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INTRODUCÃO: 

 

Adolescência é a fase que marca a transição entre a infância e a idade adulta. 

Com isso essa fase caracteriza-se por alterações em diversos níveis - físico 

mental e social - e representa para o indivíduo um processo de distanciamento 

de formas de comportamento e privilégios típicos da infância e de aquisição de 

características e competências que o capacitem a assumir os deveres e papéis 

sociais do adulto.  

A adolescência e uma fascinante etapa da vida em que não só tem turbulência 

e agitação, pela busca daidentidade.  Senão que é também uma fase de 

divertimento e felicidade que marca atransição agitada e turbulenta para a fase 

adulta1-2. 

A evolução da gestação na adolescência continua sendo um problema 

importante já que a gestação neste período tem importantes consequências 

sociais e de saúde, sobre a mãe adolescente e seu filho, assim como uma 

maior incidência das complicações médicas, em comparação com as gestantes 

adultas3. Porém existem outras razões para que a gestação na adolescência 

seja rejeitada socialmente. Estas são as que têm haver com as questões 

morais e religiosas4.    

Estima-se que 16 milhões de meninas de idades compreendidas entre os 15 e 

19 anos, dão a luz a cada ano. Cerca de 95 % desses nascimentos são em 

países em fase de desenvolvimento, representando 11 % de todos os 

nascimentos do mundo5-6. 

A fecundidade adolescente é cada vez maior nos países em fase de 

desenvolvimento,e entre as classes sociais menos favorecidas, nos fazendo 

acreditar que se trata de um fenômeno transitório. Caso melhore as condições 

sociais a taxa de fecundidade poderia baixar7. Outros investigadores acham 

que a diminuição nas taxas de fecundidade adolescente esta cada vez mais 

longe já que adeterioraçãodas condições socioeconômicas globais, fazem com 

que se duvide dessas possibilidades. A maioria dos países deve realizar mais 

investimentos em seu estudo educacional e de saúde, para alcançar a 

cobertura que o problema demanda8.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inf%C3%A2ncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_adulta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Habilidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papel_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papel_social
javascript:void(0)
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Na América Latina o percentual de gestação na adolescência gira em torno dos 

18%, sendo que a metade desses,ocorreem apenas setepaíses sendo um 

deles o Brasil. Estatísticas relatam que em  2006 dos 31,4 % dos nascidos 

vivos eram de mães com idades ate 24 anos,  0,9 % eram de mães com idade 

entre 10 e 14 anos,  20,6% de mães entre 15 e 19 anos e 29% de mães  entre  

20 e 24 anos9-10. 

Na UBS onde eu trabalho,no município Guarulhos,  Estado de São Paulo têm 

de forma geral uma população adolescente muito grande o que deveria ser 

motivo de preocupação porque muitas destas mulheres ficarão grávidas. Por 

exemplo, no caso da minha área de saúde constamos neste momento das 

vinte gestantes, nove são adolescentes o que representa 45% .Por tal motivo 

surge a pergunta problema ?Quais são os conhecimentos dos adolescentes 

sobre os riscos de uma gravidez nesta idade?. Acredito que os conhecimentos 

não são muito bons,então senti muita vontade de fazer algum trabalho sobre a 

gestação na adolescência 

Com a atual situação socioeconômica em que se encontra o Brasil, fica cada 

vez mais difícil para a mulher adolescente e jovem planejar seu futuro, 

pensando em concluir um curso de nível universitário e ter uma profissão 

definida; ou viver uma linda história de amor de contos de fadas. Assim a 

capacidade de operar um planejamento há longo prazo é quase impossível. 

Na atualidade, a gravidez na adolescência é um fenômeno de grande 

importância e relevância social. Há um grande questionamento sobre suas 

causas, seus riscos; suas consequências, vivências e possível problemática. 

Muitos que consideram como problema por ser precoce, indesejada e 

transgressora, sem ao menos saberem o que pensam, sonha e planeja as 

adolescentes. 
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Objetivos: 

 

ObjetivoGeneral: 

 

- Avaliar os conhecimentos dos adolescentes com respeito a uma gravidez, 

nesta idade.   

 

Objetivos Específicos: 

 

- Quais são as idades mais frequentes em que as adolescentes engravidam.  

 

- Conhecer o início das atividades sexuais. 

 

- Identificar os métodos anticoncepcionais que as adolescentes conhecem e 

usam.   
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Metodologia: 

 

- Sujeitos envolvidos 

 

Este projeto de investigação tem caráter educativo. Será realizado na UBS de 

Palmira do Município de Guarulhos, em São Paulo. Sendo esta unidade de 

PSF. 

O critério de inclusão será o total de adolescentes grávidas ou não, assim 

como os adolescentes do sexo masculino que também tem responsabilidade 

ante uma situação como esta. A equipe envolvida na intervenção será 

composta por médico, enfermeiras e os ACS. Em nossa área há um total de 

2000 adolescentes dos quais 25 serão selecionados para a realização do 

estudo. 

 

- Cenário da intervenção. 

 

Para a realização deste projeto os cenários das intervenções, estarão 

localizados no local de abrangência de nossa área, sendo realizado durante as 

visitas e consultas, também será utilizada como espaço físico a sala de 

reuniões dos ACS, utilizando materiais de fácil manejo e entendimento como 

televisão, papel, caneta, mesa, cadeira, etc. 

 

- Estratégias e ações. 

 

O projeto será realizado, iniciando por uma pesquisa com o grupo composto 

por 25 de pacientes escolhidos que representarão a nossa investigação, desta 

forma podemos avaliar seus conhecimentos. Nesta pesquisa temos que ter em 

conta alguns parâmetros como, por exemplo, idades, escolaridade, estado civil, 

ocupação, nível de conhecimento sobre gestação, sexo, uso de métodos 

anticoncepcionais ou não, idade de início das relações sexuais e se a pessoa 

que está participando da pesquisa esta gestante ou não. Os pacientes 

trabalham ao longo do projeto coisas como, por exemplo, mudança no estilo de 

vida fundamentalmente com enfoques variados como prática de sexo 

protegido, como usar corretamente o preservativo, identificar algumas sintomas 

das ETS, a implementação do tempo livre em outras coisas como, por 
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exemplo, a prática de exercícios que émuito benéfico para a saúde. Serão 

utilizadas diferentes técnicas como pesquisas ativam nos prontuários e dados 

obtidos nas consultas e pesquisas realizadas. 

 Atividades educativas com grupos de adolescente serão realizadas nas UBS e 

distribuídas por profissionais de saúde com temas relacionados com risco da 

gestação na adolescência e consequências para as futuras mães e para os 

bebes, possíveis doenças associadas em filhos de mães adolescentes. 

 

- Avaliação e monitoramento. 

 

O monitoramento será processando a cada dia de etapa da intervenção, assim 

como a avaliação dos indicadores de atendimentos das muitas propostas, que 

são essenciais para uma análise real e para concretização do propósito do 

projeto e sua eficácia. 

Será avaliado o número de pacientes atendidos, freqüências nas reuniões, 

análise de compreensão das palestras realizadas.  

Posteriormente serão feitas novas pesquisas para avaliar as mudanças no 

nível de conhecimentos dos pacientes. 
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Resultados esperados: 

 

 Aumentar os conhecimentos dos pacientes sobre gestação na 

adolescência. 

 Sensibilizar os adolescentes a usar métodos anticoncepcionais. 

 Diminuir o número de pacientes gestantes adolescentes como 

resultados de uma melhora em seus conhecimentos.  
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Cronograma:  

 

Atividades       

Elaboração do 
Projeto 

      

Identificação 
da População 

      

Estudo do 
Referencial 
Teórico 

      

Analise dos 
Resultados 

      

Divulgação 
dos resultados  
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