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INTRODUÇÃO

 

A adolescência é uma fase da vida que se caracteriza por um conjunto de transformações, deixando a até
então criança a mostra para o desconhecido, vulnerável frente ao novo, e possibilitando construções que
serão arraigadas por toda a vida. O adolescente sofre as influências do ambiente em que está inserido para a
formação de sua personalidade como a família, os amigos, a escola, a comunidade, as pessoas com quem se
relaciona e se envolve.

A adolescência é considerada como uma construção social. Antes do século XX, não existia o conceito; nas
culturas do ocidente as crianças entravam para o mundo adulto quando se desenvolviam fisicamente ou
quando começavam a desenvolver-se profissionalmente. Entrar para a vida adulta nos dias atuais é mais
demorado e menos delimitado, inicia-se a puberdade mais cedo e o início da vida profissional ocorre mais
tarde por conta das exigências de formação e aprendizado para adentrar à vida adulta (PAPALIA, OLDS e
FELDMAN, 2009).

De acordo com Ximenes et al (2007, p. 280):

O ser humano ao chegar à adolescência, sofre transformações sexuais, chegando à maturidade sexual,
culminando com a capacidade reprodutiva. Contudo, muitas vezes, ele fica exposto aos riscos e perigos
pertinentes a esta fase da vida. A falta de uma orientação sexual tanto na escola, como também,
principalmente na família, leva o adolescente à desinformação, e, consequentemente, ao perigo. O ser
humano chega à adolescência, e com ela descobre o sexo, e faltam orientações que façam este adolescente
compreender sua sexualidade, aceitar seu novo corpo e, por conseguinte, saber prevenir-se de situações que
possam vir a comprometer seus projetos de vida, como as DSTs, o aborto, o casamento, a maternidade e a
paternidade sem planejamento, todos causando grande impacto social na vida do ser humano.

 

A gestação na adolescência pode ter inúmeras causas: culturais, sociais, econômicas, entre outras. Algumas
meninas desejam a gravidez, mesmo que de forma atemporal. Independentemente das causas e desejos de
cada adolescente, o fato é que a gravidez precoce é um problema de saúde pública, uma vez que causa riscos
à saúde da mãe e do bebê e tem impacto socioeconômico, afinal muitas das grávidas abandonam a escola
pois precisam cuidar de seus filhos e apresentam maior dificuldade para conseguir emprego posteriormente
por conta da falta de estudos. A adolescente grávida pode apresentar graves problemas de saúde durante
a gestação, inclusive risco de morte. Entre os fatores biológicos que merecem destaque, pode-se citar os
riscos de prematuridade do bebê e baixo peso, morte pré-natal, anemia, aborto natural, pré-eclâmpsia, risco
de ruptura do colo do útero, depressão pós-parto, entre outros.

No que concerne à gravidez na adolescência, atualmente no Brasil e nos países em desenvolvimento, ela é
considerada um risco social e um grave problema de saúde pública, devido, principalmente, a sua magnitude
e amplitude, como também, aos problemas que dela derivam. Dentre estes se destacam: o abandono escolar,
o risco durante a gravidez, este derivado muitas vezes pela não realização de um pré-natal de qualidade, pelo

http://brasilescola.uol.com.br/biologia/aborto.htm
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fato de a adolescente esconder a gravidez ou os serviços de saúde não estarem qualificados para tal
assistência. Além disso, tem importância os conflitos familiares que surgem após a confirmação e divulgação
da positividade da gravidez, que vão desde a não aceitação pela família, o incentivo ao aborto pelo parceiro e
pela família, o abandono do parceiro, a discriminação social e o afastamento dos grupos de sua convivência,
que interferem na estabilidade emocional da menina mulher adolescente. Mas, também são presenciados na
comunidade casos em que as famílias apoiam e desejam a natalidade, onde os avós entram num estágio de
plena satisfação, assumindo a criança e a mãe, com ou sem o pai da mesma (XIMENES et al, 2007, p. 280).

 

A taxa de natalidade observada em adolescentes no Brasil é considerada alta dadas as características do
contexto de desenvolvimento brasileiro de acordo com o IBGE (2012), sendo observado um viés de renda,
raça/cor e escolaridade significativo na prevalência desse tipo de gravidez (adolescentes pobres, negras ou
indígenas e com menor escolaridade tendem a engravidar mais que outras adolescentes).

De acordo com dados oficiais: 26,8% da população sexualmente ativa (15-64 anos) iniciou sua vida sexual
antes dos 15 anos no Brasil (Fonte: MS/PCAP 2008); cerca de 19,3% das crianças nascidas vivas em 2010
no Brasil são filhos e filhas de mulheres de 19 anos ou menos (Fonte: MS/Sinasc. Ver: Brasil/MS, 2012.
Saúde Brasil 2011: uma análise da situação de saúde e a vigilância da saúde da mulher. Brasília: MS/SVS);
em 2009, 2,8% das adolescentes de 12 a 17 anos possuíam 1 filho ou mais (Fonte: MS/Sinasc. Ver: UNICEF,
2011. Situação da Adolescência Brasileira 2011. O direito de ser adolescente: Oportunidade para reduzir
vulnerabilidades e superar desigualdades. Brasília: UNICEF); em 2010, 12% das adolescentes de 15 a 19
anos possuíam pelo menos um filho [em 2000, o índice para essa faixa etária era de 15%] (Fonte: CEPAL.
Ver: Observatório de Igualdade de Gênero da América Latina e o Caribe, 2012. Informe Anual. Santiago do
Chile: CEPAL).

Ao engravidar, voluntária ou involuntariamente, essas adolescentes têm seus projetos de vida alterados, o que
pode contribuir para o abandono escolar e a perpetuação dos ciclos de pobreza, desigualdade e exclusão.

Frente a esses dados relacionados ao elevado número de adolescentes gestantes no Brasil, evidencia-se a
necessidade de um trabalho preventivo e políticas públicas no que tange a assegurar qualidade de vida para
essas jovens através da informação, implantando estratégias e modelos de projetos para diminuição da
gestação não planejada na adolescência.

 

 

OBJETIVOS

 

Objetivo geral: O presente estudo tem como objetivo preparar o profissional de saúde para orientar e colocar
em prática projetos e estratégias para a diminuição da incidência de gestação não planejada na adolescência.

Objetivos específicos:

- Treinamentos para profissionais da área da saúde que trabalham diretamente com adolescentes;

- Criar grupos nas escolas, através de parcerias como o PSE (Programa Saúde na Escola), com temas de
interesse pertinentes à fase da adolescência e esclarecimento de dúvidas na educação sexual,
relacionamentos, gravidez, filhos e afins;

- Criar grupos de suporte na própria unidade básica de saúde;

- Criar e fortalecer o vínculo com as adolescentes da comunidade;

- Avaliar o projeto, sua implementação e seus resultados.

 



 

MÉTODO

 

Local: Unidade Básica de Saúde/ Estratégia Saúde da Família Jardim Nove de Julho. Distrito de São Mateus.
Município de São Paulo.

Público-alvo: Adolescentes. Participantes: Enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermagem e agentes
comunitários de saúde que atuam no atendimento destes pacientes na unidade de atenção primária à saúde.

Ações:

1. Estratégia de divulgação do projeto: Será realizado um grupo mensal de orientação com as adolescentes
sobre o seu desenvolvimento, mudanças no corpo, no humor, alterações emocionais, hormonais e
pensamentos, sexualidade, namoro, maternidade, drogas, alimentação e orientação para o cuidado com o
corpo e saúde, temas pertinentes à fase em que se encontram.

2. Treinamento dos profissionais: Capacitar os profissionais da unidade de atenção primária à saúde com um
treinamento de 16 horas, onde será visado um trabalho que faça uma abordagem consistente com as
adolescentes, visando um trabalho de forma compreensível no que tange ao conteúdo e linguajar e
apropriado para que desperte o interesse das mesmas, criando um vínculo baseado em confiança, dessa forma
a tendência é que as adolescentes sintam-se acolhidas e à vontade para falar sobre seus medos, anseios,
dúvidas e curiosidades pertinentes à idade, conteúdos esses que muitas vezes são negligenciados em casa e
na escola e fazem com que essas adolescentes estejam expostas ao risco. Dessa forma a intervenção faz-se
mais efetiva no sentido preventivo e elucidativo sobre uma gestação precoce e os riscos aos quais essas
adolescentes estão expostas no momento em que se deparam com as novidades da nova fase em que estão
adentrando.

3. Processo de implantação do projeto: A estratégia principal é a criação de grupos na unidade e nas escolas
da comunidade, em parceria como o Projeto Saúde na Escola (PSE).

 

 

RESULTADOS

 

Os resultados esperados mediante a aplicação deste projeto como uma medida preventiva visa o bem-estar de
adolescentes expostas aos riscos de uma gestação precoce, além de doenças sexualmente transmissíveis
(DSTs). No momento em que existe uma troca de informações, respeitando a cultura e a singularidade de
cada uma, entre essas jovens e os profissionais de saúde, que deverão levar até elas um conhecimento acerca
de si própria, do seu corpo e da necessidade do cuidado no que tange à saúde da mulher e de sua vida sexual,
estima-se que a tendência ao elevado número de gestações seja um dado decrescente.
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