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1. INTRODUÇÃO

A gravidez na adolescência constitui em gestação que se dá em um período do desenvolvimento cujas
expectativas sociais recaem sobre os indivíduos e configuram um modo de ser adolescente, fruto da
conjugação de transformações biológicas, cognitivas, emocionais e sociais pelas quais passam as pessoas.
Sendo a gravidez um fenômeno social, os contornos da adolescência não podem ser definidos em termos
absolutos, uma vez que tal definição depende do lugar que a sociedade atribui ao adolescente em um dado
momento histórico (DIAS, 2010).

Por vezes até segundo o proprio modelo socioeconomico do atual momento histórico, com o aumento da
industrialização e a urbanização da sociedade, esse momento da vida passa a ser entendido como uma etapa
de transição, onde a preparação para o trabalho e a construção de um senso pessoal de identidade seriam
elementos centrais (ERIKSON, 1976). Contudo, a gravidez neste grupo populacional vem sendo
considerada, em alguns países, problema de saúde pública, uma vez que pode acarretar complicações



obstétricas, com repercussões para a mãe e o recém-nascido, bem como problemas psico-sociais e
econômicos (YAZLLE, 2006).

Por esses fatores, na grande maioria das vezes é considerada indesejada, dada a restrição da exploração da
identidade e da preparação para o futuro profissional (DIAS, 2010). Além das referências que evidenciam
maior incidência de anemia materna, doença hipertensiva específica da gravidez, desproporção céfalo-
pélvica, infecção urinária, prematuridade, placenta prévia, baixo peso ao nascer, sofrimento fetal agudo intra-
parto, complicações no parto (lesões no canal de parto e hemorragias) e puerpério (endometrite, infecções,
deiscência de incisões, dificuldade para amamentar, entre outros) (YAZLLE, 2006).

Várias causas são elencadas como causadoras de tal fenômeno, contradizendo a visão simplista de resolver
esse problema apenas com a educação sexual. Os estudos que identificam as causas mais frequentes para a
ocorrência e recorrência da gravidez na adolescência mostram uma contínua relação entre a gestação e o
abandono escolar, o apoio da família e o apoio do pai do bebê. Além disso, a ausência de programas de
planejamento familiar adequados à demanda dos adolescentes nos serviços públicos de saúde também tem
sido discutida como fator importante na etiologia da gestação adolescente (GONÇALVES et al., 2001;
GODINHO et al., 2000; LIMA et al., 2004; PARIZ, 2012).

Neste sentido existem poucos protocolos, programas ou projetos nacionais estaduais ou municipais que
visem ações para diminuir esta incidência que vem crescendo a cada dia no mundo e no Brasil. Em 1990,
cerca de 10% das gestações ocorriam entre 12 e 19 anos. Em 2000, esse índice aumentou para 18%
(BARBOSA, 2006). Diante de tal dado em perspectiva com as estatisticas nacionais a comunidade da ESF
Água Quente que abrange cerca de 5.000 pessoas tem mais da metade de suas gestantes no período da
adolescência.

2. OBJETIVOS

2.1 Geral                                      

 Elaborar um plano de intervenção que possibilite a melhoria do planejamento familiar, visando reduzir a
incidência da gravidez na adolescência da ESF Água Quente, município de Taubaté- SP, através da
readaptação das consultas de pré-natal e a reorientação clínica.

2.2. Específicos

            Utilizar de uma readaptação da clínica ampliada, cujo agente clínico seria a própria gestante
adolescente, que seria orientada sobre os riscos da gestação na adolescência e todos os potenciais riscos a
maior incidência de anemia materna, doença hipertensiva específica da gravidez, desproporção céfalo-
pélvica, infecção urinária, prematuridade, placenta prévia, baixo peso ao nascer, sofrimento fetal agudo intra-
parto, complicações no parto (lesões no canal de parto e hemorragias) e puerpério (endometrite, infecções,
deiscência de incisões, dificuldade para amamentar, entre outros). E utilizar de todo aspecto biopsicossocial
inserido na comunidade para indicar ou orientar uma adolescente com provável risco de se tornar uma
gestante.

            Logo o projeto visa inserir um protocolo de atendimento no qual o agente de interversão é a própria
gestante adolescente que reconhece os dados riscos da gravidez na gestação e repassa tal experiência a uma
possível gestante na adolescência. O trabalho foi iniciado em janeiro de 2016 e finalizado em setembro de
2016.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

A adolescência é definida pela Organização Mundial de Saúde como período de transformação
biopsicossocial que compreende a segunda década de vida, ou seja, dos 10 aos 20 anos. Segundo o
DATASUS, 600 mil partos no país (21,5% do total), são de mães com menos de 20 anos, 75% das
adolescentes que têm filhos não estudam e 57,8% não estudam nem trabalham, tais dados demonstram um
dos pontos de consequência da gravidez na adolescência.



Tem sido informado que as consequências médicas são maiores quanto mais novas forem as adolescentes
que engravidam, contudo, não há evidencia de que a idade materna de modo isolado, determine o aumento
do risco obstétrico, mas estaria relacionado a todo desfecho biopsicossocial a qual a gestação na adolescência
envolve (FEBRASGO, 2011).

A ausência de informações sobre sexualidade e fisiologia reprodutiva é identificada como um dos fatores
relacionados à gravidez na adolescência, assim como a liberação sexual da sociedade e a influência dos
meios de comunicação (que muitas vezes apresenta realidades diferentes daqueles vivenciadas pela maioria
das famílias brasileiras), além da ideologia da maternidade (sonho de ser mãe), das carências emocionais da
adolescente (apoio social insuficiente) e da ausência de projetos pessoais com os quais a maternidade
pudesse interferir (FERREIRA, 2012).

Do ponto de vista da saúde pública, essas ocorrências trazem repercussões negativas, na medida em que
implicam riscos de saúde para mães e bebês, riscos de cuidados inadequados aos bebês, e riscos de
empobrecimento nas perspectivas de escolarização, trabalho e renda das adolescentes e suas famílias (DIAS,
2010).

Portanto, trata-se de fenômeno complexo, sendo necessária assistência integral dado à vulnerabilidade e os
riscos físicos, emocionais e sociais a que se expõem, revelando questões como a prática sexual não segura,
com o surgimento da gravidez não planejada, dentre outros fatores que fogem do controle no âmbito
individual. É neste contexto que deve haver uma assistência multidisciplinar a essas jovens, principalmente
com uma atenção especial no pré-natal das adolescentes (KOERICH, 2010).

Neste sentido fazem-se necessários projetos que visem melhorar a assistência ao adolescente, a fim de
diminuir ou atenuar os riscos dessa condição pública e reduzir os agravos, permitindo um planejamento
familiar eficiente.

4. MÉTODOS

4.1 Local

O projeto foi iniciado na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS) Água Quente, município
de Taubaté-SP, no período de janeiro 2016 a agosto de 2016.

A área de abrangência desta UBS envolve cerca de 5.000 habitantes segundo dados do SIAB. Funciona
como Estratégia de Saúde da Família, contando com um médico, uma enfermeira, um dentista, um
fisioterapeuta, uma psicóloga, um pediatra, dois técnicos em enfermagem, um auxiliar geral, um técnico
odontológico, quatro agentes comunitários de saúde e uma secretária.

As consultas são realizadas diariamente, excetuando-se finais de semana e feriados. São prestados serviços
como pré-natal, puericultura, acompanhamento de doenças crônicas (Hipertensão Arterial Sistêmica,
Diabetes Mellitus, entre outras), visita domiciliar, consultas odontológicas, consultas pediátricas, reabilitação
fisioterápica e acompanhamento psicológico.

4.2 Participantes (público-alvo)

Este projeto tem como público alvo as pacientes adolescentes entre 10-19 anos do sexo feminino, gestantes,
cadastradas na área de abrangência da ESF Água Quente que totalizam 297 adolescentes. O número de
gestantes entre dezembro de 2015 e setembro de 2016 é de 38, 17 destas adolescentes (<20 anos),
correspondente a 45% de todas as gestações (dados do SIAB).

A equipe que desenvolveu a ação é composta por médico de saúde da família, enfermeira, auxiliares de
enfermagem e principalmente os quatro agentes comunitários de saúde.

4.3 Ações

Visto a necessidade da comunidade frente ao problema da gestação na adolescência como já descrito,
corresponde a 45% de todas as gestações no período estudado. A percepção do problema ocorreu entre
dezembro de 2015 e janeiro de 2016, notório que metade das consultas de pré-natal se dava com pacientes



adolescentes. Em dezembro, três gestantes sendo uma adolescente, em janeiro seis gestantes sendo três
adolescentes.

O projeto consiste na identificação das gestantes inicialmente por busca ativa (realizada pelos ACS) e
marcação das consultas de pré-natal, onde todas são realizadas inicialmente com a enfermagem, e
posteriormente agendadas com o médico de família para então dar-se seguimento na ação.

Nesta etapa inicial foram fornecidas, na primeira consulta médica, informações gerais sobre a condição
adolescente e os métodos contraceptivos existentes, a fim de diminuir a reincidência, explícita a
vulnerabilidade e a exposição das adolescentes a gravidez de repetição. Além desta, nesta primeira consulta,
também seria inserido o conceito de clínica ampliada com intuito de produzir a saúde e aumentar a
autonomia do sujeito, de forma que a própria gestante se transformaria no agente clínico, e seria orientada
que em seu campo social ela norteasse alguma outra adolescente em que a mesma acreditasse ter risco, a
acompanha-la na próxima consulta ou procurar a ESF Água Quente por consulta agendada. Portanto, o
segundo passo consiste em informar e transformar a paciente num potencial agente modificador da própria
comunidade, pois esta fora orientada a segundo seu julgamento indicar algum ente, amiga ou colega a
procurar a unidade para que se estabeleça a conscientização e a explanação dos riscos da gestação, e o
fornecimento de métodos de planejamento familiar (anticoncepcionais).

Posteriormente caso a gestante adolescente consiga trazer a adolescente em risco, é ofertada a esta vários
métodos encontrados na rede de atenção básica (anticoncepcional oral, códons, anticoncepcional injetável,
dispositivo intrauterino) e também orientada que caso ela conheça uma outra paciente que siga os mesmos
padrões, a procurar a ESF Água Quente. Logo se trata de uma rede de atenção onde à busca ativa pelo ACS
visualiza os indivíduos de risco, o enfermeiro tria e orienta sobre os vários métodos anticoncepcionais para a
diminuição de recidivas e o médico adentra com papel educador e tutor sobre o potencial clínico da sua
paciente.

 

4.4 Avaliação e Monitoramento

 

O acompanhamento de perto dessas pacientes, ouvindo suas dúvidas e permitindo a própria comunidade
identificar as adolescentes de risco é uma forma de ampliar a visão da unidade. O acompanhamento se dá na
própria unidade através da entrega mensal dos anticoncepcionais orais e a aplicação dos anticoncepcionais
injetáveis (administrados na própria unidade).

A equipe foi orientada desde janeiro a deixar as consultas de livre demanda e acolhimento abertos a qualquer
mulher que deseje anticoncepção. A posterior coleta dos dados do SIAB identificando o número total de
gestantes permite a aferição da eficácia do projeto de intervenção.

 5. RESULTADOS ESPERADOS

            Os resultados esperados com este projeto de intervenção seria a diminuição gradativa da incidência
de novas gestantes adolescentes na área da ESF Água Quente. Com a facilidade de acesso a consulta de
planejamento familiar e a readaptação da clínica ampliada, os próprios valores globais de fecundidade da
área seriam afetados em longo prazo.

Como o projeto de intervenção foi traçado desde janeiro de 2016, já se conseguiu uma amostra dos
resultados. Seguem os resultados conforme tabela coletada com dados do sistema de informação da atenção
básica (SIAB).

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

Gestantes 03 04 03 01 01 01 01 01



Adolescentes

Gestantes

>20 anos

03 02 03 04 04 02 01 01

Total de gestantes 06 06 06 05 05 03 02 02

 

Tais dados permitem a conclusão de que, a taxa global de novas gestantes diminui progressivamente
chegando até 50% em três meses com redução gradativa do número de adolescentes gestantes. Contudo, por
ser experimento em condições não controladas, a introdução desta pratica pode considerar-se um teste
experimental, e neste teste experimental é perceptível que o fornecimento de métodos orientados para o
planejamento familiar associado à abertura e facilidade de acesso ajudou reduzir a incidência de novas
gestações em quase 50%. Todavia, por se tratar de amostra pequena e com uma ação temporal curta não se
pode predizer a real eficácia do projeto de intervenção.

 

 

 

 

 

 6.CRONOGRAMA

 

Atividade/Mês Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

Avaliação

Epidemiológica
X X X X X X X X X

Treinamento da

Equipe
X X        

Implantação das

Ações
 X X X X X X X X

Análise dos dados X X X X X X X X X

Acompanhamento do

Projeto
  X X X X X X X



Apresentação dos

Resultados

     X X X X
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