
PI - ESF Unifesp

 

 

Título: Gravidez na Adolescência: Adesão ao pré-natal

 

Nome do aluno: Winie Stephanie da Paixão Isabel

 

Nome do Orientador: Fernanda Ferreira Marcolino

 

Introdução

A adolescência corresponde ao período de vida entre os 10 e 19 anos, no qual ocorrem profundas
mudanças, físicas, psíquicas e interpessoais. Conforme Oliveira et al (2015)  a gravidez neste
grupo populacional vem sendo considerada um problema de saúde pública, já que o adolescente
ao engravidar convive com dois eventos estressores que ocorrem sinergicamente, a adolescência e
a gestação

Melo et.al (2015) cita que “a gravidez nesta faixa etária está associada a diversos problemas
físicos, sociais e emocionais, sabe-se também que a gestação na adolescência associa-se
significativamente a recém-nascido de baixo peso e pré-natal inadequado”

Segundo Oliveira et al (2015) “O acompanhamento de pré-natal é universalmente reconhecido
como um dos fatores determinantes para a evolução normal da gravidez e seu objetivo é reduzir os
índices de morbidade e mortalidade materno infantil”. Desta forma os profissionais de saúde
envolvidos tem como principal papel ouvir atentamente as adolescentes, transmitindo-lhes
confiança e dando o apoio necessário para que possam conduzir com autonomias suas gestações
e partos. Assim, torna-se conveniente que os profissionais promovam ações educativas e
preventivas que facilitem a compreensão da gestante durante o processo gravídico, seguindo o
preconizado no protocolo de atenção à assistência pré-natal definido pelo ministério da saúde e
assegurando as consultas mínimas, exames e vacinas nele contido

O presente estudo tem como relevância a garantia da assistência ao pré-natal de adolescentes,
prevenindo assim o agravo da saúde materno infantil ou até mesmo a não adesão ao
acompanhamento.

 

Objetivos 

Objetivo Geral:Garantir a assistência ao pré-natal de adolescentes, de forma sistematizada. 

 

Objetivos Específicos:

1-Garantir a adesão das adolescentes ao pré-natal

 

2-Conscientizar as gestantes adolescentes, quanto a importância da realização do pré-natal



 

3-Realizar orientações as gestantes adolescentes, através de grupos de educação em saúde

 

Método

Local: UBS Lia Buarque de Macedo Gaparini – Município de Osasco – São Paulo

 

Público alvo: Gestantes adolescentes na faixa etária entre 10 à 19 anos, sendo estas atendidas
pelo programa de pré-natal.

 

Participantes: Profissionais que atuam no atendimento do pré-natal

 

Ações:

1. Realizar o agendamento da 1ª consulta para abertura do SIS pré-natal assim que for
confirmada a gravidez da adolescente gestante

2. Garantir o agendamento prévio das consultas de pré-natal da adolescente gestante

3. Realizar busca ativa das gestantes adolescentes faltosas, através de visitas domiciliares pela
equipe ESF, identificando os motivos da ausência, envolvendo e sensibilizando a família
nesse processo.

4. Orientar individualmente as pacientes adolescentes durante a consulta de pré-natal quanto a
importância da assiduidade, demonstrando e explicando a relação de um acompanhamento
realizado de forma correta e o nascimento saudável do bebê.

5. Realizar Palestras educativas mensais, específicas para gestantes adolescentes em
acompanhamento de pré-natal, residentes na área de atuação, com orientações sobre o
desenvolvimento gestacional e cuidados com o recém-nascido. As palestras terão duração de
1 hora, aproximadamente, e ao final, realizaremos uma roda de conversa para esclarecimento
de dúvidas.

 

Avaliação/monitoramento: Durante a primeira consulta puerperal, será contabilizado o número de
consultas realizadas, através dos dados do prontuário e o número de faltas. Com o levantamento
desses dados, será possível analisar e quantificar a adesão ao pré-natal das adolescentes e
qualificar o trabalho da equipe.

 

Resultados esperados:

O presente estudo poderá melhorar a adesão de adolescentes ao pré-natal, aumentando assim a
qualidade de vida e saúde mãe/bebê, através das informações adquiridas durante as consultas.
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