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Introdução:

 

Contextualização do Problema:

A gravidez na adolescência traz repercussões de caráter biopsicossocial para a adolescente e para a sociedade e é um grave problema de
saúde pública. Está relacionada a falta de oportunidades e projetos de vida dessa população. Assim, há associação entre gravidez na
adolescência com maior pobreza e menor escolaridade (1-2). Adicionado a isso, ainda existe um grande despreparo dos profissionais em
lidar com questões próprias dos adolescentes, normalmente havendo uma homogeneização e simplificação da saúde do adolescente e
com isso, faltam espaços e suporte apropriado às suas demandas tanto nos serviços de saúde como em equipamentos da comunidade (3).

Exemplo da literatura sobre o Problema:

Estudos demonstram que a gravidez na adolescência se manteve em níveis estáveis na última década. Em, 2013, foi o maior percentual
de nascimentos de mães adolescentes entre 17 e 19 anos (76,8%) e houve um número expressivo de gestação em meninas de 11 a 14
anos (4). Outros estudos mostram que a gravidez na adolescência pode representar a busca por reconhecimento e realização de um
projeto de vida, sendo muitas vezes desejada (5).

Exemplo da literatura sobre a solução do Problema:

As propostas de intervenção priorizam equipe multidisciplinar e setores socioeducativos para significar a gravidez e suas implicações
subjetivas e culturais (6). Atualmente alguns projetos unem Educação e Saúde como forma de fortalecer as intervenções com os
adolescentes, oferecendo empoderamento e autonomia para que eles consigam ter outros projetos de vida, como o “Tamu Junto”.

Justificativa:

Por tudo isso, este projeto é relevante, pois a Estratégia de Saúde da Família (ESF) está inserida na realidade social, histórica, política e
econômica destes adolescentes e todos estes fatores contribuem para o desenvolvimento e transformação destes sujeitos, fazendo com
que as ações propostas se tornem mais próximas dos diversos modos de viver a adolescência naquele território (3). Ainda sobre o
território e suas infinitas possibilidades, também a UBS tem um papel importante na articulação dos diversos serviços existentes e a
Escola é essencial, pois é um espaço diário do adolescer. O trabalho compartilhado entre Saúde e Educação se faz fundamental, visto que
nem sempre sozinhos conseguem atingir satisfatoriamente esta população para pensar novos projetos de vida e diminuir a gravidez na
adolescência.

 

Objetivos:

 

Objetivo Geral: Reduzir a gravidez na adolescência no território da UBS da Região Norte de São Paulo.

Objetivos Específico(s):

1. Ampliar o acesso aos adolescentes na UBS.
2. Ampliar ações de promoção à saúde na UBS.
3. Ampliar e fortalecer a articulação da rede intersetorial.

 

Método:

 

Local: UBS da Região Norte de São Paulo.

Público-alvo: Adolescentes do território da UBS. Participantes: Todos os profissionais que atuam na UBS, gestor local e coordenadora
NASF.

Ações:

1. Será realizada uma capacitação e sensibilização dos profissionais da UBS para um atendimento mais acolhedor aos adolescentes
que procuram a UBS.



2. Serão selecionados profissionais com maior perfil para realizar acolhimento específico das adolescentes que procuram a UBS para
fazer teste de gravidez, oferecendo orientações e convite para grupo de adolescentes da UBS.

3. Estabelecimento de parcerias com escolas do território para realização de grupos com adolescentes também nas escolas com a
participação de profissionais da saúde e professores. E ainda explorar recursos culturais e esportivos do território junto aos
adolescentes para inseri-los em outras atividades.

Avaliação e Monitoramento: Serão utilizados dados retroativos do número de adolescentes que procuram a UBS para realizar teste de
gravidez; será avaliado também a adesão aos grupos de adolescentes da UBS e análise anual do número de gestantes adolescentes
cadastradas na UBS.

 

Resultados Esperados:

 

O presente estudo almeja tornar a UBS um ambiente acolhedor aos adolescentes, fazendo com que estes sintam-se a vontade a frequenta-
la e vejam o serviço como um local de cuidado. Deverá capacitar profissionais para melhor manejo com os adolescentes, estando mais
próximos de sua realidade e de sua linguagem e irá aumentar o número de ações específicas para esta população tanto na UBS quanto
em parcerias com outros serviços para fortalecimento dos adolescentes do território, construção de novos projetos de vida, apropriação
de recursos do território que possam incentivar novas possibilidades aos adolescentes, culminando na redução da gravidez na
adolescência.
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