudanças em que ocorrem 
transformações biológicas, psicológicas, sociais e jurídicas, 
exige do adolescente a formulação de uma nova identidade, 
gerando questionamentos e instabilidade no convívio, com a 
família, amigos e consigo mesmo. Neste contexto, o 
adolescente vive um período novo em sua vida, buscado, 
encontrar como definir o seu papel dentro do círculo social no 
qual está inserido. “Nessa nova fase de transição da infância 
para a fase adulta, novas relações interpessoais são 
vivenciadas e estabelecidas, por meio da interação de um 
grupo de iguais”. (11) 
 

 

2.2 Fatores de risco para gravidez precoce 

 

 
Diante de tais considerações, podemos ampliar os fatores que estão 

diretamente relacionados à GA, vários parceiros, falta de diálogo familiar, baixa renda, 

baixo nível escolar, raça, pouca informação sobres os possíveis riscos são alguns dos 

pontos as serem considerados durante a elaboração de estratégias de combate a 

gravidez precoce. (11)  

A educação em saúde sexual deve ser trabalhada com enfoque não só 

preventivo, mas buscando ações que favoreçam o diálogo entre os adolescentes, 

mudança no seu comportamento, entender as fases da puberdade, controlar seus 

desejos sexuais além das questões socioculturais e de gênero. (12) 

Nesse contexto, acrescenta-se que, para ampliar as oportunidades de diálogos 

e a autonomia dos adolescentes, é primordial a inserção dos pais, de educadores e 

equipe da saúde em projeto integrado envolvendo os setores saúde e educação, 

acompanhando-os e estimulando-os a assumirem práticas sexuais seguras com 

possibilidades de reduzir o índice de gravidez não planejada. (13)  

2.3 Saúde pública, gravidez precoce e as DSTs 
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A gestação na adolescência é uma grande preocupação para saúde pública, 

pois está diretamente relacionada não apenas à gravidez, mas as inúmeras DSTs às 

quais os adolescentes estão suscetíveis. Em relação ao HIV, por exemplo, os dados 

epidemiológicos mostram um aumento de casos na faixa etária de 17 a 20 anos, 

passou de 0,09% em 2006 para 0,12% em 2011. Considerando um período de 30 

anos, de 1980 até 2009, 2,1% dos casos foram diagnosticados entre 13 e 19 anos, 

sendo 49,7% destes em pacientes do sexo feminino. (9) 

 

                                         DSTs são doença cujo agente etiológico é vivo e 
transmissível e cuja infecção pode ser veiculada por um vetor, 
ambiente ou indivíduo. Uma das metas da Saúde Pública é 
impedir a ascensão das DST, já que são a causa da morte de 
milhares de pessoas em todo o mundo. Atentar para 
sexualidade dos adolescentes é uma necessidade que pode 
contribuir para reduzir problemas no que diz respeito à sua vida 
pessoal e social. Salientamos o papel fundamental da escola 
em sua educação sexual, visto ser esse o ambiente adequado 
para a aprendizagem não só da anatomia e da fisiologia do 
corpo humano, de métodos de prevenção da gravidez precoce 
e das DST, mas também para o desenvolvimento de sua 
autonomia. (12) 

 
A discussão sobre DSTs e gravidez precoce deve ser discutida em todas as 

idades, mas com abordagens diferentes. Pois a fase da adolescência compreende 

muitas inquietações, emoções, desejos. Logo, discutir sobre os riscos e descobertas 

dessa fase tão importante da vida é primordial para o enfrentamento desse quadro no 

cenário da saúde pública brasileira. Portanto entende-se que existe a necessidade de 

orientações educativas sobre o tema para com a comunidade e adolescentes no 

intuito de promover saúde sexual à sociedade. (14) 

Fica nítido que por muitas vezes essa fase da vida é negligenciada por 

profissionais da saúde, educadores e pelo próprio adolescente, é pouca a importância 

dada às principais orientações quanto ao ato de se relacionar sexualmente. O ideal é a 

promoção de uma educação permanente com foco nas ações educativas na atenção 

básica objetivando o enfrentamento da vulnerabilidade à gravidez não planejada e à 

infecção pelo HIV e outras DSTs. (12) 

 

2.4 Educação sexual – prevenção da gravidez precoce e DSTs e promoção 

à saúde das adolescentes 
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A promoção da saúde está abrangendo o tema educação sexual em saúde no 

intuito de buscar meios em que possam direcionar a saúde sexual e reprodutiva das 

adolescentes. Portanto a educação sexual em saúde busca estratégias que visam à 

prevenção das DSTs e da gravidez não planejada, através de atividades coletivas que 

atendam diretamente a saúde do adolescente de forma que os mesmos tenham 

responsabilidades e autoestima, praticando o sexo com segurança. (15) 

 
Uma alternativa que tem demonstrado excelentes resultados é 
o Programa Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), que surge 
como proposta de viabilizar uma aprendizagem compartilhada 
por trabalhadores da educação, saúde e algumas instituições 
públicas. Com esse objetivo, os profissionais realizam ações 
relacionadas à vulnerabilidade de adolescentes e jovens às 
DSTs e AIDS, gestação na adolescência, uso de substâncias 
psicoativas e outras intercorrências. A Escola e as Unidades de 
Saúde tornam-se, portanto, um espaço para a realização de 
políticas voltadas aos adolescentes e jovens, com a 
participação dos sujeitos neste processo: estudantes, famílias e 
profissionais da educação e saúde. (16) 
 
 

São inúmeras as condições e agravos à saúde das adolescentes grávidas 

como, abandono da escola, transtorno de ansiedade, tristezas, conflitos sociais e de 

pensamento, muitas acabam perdendo amizades, pois a sociedade faz julgamento 

sobre sua nova condição de vida, além de que perdem oportunidade de crescimento 

profissional por ter que se dedicar quase que exclusivamente para este momento. 

Enfim, são situações que precisam ser avaliadas com um olhar especial através de 

uma escuta qualificada por exemplo. (17) 

Além de todas essas questões, ainda existem os em passes pessoais. 

Abandono do conjugue no decorrer da gestação, conflitos sociais, não aceitação do 

diagnóstico de gravidez, afastamento dos amigos de convivência, tudo isso interfere 

diretamente no comportamento psicológico dessas adolescentes. (14) 

Apesar de todas essas intempéries, alguns estudiosos relatam em seu estudo 

sobre maternidade na adolescência: indicadores emocionais negativos e fatores 

associados em mães de 14 a 16 anos em Porto Alegre, RS, Brasil, que nesta fase da 

vida pode haver oscilações de comportamento emocional, ora estão contentes, felizes, 

prazerosa satisfeitas com a gestação, ora estão negativas com pensamentos 

depressivos, melancólicos, deprimidas e com vontade de desistir. Além disso, o estudo 

traz que quando ocorre uma desvalorização por parte dos familiares em relação à 

situação vivida pela jovem, é gerado um intenso sofrimento psíquico com poucas 
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expectativas para a sua função como mãe, levando a um atrito entre o binômio mãe-

bebê, o que representa um fator negativo para o crescimento e desenvolvimento 

infantil. (15) 

 

                2.4.1 A importância do planejamento familiar 

 

Para a mulher a gravidez quando acontece sem um planejamento familiar e 

reprodutivo por um acaso ou descuido, vem no primeiro momento aquele medo e o 

desprazer com a gestação, no entanto com o passar da gravidez, a gestação pode aos 

poucos se tornar desejada, a adolescente que antes tinha um papel de mãe jovem, 

passa a ser uma nova mulher com a maternidade criando mais responsabilidade e 

mudando seu status social. (18) 

Todas as mulheres gestantes, independentemente da sua faixa-etária, recebem 

os mesmos tipos de orientações durante a gestação, acerca dos cuidados consigo e 

com o bebê, riscos na gestação, amamentação e sexualidade. No entanto, existe 

pouca participação das adolescentes ativamente nas atividades educativas mesmo 

tento conhecimento de possíveis riscos à saúde materno-infantil. (1) 

Fica claro que o desafio é grande, ou seja, mesmo a UBS exercendo papel na 

promoção da saúde e sendo o local ideal para ações, intervenções e educação em 

saúde, ele não se encontra bem estruturada e não foca, de maneira adequada, nesta 

faixa etária. (12) 

Em suma, ideal seria correlacionar a gravidez precoce aos seus potenciais 

fatores de riscos e mudanças psicossociais das adolescentes e criar junto aos 

profissionais meios necessários de prevenção e desenvolvimento de práticas de saúde 

que ofereçam autonomia para o adolescente e a possibilidade de ele construir o seu 

projeto de vida, mesmo diante de situações de vulnerabilidade extrema em que a falta 

de oportunidades de trabalho, educação e lazer fazem parte do contexto social do 

adolescente (12). 

A pesquisa Enfrentando uma experiência difícil mesmo com apoio: a 

adolescente menor vivenciando a maternidade trouxe as possíveis complicações de 

uma gravidez precoce não planejada, são eles: anemia, abortamento precoce, perda 

de sangue, placenta prévia, descolamento prematuro, prematuridade, hipertensão e 

diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, baixo desenvolvimento cognitivo na criança, 

retardos e demências, um apgar inferior a normalidade e complicações respiratórias, 

tais situações estão diretamente ligadas à baixa escolaridade, uso de álcool e drogas, 
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baixo nível socioeconômico, pré-natal inadequado, intervalos entre partos menores 

que dois anos e estado nutricional comprometido. (19) 

 

      2.4.2 A informação como arma para o combate à gravidez na adolescência 

 

Assim sendo, informações sobre, depressão pós-parto, pré-eclâmpsia, diabetes 

gestacional, hipertensão gestacional, parto Cesário, desproporção céfalo-pélvica, 

abortamento, restrição do crescimento intra-uterino, lacerações vaginais, além da 

dificuldade de amamentar devem ser trabalhados e apresentados tanto às gestantes 

quanto às adolescentes não grávidas, pois funcionará como uma atividade educativa. 

(19). 

Baseado nas informações já apresentadas, a gravidez precoce é classificada 

em vários critérios como gestação de risco, evidenciando os vários fatores 

predisponentes para desenvolver um agravo a saúde da mesma. Existem os riscos 

físicos, sociais e biológicos, além de que quando chega certo período gestacional, a 

barriga começa a pesar a jovem passa a sentir dificuldade para respirar, essas são as 

típicas condições que a afastam da escola o que atrasa o seu crescimento intelectual 

para uma vida profissional no futuro, trata-se de um impacto relevante na vida social 

da adolescente. (10) 

O problema é sério, pois apesar do impacto relacionado com a evasão escolar 

da adolescente, ainda existem outros fatores como problemas psicossociais, 

familiares, dificuldades financeiras, ausência do parceiro, preconceitos sofridos que 

limitam o seu crescimento profissional. Muitas adolescentes acabam que perdendo o 

apoio da própria família ou amigos, ficam exercendo o papel de pai e mãe. Desse 

modo, tudo influencia para uma desestruturação emocional desencadear uma 

depressão pós-parto, medo e perda da sua alta confiança no processo da 

maternidade. (7) 

Ademais, mães adolescentes que tiveram uma infância turbulenta, conflituosa 

intrafamiliar através de separação dos pais, brigas, violência domiciliar ou sexual, 

acaba que para aquelas menores de 15 anos sendo algo negativo no seu 

amadurecimento como mãe jovem, trazendo consequências como fuga de casa, 

abandono do filho e gravidez. Sendo assim seriam incapazes de criar seus filhos por 

não possuírem um equilíbrio psicossocial e emocional para lidar com tal situação. (20) 

Diante disso, os mesmos autores concluem que o amadurecimento da jovem 

vem a partir da criação em um ambiente harmonioso que favorece condições 



 
 

11 
 

favoráveis suficientes para que a necessidade do bebê seja atendida, evitando assim 

que haja um conflito intrafamiliar e proporcionando o desenvolvimento psíquico, 

sociocultural, cognitivo, emocional e familiar para a prole das gerações futuras. (20) 

É importante retomar a importância do planejamento familiar, tal iniciativa é de 

fundamental importância para uma possível gravidez indesejada, logo o mesmo deve 

ser abordado pela equipe de saúde junto aos adolescentes relacionando aos principais 

métodos de prevenção. A educação em saúde deve ser trabalhada entre profissionais 

e usuários criando um laço de troca de conhecimento e tirando dúvidas para que 

assim possam prestar informações e assimilar saberes já existentes sobre 

determinado tema. (21) 

Além disso, o MS apresenta uma visão mais ampla desse contexto ao afirmar 

que o planejamento reprodutivo está voltado diretamente em ações de fortalecimento 

do vínculo individual e familiar, juntamente com os direitos sexuais e reprodutivos, que 

se inspira em ações de prevenção, promoção, educativas além de informações 

técnicas para regulação da fecundidade. Devem incluir e valorizar a participação 

masculina, uma vez que a responsabilidade e os riscos das práticas anticoncepcionais 

são predominantemente assumidos pelas mulheres. (22) 

Baseada na abordagem dos conceitos em relação ao que as adolescentes 

pensam sobre gravidez e suas medidas preventivas, a equipe de saúde da família 

deve não apenas focar na entrega do anticoncepcional, mas visionar meios na 

estratégia e saúde da família dentro da educação sexual e reprodutiva que pudessem 

promover ações individuais e coletivas no intuito de alertar e conscientizar as 

adolescentes sobre os riscos tanto fisiológicos, físico e psicossocial que viriam a ter. 

(17)  

Então, como já foi citado, o ideal seria buscar criar um vínculo com a família e 

adolescente promovendo orientações sobre seus desejos, ansiedades, mudança 

física, medos, contraceptivos e alertando através de rodas de conversa, palestras e 

oficinas sobre o tempo ideal para uma possível gravidez. (20) 

É baseado nesse contexto que o MS tem investido em programas que 

objetivam promover métodos de planejamento reprodutivo e familiar criando ações 

em educação sexual e diretos reprodutivos, necessárias no intuito de orientar e 

precaver as adolescentes em relação a uma possível gestação não desejada. (5) 

 

2.5. Sobre as estratégias de combate a gravidez precoce  
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A queda dos números de adolescentes grávidas reflete diretamente nas 

estratégias pactuadas pelo programa saúde da família criando um vínculo entre 

profissionais da saúde e adolescentes e trazendo informações quanto às medidas 

preventivas e métodos contraceptivos. Além disso, ainda existe no departamento de 

atenção básica a Caderneta do Adolescente (CA), homem e mulher, buscando 

facilitar o entendimento e levando informações através de uma linguagem clara, 

concisa e acessível ao entendimento dos adolescentes. (5) 

No intuito de prevenir uma gravidez, o MS disponibiliza para as UBSs e 

Secretarias de Saúde, métodos contraceptivos como, os métodos de barreiras 

(diafragma e preservativo feminino e masculino), contraceptivos hormonais de 

emergências (mini-pílulas, anticoncepcional oral hormonal, anticoncepcional mensal 

e trimestral) e DIU de cobre. Trata-se de ofertas elencadas no programa da atenção 

básica em prol de beneficiar as adolescentes prevenindo-as por uma possível 

gravidez, onde os mesmos são orientados através de palestras educativas buscando 

assim um planejamento reprodutivo e familiar. (6) 

Além disso, é importante atentar-se para o ato de que: 

 

                              Os adolescentes devem estar envolvidos na educação em 
saúde, onde é estabelecido conhecimento do próprio corpo e 
de como se prevenir de forma correta, para que não haja uma 
gravidez indesejada, ou alguma doença. Adolescência é uma 
fase com muitos desafios onde há mudanças no corpo, 
mudanças de comportamento e ocorre transformações 
psicossociais envolvendo a fase sexual e a fase 
comportamental, ou seja, os jovens passam por inúmeros 
trajetos desde a infância até o seu óbito, segundo adolescentes 
na juventude tudo é algo bom e agradável, pois fazem o que 
querem e experimentam o mundo. (18) 

 
Por fim, ficam evidentes os fatores relacionados à a gravidez precoce, pontos 

negativos e positivos, além da importância do apoio e acompanhamento da família 

dessa jovem no momento do planejamento familiar, estando ela grávida ou não. 

Sendo assim, o presente projeto tem por finalidade abordar o planejamento 

familiar e reprodutivo como algo relevante na saúde sexual do adolescente, pois se 

trata de uma fase de intensas mudanças físicas, psicossociais e comportamentais, 

onde a adolescente precisa ser orientada através da educação permanente que deve 

ter estratégias necessárias para identificar os riscos oriundos de uma GA, para assim 

melhorar a assistência desse grupo populacional. 
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3 PLANO OPERATIVO 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS PRAZO/

METAS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONS

ÁVEIS 

 

Gravidez na 

adolescência 

Identificar fatores que 

influenciam a 

gravidez na 

adolescência na área 

abrangida. 

 

03 

meses 

Realizar uma análise 

situacional de todas as 

micro-áreas adstritas. 

Enfermeiro 

ACS 

 

 

Busca ativa das 

adolescentes 

grávidas, com 

riscos de gravidez 

ou não 

 

Propor aos Agentes 

Comunitários de 

Saúde (ACS) para 

fazerem uma busca 

ativa das 

adolescentes em 

suas residências. 

 

 

02 

meses 

 

Busca ativa para 

famílias e 

adolescentes 

comparecerem a UBS; 

Criar um vínculo com 

familiares e 

adolescentes. 

 

 

 

ACS 

Risco associado à 

gravidez 

 

Explicar sobre os 

riscos da atividade 

sexual precoce. 

 

 

15/15 

dias 

Agendar palestras e 

rodas de conversas 

quinzenais; 

 

Enfermeiro 

Médico 

ACS 

 Falta de diálogo 

com familiares, 

evasão escolar,  

conflitos sociais e 

de identidade 

social 

Discutir a gravidez na 

adolescência quanto 

ao problema social. 

 

02 

meses 

Realizar rodas de 

conversa com 

mulheres adolescentes 

e seus pais; 

Desmistificar qualquer 

tipo de preconceito e 

vergonha. 

 

 

Psicóloga 

Atividade sexual 

precoce e não uso 

de métodos 

contraceptivos 

Apresentar às 

adolescentes 

medidas de 

prevenção (quanto 

ao uso de 

contraceptivos ideal e 

número de parceiros. 

 

 

02 

meses 

Palestras Educativas 

em prol de orientar as 

adolescentes quando 

ao início dos métodos 

de prevenção e 

contracepção com sua 

eficácia prevenindo 

gravidez precoce e 

riscos de contrair DST, 

s. 

 

Enfermeiro 

Médico 
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Planilha 1- possíveis intervenções intervenção no combate da gravidez precoce. 

 

4 PROPOSTAS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

 

Essa proposta de intervenção orienta-se a partir dos objetivos e conceitos 

adquiridos do referencial teórico, buscando orientações quanto a GA e seus principais 

riscos relacionados. 

Os encontros estabelecidos no plano de ação serão presenciais e consistirá em 

palestras educativas e rodas de conversas sobre GA. Os encontros acontecerão na 

UBS João Rosa; Bairro: Areias na cidade de Amarante-PI. O intuito dessas palestras e 

rodas de conversas é orientar as adolescentes acerca da importância do uso de 

métodos contraceptivos e do planejamento familiar, além de várias outras questões 

que perpassam essa fase da vida. 

Os encontros acontecerão quinzenalmente, bimestralmente e trimestralmente 

com palestras preventiva e com um momento de confraternização, terão duração de 

uma hora e contará com 10 adolescentes em média. Os profissionais que participaram 

dos encontros serão, enfermeiro, médico, ACS e psicólogo. 

 

 TEMA 

 
 
 
 

1º mês 

Gravidez na adolescência; orientação quanto 

às mudanças e riscos biopsicossociais de 

uma gestação precoce. Elaborar, em conjunto 

com as adolescentes uma lista de dúvidas e 

curiosidades para serem discutidas nos 

próximos encontros (FORMAÇÃO DO 

VÍNCULO). 

 
 
 

2º mês 

Discussão de pequenos temas propostos no 

encontro anterior e orientações para as 

jovens sobre como cuidar do seu bebê 

(cuidados com o cordão umbilical, 

amamentação exclusiva, pega correta da 

mama, banho de sol, higienização, 

imunização e crescimento e desenvolvimento 

da criança). Em seguida acontecerá o 

momento de sugestões de temas para o 
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próximo encontro (MANUTENÃO DO 

VÍNCULO) 

 
 

3º mês 

Promover educação em saúde sexual 

levando para as adolescentes o planejamento 

reprodutivo e familiar. Formas de prevenção 

contra uma gravidez indesejada e de 

prevenção contra as DSTs. Ao final do 

encontro com todos os objetivos trabalhados 

e alcançados acontecerá uma confraternizão.  

Planilha 2 - Propostas de acompanhamento e gestão do plano 

        4.1 Operacionalização da proposta de intervenção 

 

Com a análise da situação problema e com todos os problemas identificados, foi 

construída uma parceria com equipe multiprofissional de saúde na elaboração de 

ações para prevenção à gravidez precoce, promoção da saúde materno-infantil para 

as que já estão gestantes e planejamento reprodutivo no uso de métodos 

contraceptivos.  

Meta-1: Realizar reuniões com a equipe de saúde e secretaria de saúde na 

proposta de intervenção. 

PROBLEMA AÇÕES RESPONSÁVEIS RESULTADOS PRAZO 

 

Gravidez na 

adolescência 

Esforço coletivo 

para a execução 

das propostas 

contidas na 

planilha de 

intervenção. 

 

Equipe 

multiprofissional 

Educação  

permanente no 

enfrentamento do 

problema. 

A partir de 

janeiro de 

2019. 

 

 

Gravidez na 

adolescência 

Treinar os 

atores 

envolvidos. 

Médico 

Enfermeiro 

ACS 

 

Educação 

permanente da 

equipe no 

enfrentamento do 

problema. 

A partir de 

janeiro de 

2019. 

 

 

Gravidez na 

adolescência 

Estabelecer um 

vínculo com a 

gestão em 

saúde. 

Equipe 

multiprofissional 

Continuidade na 

execução do 

projeto e eficácia 

aumentada do 

mesmo. 

A partir de 

janeiro de 

2019. 
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Gravidez na 

adolescência 

Buscar recursos 

junto à gestão 

para 

implantação do 

projeto no 

município. 

Equipe 

multiprofissional 

Continuidade na 

execução do 

projeto e eficácia 

aumentada do 

mesmo. 

A partir de 

janeiro de 

2019. 

Planilha 3 – Metas para a operacionalização da proposta de intervenção 

META 2: Organizar palestras presenciais para fortalecer encontros de 

adolescentes criando-se um vinculo e troca de informações. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ATIVIDADES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Formular palestras 

presenciais. 

Escolha de adolescentes 

de 16 a 19 anos para 

participar dos encontros. 

Equipe 

multiprofissional. 

A partir de janeiro 

de 2019 

Estimar os 

resultados obtidos. 

Efetivar à avaliação do 

projeto no final do terceiro 

encontro. 

Equipe 

Multiprofissional. 

Março 2019. 

Planilha 4 – Metas para a operacionalização da proposta de intervenção 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Falar de GA significa falar da mulher sob diversas vertentes no contexto social 

em que essa jovem está inserida, sejam elas positivos ou negativos. Atualmente essa 

realidade é preocupante, pois apesar de a taxa de gravidez precoce ter diminuído 

consideravelmente nos últimos anos em consequência de políticas públicas, os 

números estão longe do que seria o ideal.  

Engravidar nesta fase de vida, onde ocorrem inúmeras mudanças fisiológicas, 

físicas, comportamentais, psicossociais e hormonais influencia diretamente nas 

próximas gerações visto que, trata-se de um círculo vicioso, onde a situação vivida 

pela mãe interfere diretamente na vida e percepção de mundo da criança. Diante 

disso, é necessário que essas jovens percebam que situações como a da gravidez 

precoce podem ser evitadas através do planejamento familiar orientado por um 

profissional.  

Por fim, fica claro a necessidade de criação e aprimoramento de políticas de 

saúde voltadas para o combate da gravidez precoce, para tanto, é necessário o 
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empenho de toda a equipe de saúde bem como dos gestores para que a ações de 

enfrentamento desse problema sejam, de fato, eficientes.   
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