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 2. Contextualização do Problema:

Nas últimas décadas, a gestação na adolescência tem sido considerada um importante
assunto de saúde pública. Apesar da grande quantidade de informações sobre
sexualidade e métodos anticoncepcionais, as adolescentes continuam engravidando, o
que gera implicações sociais, psíquicas e econômicas. Sociais porque geralmente
abandonam os estudos devido à gravidez; psíquicas porque ainda não estão
emocionalmente prontas para assumir uma gravidez; e econômicas porque quase
sempre as famílias assumem a criança e a adolescente, aumentando as despesas da
casa (1).

 

Exemplo da literatura sobre o Problema:

A gravidez na adolescência tem causado sérias implicações por ser um período de
transformações que acaba atingindo a adolescente e seus projetos sociais como um todo, adiando
possibilidades de desenvolvimento, exigindo um maior comprometimento de suas ações,
colocando fim à liberdade e ao tempo que deveria ser dedicado a uma melhor preparação para o
futuro (2).

A gravidez precoce e indesejada, com o início precoce da puberdade, muitas vezes se torna um
período de grandes transformações, levando a várias implicações na família, favorecendo a
possibilidade do desajuste familiar, impulsionando, assim, a família e a adolescente a refazerem
seus projetos de vida, o que, geralmente, desencadeia a interrupção escolar e o abandono do
trabalho pelo evento da gravidez agora existente (2). 

Hoje a gravidez na adolescência é um acontecimento bastante comum, mas que
precisa estar na pauta de toda a sociedade, pois gera sérias intercorrências biológicas,
familiares e sociais que refletem na vida do adolescente e da sociedade como um todo
(3).

Em 2011, no Brasil, tivemos 2.913.160 nascimentos; destes, 533.103 de meninas de 15 a 19
anos, e 27.785 de meninas de 10 a 14 anos, representando 18% e 0,9%, respectivamente, de
adolescentes grávidas nesta faixa etária. Apesar de os números indicarem uma diminuição de
nascidos vivos nessa faixa etária nos últimos 10 anos, as percentagens ainda são extremamente
preocupantes, com particular atenção para menores de 15 anos. O aborto também acontece mais
tardiamente, gerando mais riscos e complicações. Em 2011, 15% de todas as mortes maternas
foram das adolescentes abaixo dos 19 anos. De todas as mortes relacionadas ao aborto, 17%
foram de jovens entre 10 e 19 anos (4). 

No Brasil, em 2011, 25 mil meninas entre 10 e 14 anos deram à luz, e 440 mil jovens entre 15 e 19
anos tiveram gestações não planejadas. Além disso, 21,5% dos partos no país são feitos em
mulheres com menos de 20 anos (5).

O índice de gravidez na adolescência diminuiu ao longo dos anos no Brasil e, em contradição,
subiu 14 posições, em 20 anos, na lista de 213 países com fecundidade precoce. Hoje, o país



está na 49º colocação: são 70 a cada mil meninas entre 15 e 19 anos que deram à luz em 2013,
de acordo com a última pesquisa do Banco Mundial (5).

No município de Taubaté as gestantes cadastradas no SISPRÉ-NATAL no período de janeiro a
junho do ano de 2016 com idade de 10 a 14 anos foram 11, de 15 a 19 anos foram 249 e 20 a 24
anos 442 mulheres. Na UBS Bonfim nesse mesmo período, foram cadastradas no total de 83
pacientes, sendo que destas com idade de 10 a 14 anos 1 gestante, de 15 a 19 anos foram 17 e
20 a 24 anos 28 mulheres.

Justificativa:

Promover ações preventivas e educativas interdisciplinar e transversal.

3. Objetivo Geral:

Avaliar o impacto social da gestação na adolescência na UBS Bonfim - Taubaté. 

Objetivos Específicos:

1- Aprimorar dos trabalhos em grupos com os adolescentes,

2- Capacitar a equipe multiprofissional para uma abordagem integral.

3- Desenvolver de ações integrando os elementos saúde, educação e social, na orientação
fornecida ao adolescente.

 

4. Métodos:

Os dados dos usuários foram coletados na UBS Bonfim, com abordagem quantitativa que permitiu a
realização da entrevista semi-estruturada.

O projeto foi desenvolvido na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS) Bonfim, município de
Taubaté- SP, no período de Janeiro a Junho de 2016.

A área de abrangência desta UBS envolve cerca de 30.000 habitantes. Ela deverá funcionar como Estratégia
de Saúde da Família no futuro, mas ainda atua no modelo de atenção básica tradicional conhecido em
Taubaté como PAMO (Posto de Atendimento Médico e Odontológico). Além de atendimento médico e
odontológico, há a oferta dos serviços de ginecologia, pediatria, psicologia, enfermagem e vacinação.

Este projeto tem como público alvo as pacientes gestantes adolescentes, cadastradas na área de abrangência
da UBS Bonfim. 

Inicialmente foi realizada uma etapa de busca ativa, através da análise dos prontuários, convocando as
pacientes ou abordando-as durante a consulta médica do pré-natal e as convidando para participarem desse
projeto de intervenção.

Nesta etapa inicial foi feita uma abordagem baseado no modelo (ANEXO 1), seguindo um roteiro de
entrevista semi estruturada, fornecendo abertura para um diálogo próximo e acolhedor.

As abordagens foram realizadas de forma individualizada, respeitando o nível de entendimento e
compreensão.

Essas gestantes acompanhadas neste PI seguem em acompanhamento na UBS recebendo todo o apoio
necessário, assim como o parceiro que muitos também são adolescentes e a família.

 



5. Ação, monitoramento, avaliação:

 

As ações foram abordadas em conjunto com toda a equipe, envolvendo o médico ginecologista/obstetra,
enfermeira e psicóloga. Foi desenvolvido um projeto individualizado, fornecendo apoio e orientação neste
período gestacional, enfatizando a problemática de uma nova gestação indesejada e reforçando o uso dos
métodos contraceptivos.

O monitoramento foi realizado de acordo com o seguimento do Pré-Natal, sendo com algumas gestantes
mensais, quinzenais e outras semanais.

A avaliação baseou-se nas informações coletadas durante a entrevista. Inicialmente fez-se um levantamento
dos problemas e após o modelo foi baseado principalmente nas dificuldades vivenciadas na própria gestação,
no âmbito escolar, com os amigos e com a família.

 

6. Resultados Esperados: 

Espera-se, com este projeto de intervenção, conscientizar as mulheres, assim como os homens das
consequências de uma gestação indesejada e a prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis.

Criar espaços de diálogo entre adolescentes, jovens, professores, profissionais de saúde, pais, responsáveis e
comunidade é, comprovadamente, um importante instrumento para construir uma resposta social com vistas
à superação das relações de vulnerabilidade às DSTs, assim como à gravidez precoce e não-planejada. 

Pelo exposto sobre o assunto e considerando os resultados encontrados no presente estudo, sugere-se que as
ações devem estar voltadas para a promoção de bem-estar e devem integrar a pessoa, o processo, o tempo e o
contexto como base de reflexão para uma prática protetiva mais efetiva. 
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