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Introdução: A adolescência é compreendida por uma fase marcada pelas transformações físicas, biológicas, sociais e
emocionais, que ocorrem, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no período entre 10 a 19 anos. Ficar grávida
nesse momento da vida acarreta além de riscos biológicos para mãe e a criança, traz também consequências emocionais,
psicológicas, econômicas etc. Durante a vida da mulher a gestação é umas das experiências mais significativas que ocorre
no processo normal do desenvolvimento.  Para LEAL (2005) é uma fase que provoca um desequilíbrio interior, acarretando
maior vulnerabilidade pessoal. Esse risco aumenta quando a gravidez ocorre na adolescência, por isso ela é considerada
de alto risco pela complexidade de fatores que a cercam e devido seu impacto à sociedade (RIOS,2007).

Em 2007, abrangendo o maior percentual obtido, 42,43% dos partos atendidos pelo SUS na faixa etária de 10-24 anos
eram de mães adolescentes entre 10-19 anos, (RNPI, 2013). Segundo dados obtidos do Sistema de Informação sobre
Nascidos Vivos (SINASC) a incidência de gestação na adolescência nos últimos 5 anos da população atendida pela USF
do Jardim Nova Esperança, tem apresentado números maiores que a do município (SINASC, 2016).

Entre os fatores determinantes para o início da atividade sexual precoce e consequentemente uma gravidez na
adolescência estão: alterações no funcionamento do corpo, preocupação com a imagem corporal, pensamento mágico e
impulsivo, característica do ambiente que vive, renda, nível de educação, iniquidades sociais de gênero raça/etnia,
exploração da sexualidade pela mídia e abuso sexual (UNICEF, 2014). Devido o que cada contexto traz é necessário um
olhar atento para essa faixa etária, como os riscos da maternidade precoce é multicausal é necessário um cuidado amplo e
integral de uma equipe multiprofissional e intersetorial (HIGA, 2015).

Portanto adotar ações de promoção da saúde sexual e reprodutiva apoiadas por políticas públicas são fundamentais como
estratégia para o cuidado dos adolescentes, adaptadas ao contexto e a individualidade de cada um, criando estratégias
efetivas e eficientes para uma ação em conjunto (UNICEF, 2014).

Objetivo: Promover reflexão e discussão entre os adolescentes acerca da gravidez e suas implicações na vida.

Objetivo específico:

1. Oferecer informações e acesso à saúde aos adolescentes;
2. Emponderar os adolescentes a assumir escolhas de contraceptivos;
3. Trabalhar a intersetorialidade e a interdisciplinaridade.

Método

Trata-se de um projeto de intervenção que será realizado no município de Sorocaba em uma escola municipal localizada
no bairro Jardim Nova Esperança, na região noroeste da cidade. Os sujeitos participantes desse projeto serão adolescentes
matriculados na escola cursando o 9º ano do ensino fundamental. O projeto será desenvolvido nas salas de aulas, dentro
do período escolar. Foi escolhido essa série, pois nessa idade (acima de 12 anos) o período de operações formais é
marcado pelo raciocino abstrato, permitindo que o adolescente reflita no seu projeto de vida, fundamental para alcançar o
objetivo proposto do projeto e também por essa idade ser a média nacional de início da atividade sexual. As atividades
serão desenvolvidas em forma de oficinas que terão participação de 3 categorias profissionais (enfermagem, terapia
ocupacional e farmácia).

1º Oficina: Identificar qual é o projeto de vida profissional dos participantes através de uma metodologia lúdica. Em forma
de roda de conversa identificar com os adolescentes os seus sonhos profissionais e suas expectativas. Distribuir testes de
gravidez (Ex: 40 alunos – 10 testes positivos) e distribuição das bexigas para aqueles que receberam o teste positivo.
Realizar uma “viagem ao futuro”, alguns realizarão essa viagem “grávidos”. Depois do “despertar”, refletir sobre o impacto
na gravidez na adolescência (quem realizou o seu sonho profissional? quem não conseguiu? Quais foram as dificuldades e
facilidades? Etc.).

2º Oficina: Informar os métodos disponíveis ou não na rede municipal e promover a aprendizagem sobre o uso dos
mesmos. Refletindo que nem toda relação sexual engravida.

3º Oficina: Orientar sobre o risco de transmissão das DST’s, com enfoque no HIV. Distribuir fichas com símbolos distintos
para cada participante. Tocar uma música e fazer que os alunos caminhem pela sala, quando a música parar de tocar,
devem se aproximar de um colega e copiar todos os símbolos. Repetir por 5x. Depois apresentar o significado dos
símbolos para os alunos. (Ex: triangulo verde – portador do HIV / círculo vermelho – fez uso de preservativo / estrela azul –
não fez uso de preservativo). Depois refletir sobre os comportamentos vulneráveis e identificar a cadeia de transmissão
(quem fez uso de preservativo? Quem está em situação de risco? O portador colocou quantas pessoas em risco? Etc.)

Resultados

O presente estudo fará que o jovem reflita na sua responsabilidade sexual, despertando seus sonhos e que planejem o seu
projeto de vida profissional. Fazendo com que percebam o impacto da gravidez na adolescência e então se sentiram
motivados a praticar o sexo seguro, prevenindo também de se colocar em situação de risco para contrair DST’s.
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