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RESUMO 

A gravidez na adolescência é um problema de saúde pública importante, uma 

vez que vem aumentando sua incidência e está diretamente associada a 

sequelas negativas para as adolescentes que se tornam gravidas e para seus 

filhos.Trata-se de uma intervenção educativa, implementada de maio a 

setembro de 2014 para uma amostra intencional de 47 adolescentes entre 10 

e 19 anos de idade, pertencentes ao ESF Viveiros II com o objetivo de 

realizar ações de educação em saúde com adolescentes com o tema 

gravidez na adolescência. Inicialmente foi aplicado um questionário, para 

determinar o conhecimento prévio das adolescentes; depois de implementar a 

intervenção educativa foi aplicado o questionário novamente, que permitiu 

comparar os resultados e avaliar a mudança no conhecimento destas 

adolescentes. Os dados obtidos foram processados com a ajuda de um 

computador e os resultados representados nas tabelas, expressá-los em 

números inteiros e porcentagem, sendo submetida a análise e discussão. 

Entre os principais resultados obtidos está que predominaram as meninas 

entre 15 e 19 anos que se declararam já ter atividade sexual. Os resultados 

foram atingidos já que o nível de conhecimento sobre a gravidez na 

adolescência, antes de implementar a intervenção foi superado depois de 

implementada a mesma. Recomenda se a avaliação em um ano das 

adolescentes incluídas no estudo para conhecer o número que engravidaram, 

e assim, poder determinar se a melhora no conhecimento foi suficiente para 

evitar a gravidez na adolescência.  

Palavras-chaves: Gravidez na adolescência, Educação em saúde.  
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ABSTRACT 

Teenage pregnancy is an important public health problem, since their incidence is 
increasing and is directly associated with negative consequences for the teenagers 
who become pregnant and for their children. Held [h3] a study of educational 
intervention, from May to September of 2014 for an intentional sample of 47 
teenagers between 10 and 19 years of age, belonging to the PSF Viveiros II with the 
aim of assessing the impact of the educational intervention, about the level of 
knowledge of prevention of pregnancy in adolescents. Initially it was applied a 
questionnaire to determine the knowledge of adolescents; After implementing the 
educational intervention was applied the questionnaire again, which made it possible 
to compare the results and assess the change in knowledge of these adolescents. 
The data obtained were processed with the help of a computer and the results 
represented in tables, express them in whole numbers and percentage, being 
subjected to analysis and discussion. Among the main results obtained are tabulated 
the girls between 15 and 19 years, and those who had sexual activity. The level of 
knowledge about teenage pregnancy, before implementing the intervention was 
overcome after implemented the same. Is recommended the evaluation in a year of 
adolescents included in the study to learn about the number who got pregnant, and 
thus be able to determine if the improvement in knowledge was sufficient to prevent 
teenage pregnancy. 
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1 Introdução  

A palavra adolescência vem do latim "adolescere" que significa fazer-se 

homem/mulher ou crescer na maturidade sendo que somente a partir do final do 

século XIX foi vista como uma etapa distinta do desenvolvimento (1,2). 

Conforme a organização mundial da saúde (OMS) não se pode determinar 

limites de idade para a adolescência. Este período estende-se de 10 a 19 anos de 

idade, podendo ainda, haver uma margem de variações consideráveis nos diferentes 

meios culturais. (2,3) 

É nesse período que surgem profundas mudanças, caracterizadas 

principalmente por crescimento rápido, surgimento das características sexuais 

secundarias, conscientização da sexualidade, estruturação da personalidade, 

adaptação ambiental e integração social. (4,5) 

A gravidez na adolescência é um problema de saúde pública importante, uma 

vez que vem aumentando sua incidência e está diretamente associada a sequelas 

negativas para as adolescentes que se tornam gravidas e para seus filhos. 

Comparados com filhos de mulheres não adolescentes, os filhos de adolescentes 

têm maior índice de baixo peso ao nascimento, mortalidade infantil aumentada, pior 

desenvolvimento cognitivo e se mulher, tem risco maior probabilidade de ficar 

gravida na adolescência. Tem outras repercussões sociais como abandono escolar, 

menor possibilidade de emprego no futuro, mais pobreza e fome (6,7). 

Assim, a gravidez nesta fase da vida representa uma das principais causas de 

morte de mulheres entre 15 e 19 anos de idade, seja por complicações na própria 

gravidez ou pela prática clandestina de aborto. (7,8). 

No Brasil e em muitos países em desenvolvimento, a gravidez na 

adolescência tem sido vista como um perigo para a sociedade e como um alerta 

para a saúde pública, uma vez que é uma questão de grande extensão e acarreta 

vários outros problemas. (9,10). 

A idade média em que os adolescentes vêm entrando no processo de 

puberdade tem diminuído consideravelmente, atingindo seu limite inferior. O entrar 

na puberdade, mais cedo, geralmente acarreta um amadurecimento biológico que 

não necessariamente coincide com um amadurecimento cognitivo e emocional, o 
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que se constitui, portanto, fator de risco para uma iniciação sexual precoce e suas 

negativas consequências. (2,11). 

A tendência de queda da idade média da menarca e da iniciação sexual 

aparece associada à gravidez na adolescência, assim como a falta de informação 

sobre métodos contraceptivos e a dificuldade de acesso a estes. Igualmente 

corrente e' a assertiva de que a gravidez em mulheres menores de 20 anos tem 

incidência maior nas classes mais economicamente desfavorecidas. (12,13). 

A gravidez na adolescência e’ considerada um problema de saúde pública 

mundial. Para um melhor entendimento dos possíveis fatores associados ás 

gestações nessa faixa etária é necessário perceber a complexidade e a 

multicasualidade desses fatores, que tornam os adolescentes especialmente 

vulneráveis a essa situação.Os números que envolvem a gravidez na adolescência 

são alarmantes no brasil, entre 28% e 30% dos recém-nascidos são filhos de mães 

com idade inferior a 19 anos. 

Segundo a pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estadística (IBGE), o número de adolescentes com idades de 10 a 14 anos que 

esperavam um filho ou estavam pós-parto quase dobrou, entre 2000 e 2002. (2,14). 

Em vinte anos, a participação do grupo de jovens com idade entre 15 a 19 

anos na fecundidade passou de 7.1% em 1970 a 14% em 1990. (15,16). Esse 

fenômeno impõe mudanças na abordagem que o professional de saúde deve adotar 

para oferecer orientação, informar e comunicar-se adequadamente em relação aos 

métodos anticoncepcionais, cuidados na gravidez e com o recém-nascido desse 

grupo etário. 

Segundo Ferrua (1980), a maioria da população brasileira e altamente 

desinformada sexualmente e, portanto, a educação é uma necessidade justificada 

pela própria falta de informação.  

É muito importante da atuação da equipe de saúde da família identificar os 

fatores que estão repercutindo na alta incidência de gravidez na adolescência e 

diante planos de ação e labores de prevenção, diante a educação, lograr a redução 

destes indicadores e também monitorar as adolescentes já gravidas para levem um 

atendimento pré-natal adequado com o fim de atingir os risco e complicações. 

A assistência a essa faixa etária deve ser uma das prioridades daqueles que 

atuam na atenção primaria a saúde e a prevenção da gravidez na adolescência é 
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uma das atribuições do programa de saúde da família (PSF) e do programa de 

agentes comunitários de saúde (PACS).  

No momento de elaboração do projeto a opção foi por abordar o tema 

gravidez na adolescência com o propósito de contribuir para sua compreensão e, 

assim, buscar soluções mais adequadas e, também, minimizar seus riscos. 

 

 

 

1.2 Objetivos: 

 

Geral  

Realizar ações de educação em saúde com o tema gravidez na adolescência, 

num grupo de adolescentes pertencentes a Viveiros II. Feira de Santana. Maio- 

Setembro 2014. 

 

Específicos 

 

 

Caracterizar as adolescentes segundo algumas variáveis demográficas, sexualidade 

e nível de conhecimento sobre gravidez na adolescência. 

Avaliar o impacto das intervenções aplicando questionário antes e após a mesma. 
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2 ANÁLISES ESTRATÉGICA  

 

Realizou-se um estudo experimental com desenho de intervenção 

comunitária, no período de Maio- Setembro 2014 com o objetivo de Avaliar a 

repercussão da intervenção educativa sobre o nível de conhecimento da prevenção 

da gravidez nos adolescentes pertencentes à escola Professor Antônio Alves Lopez 

da área Viveiros; 

Depois que foi identificado na Análise da Situação de Saúde a Gravidez na 

adolescência como um problema de Saúde na área, das 28 grávidas neste período 

15 eram adolescentes. 

O Universo foram as 418 adolescentes registradas na área do PSF Viveiros II, 

município Bahia e a mostra quedaram constituídas por 47 adolescentes matriculadas 

na escola Professor Antônio Alves Lopez da área Viveiros, conforme aos critérios de 

inclusão, exclusão e saída. 

Critérios de Inclusão: 

 Adolescentes entre 10 e 19 anos de idade. 

 Que moravam na área Viveiros II 

 Que desejem participar no estudo 

     Critérios de Exclusão: 

 Não-residentes na área 

 Elas o os pais não queriam participar. 

Critérios de Saída: 

 Adolescentes que abandonaram a intervenção em qualquer de suas 

fases, independentemente da causa. 

O primeiro foi aplicar a Anexo I do consentimento da adolescente e um dos 

pais para participar no estudo, tendo presente que se estavam perguntando 

aspectos privados e que durante a intervenção podiam se tratar temas 

relacionados com a sexualidade. Cumprindo assim com os princípios éticos, 

importantes neste tipo de investigação. 
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 Para caracterizar o grupo de adolescentes foi aplicado o questionário (Anexo 

II). Neste foram exploradas as variáveis: 

 Idade: Variável quantitativa contínua, operacionalizado tendo em 

conta a idade das adolescentes no momento em que a intervenção foi 

iniciada, foi representada em números inteiros e por cento. Sendo 

distribuídos nos seguintes grupos, de 10-14 anos e de 15-19 anos;  

 Atividade sexual, uma variável qualitativa nominal dicotômica. Usado 

para caracterizar as práticas sexuais das adolescentes. Ela expressa 

se em por cento e números absolutos. Considerando que tinham 

atividade sexual as que responderam “sim” na pergunta 1 e não 

tinham as que responderam “não” porque ainda não iniciaram esta. 

 Nível de conhecimentos, uma variável qualitativa nominal dicotômica, 

o qual é representado em números inteiros e por cento. Foi 

operacionalizado de acordo com a chave exposta no anexo III. 

Classificados da seguinte forma: Suficiente, quando adolescentes 

responderam adequadamente e Insuficiente quando adolescentes não 

tinham conhecimento do assunto, conseguindo uma pontuação de 2 

pontos 

 No primeiro encontro, procedeu-se a explicar aos participantes do programa 

de intervenção e em seguida, aplicar-lhes um questionário (Anexo II) que 

permitiu nos obter os dados necessários para iniciar o desenvolvimento de 

pesquisa. Este questionário coletou conhecimento sobre os tópicos gravidez 

precoce, os efeitos ou riscos da gravidez adolescente e os métodos 

anticoncepcionais, através de perguntas fechadas, de seleção. 

 Uma vez aplicada a pesquisa procedeu-se a realizar a intervenção educativa 

(Anexo IV Programa da Intervenção). Então dividiu se o grupo em dois 

subgrupos, de 22 e 25 adolescentes cada um. Se trabalharam sessões 

consecutivas com cada subgrupo formado, em uma base semanal com a 

duração de 1 hora, até 4 sessões do programa (Anexo V)   

 Foi estruturado de acordo com as seguintes fases: Concepção, formulação, 

implementação e retroalimentação. 

Concepção: Identificamos todos os problemas do conhecimento que tinham 
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adolescentes que podem e devem ser abordadas através de educação sexual.  

 Formulação: É a fase onde podemos identificar as metas a atingir com a 

atividade educacional e as mensagens que foram transmitidas para os 

adolescentes foram feitas. 

 Implementação: Nesta fase, é ensinado educação sexual para 

adolescentes, são transmitidas mensagens deles que foram formuladas 

com base nos seguintes tópicos 

Tema I: Gravidez na adolescência, repercussões e complicações 

Biopsicossocial para o produto da concepção, a mãe, na família e a 

sociedade. 

Tema II: Métodos de contracepção. Vantagens e desvantagens. 

Utilização. Indicações e contraindicações. 

 Retroalimentação: Fase que permite conhecer se os objetivos foram 

cumpridos, os erros que foram cometidos e aspectos a repetir em outras 

ocasiões. 

 Durante cada sessão foram aplicadas técnicas participativas realizadas pelo 

autor do trabalho. 

 Ao finalizar a Estratégia foi aplicado novamente o questionário para avaliar o 

conhecimento adquirido durante este período e, portanto, determinar quanto 

modificaram seus conhecimentos. Os dados obtidos em ambos os questionários 

foram armazenados em um banco de dados feito pelo autor e estatisticamente 

processado usando métodos de estatísticos descritivos (método Tarjado), com a 

ajuda de um computador Core I3, utilizando o programa Microsoft Office Word e 

Excel 2010. 
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3. IMPLANTAÇÃO, DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO. 

 

 Para realizar esta investigação depois de identificar o problema com a 

participação da equipe de Saúde, visitamos a escola Professor Antônio Alves 

Lopez da área Viveiros próxima ao PSF onde estudam a maioria das 

adolescentes da área, acordamos a seleção da amostra de 47 adolescentes, 

todas pertencentes à área Viveiros II, ficando excluídas as de outra área de 

saúde, que foram informadas do objetivo do estudo, solicitando seu 

consentimento de participar.  

A saúde dos adolescentes é um problema que provoca cada vez mais 

interesse em no mundo inteiro, especialmente no campo da saúde sexual e 

reprodutiva. As complicações na gravidez constituem a primeira causa de morte 

nesta faixa etária. Muitos dos problemas inerentes neste campo estão ligados com 

um início precoce da atividade sexual, uma vez que na maioria dos casos ocorre 

sem a devida orientação, informação e proteção. Muitas foram as intervenções 

realizadas neste país e no exterior, para elevar o nível de conhecimento sobre 

gravidez na adolescência e sua prevenção. 

Na tabela Nº 1 mostra a distribuição das adolescentes por grupo de idade, 

sendo mais frequente as do grupo de 15 a 19 anos com um 82,9%. 

Tabela No. 1 Título: Distribuição das adolescentes segundo faixa etária. PSF 

Viveiros II. Feira de Santana Bahia. Maio- Setembro 2014 

          

Grupo de No. 

 

% 

 Idade 

   

  

10- 14anos 8 

 

17,0 

 
15-19 anos 39 

 

82,9   

Total 47 

 

100   

 

A predominância na nossa investigação das adolescentes com atividade sexual, 
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coincide com os resultados de outras investigações que presentam evidência de 

um início precoce da atividade sexual, enquanto o 66,0% tiveram, pelo menos, 

uma relação sexual. Geralmente, a literatura registra que talvez é que as 

meninas estão atingindo a maturidade sexual em idades cada vez mais jovens. 

(21) 

É por todos aceitado que as meninas adolescentes chegam a ser férteis 

uns 4 ou 5 anos antes de ser emocionalmente maduro, sem que aconteça uma 

revolução sexual vigorosa. 

Respeito a iniciação, outros estudos realizados indicam que o 49% das 

adolescentes entre 16 e 19 anos são sexualmente ativas, menor que o 

encontrado nesta pesquisa. Dos Santos e outros autores são da opinião de que 

há um aumento de 10% por ano de mulheres com relações sexuais a partir dos 

12 anos. (5) 

Existem vários fatores que explicam a grande fecundidade de meninas 

adolescentes, a declinação que vem acontecendo gradualmente da idade da 

menarca durante o último século, que agora acontece após 12 anos de idade. À 

idade de 17, o 94% das meninas são totalmente férteis, o que parece ser 

associado com uma melhor nutrição. Além disso, o mundo de hoje oferece 

menos restrições sobre a mistura dos sexos em uma idade muito jovem, o que 

aumenta os riscos da atividade sexual precoce. Por outro lado, houve um 

período simultâneo de prolongamento da adolescência pela tendência a seguir 

dependendo do ponto de vista económico, dos pais, enquanto continuam com a 

educação. (22,23) 

Outros trabalhos mostram que a predominância desta idade poderia 

manter o relacionamento com o início precoce em ambos sexos da atividade 

sexual, o que desperta a curiosidade para conhecer mais sobre este tópico 

(19,20) 

 

 

Tabela No. 2 Título: Distribuição das adolescentes estudadas segundo grupo de 

idade e a atividade sexual.  
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Com atividade sexual Sem atividade sexual           Total  

Grupo de idade No. % No. % No. % 

10-14 anos 1 2,1 7 14,9 8 17,0 

15-19 anos 30 63,8 9 19,1 39 83,0 

Total 
31 66,0 16 34,0 47 100,0 

 

Na tabela Nº 3 podemos comparar o nível de conhecimento das adolescentes 

estudadas sobre a gravidez na adolescência, antes e após a intervenção, mostra-se 

inicialmente que os conhecimentos sobre gravidez precoce eram insuficientes 

representado pelo 83,0% das meninas; situação que foi revertida após a intervenção 

educativa, porque o 87,2% mostrou ter adquirido os conhecimentos, dentre as que 

adquirirem melhor os mesmos estão as meninas entre 15 e 19 anos com um 74,5%. 

No estudo revisado (17) predominassem meninas adolescentes com idades 

entre 15 e 16 anos de idade com um 39,1%, citando o interesse na pesquisa, desde 

que eles começaram cedo as relações sexuais. Neste estudo a 39,7% das meninas 

iniciaram relações antes dos 15 anos de idade. No entanto, em nosso estudo 

predominaram meninas entre 15 e 19 anos de idade. Isso pode ser determinado 

pelas características das adolescentes nesta fase. Durante a adolescência final está 

procurando alternativas em termos de parceiros, atividades e pontos de vista. 

Nesta fase de desenvolvimento produz alterações psicológicas que permitirão 

a formação da personalidade em sua plenitude. Desenvolver e fortalecer formações 

psicológicas importantes, como a visão moral do mundo, com todo um sistema de 

conceitos, critérios e opiniões sobre a vida e as relações humanas e também 

aprofundar o conceito de si mesmo. (18) 

Respeito ao impacto da gravidez na adolescente devemos dizer que ao início 

do estudo as meninas desconheciam as principais complicações da gravidez nesta 

fase da vida, causando um impacto psicológico ao conhecer as mesmas.  

Em nosso estudo, as adolescentes com atividade sexual, mostraram o 

melhor nível de conhecimento sobre a gravidez nesta idade, mesmo antes da 

intervenção, uma vez que elas mostram mais interesse em saber sobre esta 
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questão, dada a relação entre sexo e gravidez. 

Tabela No. 3. Título: Nível de conhecimento das adolescentes antes e após da 

intervenção educativa. PSF Viveiros II. Feira de Santana Bahia. Maio- Setembro 

2014. 

                  

 
Conhecimento 

 

Antes 

  

Apos 

  Grupo de Suficiente Insuficiente Suficiente Insuficiente 

 Idade No. % No. % No. % No. % 

 
10 -14 anos 

1 2,1 7 14,9 6 12,8 2 4,3 

 
15-19 anos 

6 12,8 32 68,1 35 74,5 4 8,5 

 

Total 
7 14,9 39 83,0 41 87,2 6 12,8 

 
  

Na tabela 4 apresenta a distribuição das adolescentes de acordo com a idade e 

o nível de conhecimento sobre métodos anticoncepcionais, meninas 

adolescentes entre 15 e 19 anos de idade, mostraram melhor nível de 

conhecimento sobre o mesmo.  

Após intervenção, 35 adolescentes pertencentes neste grupo etário 

mostraram saber, contra apenas 4 demonstrando ignorância. Quanto a faixa 

etária entre 10 e 14 anos de 8 adolescentes, 3 mostraram ignorância 

Em nosso estudo são meninas entre 15 e 19 anos de idade, com maior 

nível de conhecimento, dado o interesse que mostrou nessa faixa etária em 

saber sobre esses métodos.  

Muitas das adolescentes pesquisadas relataram saber de dispositivos 

intrauterinos e pílulas contraceptivas orais; no entanto ela não consideraram o 

método ideal para a sua idade. Há uma estreita relação entre a idade, as práticas 

sexuais prematuras e desprotegidas, gravidez na adolescência. 

As adolescentes têm algum grau de conhecimento, mas não quer falar 

sobre o tema porque consideram isso como uma coisa vergonhosa.  
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Do mesmo jeito as adolescentes mostraram o melhor nível de 

conhecimento sobre os contraceptivos métodos após a intervenção 85,1% da 

amostra. Referente ao conhecimento sobre os métodos anticoncepcionais, 

podemos ver que o mais popular entre os adolescentes acabou por ser o 

preservativo ou camisinha, seguido das pílulas, poucos tem algum conhecimento 

sobre os Dispositivos. Atualmente, dois dos problemas de saúde e social que 

afetam a juventude são gravidez indesejada e doenças sexualmente 

transmissíveis; é por isso que o uso de contraceptivos como a camisinha ou 

preservativo, pode servir como solução para ambos.  Embora muitos destes 

métodos são conhecidos pelos adolescentes, a maioria não usa-las devido à 

falta de informação adequada, a vergonha de compra-los ou procurar lés e a 

falta de serviços de saúde e conselheira que assegurem uma privacidade e 

confidencialidade que merecem. 

Concordamos autor de estudo que diz que o assunto da gravidez e 

contracepção é um tema praticamente proibido para quase todos os pais 

principalmente em áreas rurais, o que traz como consequência que as meninas 

não são educadas sobre o assunto até que estejam no nível estudo superior e 

até mais tarde, e muitas vezes as informações chegam através do grupo de 

amigos desconhecedores do com ideias errôneas e mesmo mística, rara vez tem 

os conhecimentos pelas mães, outros membros da família ou na própria escola 

(15) 

Embora em muitos adolescentes as relações sexuais ocorrem 

inesperadamente e são esporádicas, poucos têm conhecimento sobre a escolha 

de contracepção é muitas vezes esquecida ou acidente no uso de um método de 

barreira, esquecer de tomar a pílula, use incorreto do método. Dado que, como 

mencionado, as adolescentes sexualmente ativas geralmente têm relações 

sexuais desprotegidas, especialmente durante os primeiros 6 meses após o 

início da atividade sexual. (24,25) 

A Contracepção pelos adolescentes e seus parceiros, é geralmente o 

resultado de pequenos desafios impostos pelas condições de cada um deles. É 

importante, portanto, instruir os adolescentes sobre contracepção em 

conformidade com o seu desenvolvimento cognitivo, conhecimento dos riscos de 

uma gravidez nesta idade, habilidades para lidar com esse risco e as opções que 
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dá prioridade sobre os outros, de acordo com seu contexto particular. É 

necessário, um ato "requintado" se queremos diminuir a morbilidade e 

mortalidade associadas à gravidez (24,25) 

Nosso trabalho realizou uma revisão dos métodos anticoncepcionais 

disponível hoje em dia, com ênfase em como pode se utilizar durante a 

adolescência, suas vantagens e desvantagens, em relação ao seu uso nesta 

fase da vida. 

Tabela No. 4. Título: Distribuição das adolescentes estudadas segundo a idade e o 

nível de conhecimentos sobre métodos contraceptivos.  

                  

Conhecimento 

 

    

Antes 

   

Após 

 Dos métodos Suficiente Insuficiente Suficiente Insuficiente 

Contraceptivos No. % No. % 

            

No. % No. % 

10 -14 anos 
0 0,0 8 17,0 5 10,6 3 6,4 

15-19 anos 
9 19,1 30 63,8 35 74,5 4 8,5 

Total 
9 19,1 38 80,9 40 85,1 7 14,9 

         
Geralmente, a adolescência é um período de incerteza, no qual a projeção 

ou a compreensão do futuro ainda é incipiente, dificultando a capacidade de 

antecipar consequências. O desenvolvimento emocional é ainda incompleto, e 

há um escasso desenvolvimento de habilidades de comunicação interpessoal, 

tornando-se difícil, em alguns aspectos, a negociar com o casal ou parceiros 

situações relacionadas com relações sexuais e uso contraceptivo. 

 A adolescência é também um período de transição da dependência à 

independência, e gravidez pode parecer ser uma maneira de alcançar essa 

independência(26,27)  

Além de que as informações sobre o assunto da contracepção estão 

disponíveis e mesmo ocasionalmente disseminadas pelos meios de 
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comunicação, muitas das adolescentes permanecem indiferente a isso e, 

portanto, não adoptam uma atitude responsável nesta matéria. 

Esta intervenção realizada com adolescentes foi adequada no que se refere 

aos conteúdos abordados e metodologia adotada para o seu desenvolvimento. O 

trabalho em grupo favoreceu a troca de experiências, a reflexão e a discussão dos 

temas, estimulando que novas atitudes e práticas sejam adotadas e modeladas 

pelas adolescentes.  

Neste trabalho, o contexto grupal propiciou a expressão de ideias e 

sentimentos, além da troca e compartilhamento de experiências. As participantes 

expressaram, ao referir-se à intervenção, frases como a seguinte: “Estou adorando o 

curso, pois estou aprendendo e não é em todos os lugares que temos espaço para 

discutir nossos problemas que existem dia-dia”. 

O tempo de duração do encontro permitiu a participação de todos as 

adolescentes nas discussões. O número de participantes em cada grupo foi algo 

superior ao recomendado, mas se mostrou adequado e possibilitou a composição de 

subgrupos para o desenvolvimento de algumas atividades. 

Dar oportunidade para o jovem falar sobre si mesmo, sobre os seus 

sentimentos, suas crenças e atitudes, é fundamental para a aquisição das 

habilidades que os fortalecem diante das diversas situações do cotidiano. Este 

trabalho concentrou-se em aumentar o nível de conhecimento somente, não era 

possível avaliar mudanças de atitudes porque foi pouco o tempo, mas as técnicas 

grupais possibilitam vivências que foram refletidas e compartilhadas, proporcionando 

um aprendizado pessoal e grupal e favorecendo o desenvolvimento da consciência 

crítica, o exercício de escuta e compreensão do outro. 

Foram debatidos critérios que tinham as adolescentes que reforçam a ideia da 

não adoção de medidas preventivas por elas como: “não planejar a primeira relação 

sexual porque o próprio corpo vai saber identificar a hora certa”; “afastar-se do 

companheiro no momento da excitação como prática de prevenção”; “acreditar na 

fidelidade do namorado, deixando de usar a camisinha como método de prevenção”; 

“usá-la com um garoto mais pobre porque vai menos ao médico ou só no primeiro 

momento, depois passa a confiar”; “ou se não usa-la quando ela já usa pílula porque 

não precisa”. 
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Foi apreciado que o não uso de métodos contraceptivos nem sempre 

significou que as adolescentes não tiveram conhecimento de sua existência, 

conhecê-los e ter habilidades no seu uso revelaram ser duas coisas distintas. Na 

maioria das vezes, as participantes revelaram pensamento mágico de que a 

gravidez não acontece com ela, que transar sem camisinha é prova de amor, de 

confiança no parceiro, o uso de pílulas implicaria no conhecimento dos pais sobre 

sua vida sexual ativa. Eles as vezes ignoraram a existência da sexualidade da filha. 

Pode-se afirmar que há tabus envolvendo esse assunto. 

Ao final de cada encontro perguntava se a opinião delas em relação à mesma 

Sempre os critérios foram positivos, aqui mostram se alguns deles: “Penso que tudo 

que foi proposto hoje foi ótimo... principalmente por não ter sido cansativo e sim 

interessante”; “Hoje estava muito legal. (Eu) estava desanimada, mas depois, 

despertei”; muitos mais similares. 

Uma das frases que melhor resume os critérios expressados pelas 

adolescentes ao final da intervenção foi: “Achei que o curso contribuiu para minha 

vida em todos os sentidos, por que me fez parar, pensar, me conhecer para depois 

tomar uma decisão”. 

Esta experiência para a equipe de saúde foi muito boa porque deu confiança 

das coisas que podem se atingir quando se planejam atividades educativas com a 

utilização de técnicas novas e participa a equipe, cada um contribuindo com os 

conhecimentos e habilidades que lhe dá a profissão.     
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Predominaram as meninas entre 15 e 19 anos, sexualmente ativas, cujo nível 

de conhecimento sobre a gravidez na adolescência, e métodos contraceptivos, antes 

da implementação da intervenção foi superada depois que ela tiver implementada, 

demonstrado que o programa aplicado como intervenção educativa atendeu às 

expectativas propostas. 

Com base nos resultados, fazemos as seguintes recomendações que visam o 

melhoramento dos conhecimentos das adolescentes relativamente à gravidez: 

 Deveriam ser introduzidos em todas as escolas e comunidades programas 

educacionais sobre preparação para vida, orientados para os adolescentes. Estes 

programas deveriam ser iniciados durante o nível de escola primário, 

preferivelmente com alunos na faixa etária dos 10 anos. Entre os tópicos que 

poderiam ser incluídos nestes programas contam-se: A sexualidade, as 

consequências da gravidez na adolescência; as expectativas dos papéis a serem 

desempenhados pelos géneros e métodos de contracepção o qual deve incluir o 

valor da abstinência sexual nesta idade. 

 Devia ser desenvolvida uma estratégia que envolva os pais e professores na 

educação sexual, o que os ajudaria a desenvolverem um sentido de confiança e 

responsabilidade no seio das estruturas familiares com relação à educação 

sexual. 

 É muito importante que se melhorem e estabeleçam instalações recreativas 

para diferentes atividades esportivas tanto nas áreas urbanas como rurais, onde 

os adolescentes possam passar as horas de lazer. A disponibilidade de 

instalações e atividades recreativas e desportivas poderá evitar que os 

adolescentes se envolvam em atividades sexuais. 

Recomendou-se avaliação dos resultados daqui a um ano para medir o impacto 

considerando o número de adolescentes incluídas no estudo que ficaram gravidas, 

além disso, continuar a aplicação da Estratégia de conjunto com a escola. 
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Anexos 

Anexo I 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

Pelo presente voluntariamente participo neste trabalho de pesquisa, o mesmo é de 

vital importância para a sua realização a fim de aprender mais sobre este problema 

em profundidade, para planejar as ações que melhoram a saúde de nossa 

população no futuro. Irá aumentar o nível de conhecimento sobre a questão da 

gravidez na adolescência, eu dou a minha vontade de participar, permitindo usar a 

informação obtida através dos questionários, com a segurança que as informações 

fornecidas por minha vontade permanecerão reservadas. 

Declaro que fui informado da finalidade do estudo com o qual me aplicarão uma 

pesquisa. Assim me explicou as vantagens que para as adolescente e família 

significa minimizar a gravidez em idade precoce.  

Autorizo a utilização de minhas informações fornecidas, sempre e quando sejam 

mantidas sem revelar minha identidade. Explicou-me que posso deixar a pesquisa 

sempre que quiser sem ter que dar explicações. Em conformidade com o acima 

exposto e para que assim fique em registro assinado aqui expresso meu 

consentimento 

 

Fecha ___________________                        Lugar ___________________ 

Nome do adolescente _____________________________________________ 

                                           ______________________ 

                                                    Assinatura 

 

Nome do pai ___________________________________________________ 

                                      ______________________ 

                                                  Assinatura 
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Anexo II 

Questionário 

Adolescente 

Este questionário é parte do trabalho de investigação, que ajudará a encontrar 

respostas para os aspectos relacionados à gravidez na adolescência. Isso requer 

a sua cooperação, com o objetivo de medir o nível de conhecimento sobre o 

assunto e assim ser capaz de fornecer os melhores cuidados. 

Agradecemos por sua participação e pedimos lhe que leia com atenção e 

responda honestamente. O questionário es anônimo. 

Idade________________      

1. Já tiveste relações sexuais? 

 Não ____  

 Sim ____ A que idade foi iniciada? ________ 

2. Qual é a idade certa para uma mulher ficar grávida? Marque a resposta mais 

acertada em sua opinião.  

 10-20 anos ____ 

 21-35 anos ____ 

 Mais de 35 anos ____ 

    3.Responda se já ficou grávida: 

Não____   Sim____  

5. Ponto x os riscos a que está exposta uma adolescente grávida. 

Toxemia ____ Anemia____ Parto prematuro____  Parto prolongado____ 

Retardo mental_____ Filho baixo peso ao nascer_____ 

 Interrupção de estudos_____ Pobre desenvolvimento da criança_____ 

Mãe solteira sem respaldo econômico_____ Todos_____ 

6. Marca com um X os métodos anticoncepcionais que você conhece. 

Pílulas ___Coito interrupto___ Camisinha____ DIU____ 

Injeções ___Método do ritmo____ Abstinência ___Diafragma____ 

7. Qual é o contraceptivo que você acha é o melhor na sua idade? 

_______________________________________________ 
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Anexo III 

Chave classificação da pesquisa 

 •  Qual é na sua opinião a idade certa para engravidar uma mulher?  

Foi considerado uma resposta correta entre os 20 e 35 anos de idade. 

• Marcar com uma x os riscos que tem uma gravida adolescente.  

Se considerou como resposta correta, se elas mencionaram o pelo menos três 

daqueles descritas na literatura nacional e internacional, incluindo os 

biológicos, psicológicos e sociais.  

• Mencionar os métodos contraceptivos conhecidos e qual deles é o melhor na 

adolescência. 

Considerou se a resposta correta, se elas mencionaram três métodos 

contraceptivos na literatura nacional e internacional. Em termos de ideal na 

adolescência, acredito correto o uso de preservativo ou camisinha. 
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Anexo IV 

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EDUCATIVA 

Título: Intervenção educativa a gravidez na adolescência 

Total de horas: 6 

Objetivo geral: Elevar o nível de conhecimentos sobre a gravidez na adolescência na 

área do PSF Maria Amélia de Alencar e Carvalho, área industrial Remanso Bahia 

 

PLANO TEMÁTICO E TEMPO DE DISTRIBUIÇÃO 

Temas Título Tempo 

I Apresentação do programa. Motivação  1 hora 

II 
Gravidez na adolescência, complicações Biopsicossocial para 

o produto da concepção, a mãe, família e sociedade. 

2 horas 

III 
Métodos de contracepção. Vantagens e desvantagens. 

Utilização correta. Indicações e contraindicações. 

1 hora 

IV Conclusões. 1 hora 
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Anexo V 

Estratégia de Intervenção  

Encontro1  

Tópico: Apresentação do programa. Motivação.  

Objetivos: 1. Apresentar o programa de intervenção.  

  2. Motivar a participação do grupo no projeto.  

                  3. Identificar as necessidades de aprendizagem. 

Técnica educacional: avaliação inicial do tema 

Desenvolvimento: A sessão começa com a apresentação do moderador, depois que 

é explicado aos adolescentes o que é o programa de intervenção. Posteriormente se 

fornecem dados quantitativos da prevalência da gravidez na adolescência no 

mundo, no Brasil e em nosso município, assim como suas principais consequências 

para fazer entender o problema social e de saúde que representa a gravidez 

prematura e todos os esforços que temos que fazer para evitar lá. 

Finalmente aplica-se o questionário inicial e se motiva aos participantes para a 

próxima reunião. 

Responsável: Autor 

Duração: 1 hora 

Encontro 2 

Tópico: Gravidez na adolescência. Complicações Biopsicossocial para o produto da 

concepção, a mãe, família e sociedade  

Objetivo: Informar os adolescentes sobre o impacto da gravidez adolescente e 

gravidez adolescente. 

Técnica participativa: debate do vídeo  

Tecnologia educacional: conferência demonstrativa 

Desenvolvimento: Passamos a realizar a atividade, durante o qual o autor informa 

aos participantes aspectos relacionados ao tema. Em um segundo momento é 
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projetado o vídeo, os jovens executam um vídeo debate. Incentiva adolescentes a 

participar na próxima atividade. 

Responsável:  Autor 

Duração:  2 horas 

Encontro 3 

Tópico: Métodos de contracepção. Vantagens e desvantagens. Utilização correta. 

Indicações e contraindicações. 

Objetivo: Informar os adolescentes sobre o impacto da gravidez adolescente e 

gravidez adolescente. 

Técnica participativa: reunião. 

Técnica educacional: Interativo 

Desenvolvimento: A sessão começa com um breve lembrete da atividade anterior. 

Relata a questão específica a ser tratada e são convidados a expressar suas ideias 

sobre o assunto fazendo perguntas e mostrando alguns tipos de contraceptivos, 

fazendo uma encenação com o dedo do médio, da correta utilização da camisinha. 

Incentiva adolescente a participar na próxima atividade. 

Responsável:  Autor 

Duração:  1 hora 

Encontro 4 

Assunto: conclusões. 

Objetivos: 1. Avaliar os conhecimentos adquiridos pelos participantes. 

                  2. Conhecer o critério sobre o positivo, o negativo e as coisas 

interessantes sobre a intervenção. 

Técnica participativa: Chuva de ideias  

Técnica educacional: avaliação Final do assunto 

Responsável: Autor 

Duração: 1 hora 


