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RESUMO

 A gravidez na adolescência figura como grave problema que atinge parcelas crescentes da

população brasileira (BRASIL, 2014) e cerca de 20% das gestações de adolescentes estão re-

lacionadas à maior morbimortalidade materno-infantil (César et al. 2011).  OBJETIVO: Ela-

borar estratégias de redução de casos de gestação precoce entre adolescentes na Atenção Bási-

ca.  METODOLOGIA:  Estudo transversal, com 200 participantes inicialmente, faixa etária

entre 12 e 18 anos, independente de sexo, raça e religião, selecionados aleatoriamente, e que

aceitarem participar da pesquisa, entre os adolescentes cadastrados na unidade básica de saúde

da família, principalmente os de maior risco, identificados pela agente de saúde de cada área.

O desenvolvimento da pesquisa será com palestras em equipe multidisciplinar, e terá o auxílio

dos profissionais da unidade. Para análise estatística, e valores com P < 0.05, serão considera-

dos estatisticamente significantes (Levin, 1987). O Projeto será aprovado pelo Comitê de Éti-

ca em Pesquisa antes de ser iniciado (Declaração de Helsique, 2008). Essa pesquisa não apre-

senta conflitos de interesses. Os participantes deverão assinar o TCLE. RESULTADOS ES-

PERADOS: Consolidação dos grupos e setores de risco, identificados durante o estudo, foco

durante a aplicação de ações de educação em saúde; maior sensibilização da comunidade e do

grupo de adolescentes para os riscos e consequências da gravidez precoce; maior adesão dos

(das) adolescentes ao serviço de atenção a ser criado para o atendimento especifico do (da)

adolescente; redução do índice de grávidas adolescentes para índices pactuados pela Secreta-

ria de Saúde (SESA)  e maior adesão das adolescentes ao Programa de Planejamento Familiar

(PPF).

Descritores: Gravidez na adolescência. Adolescente. Sexualidade. Educação em Saúde.
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RESUMEN/ABSTRACT

Pregnancy  figure  adolescence  as  serious  problem  that  affects  a  growing  share  of  the

population. The relationship between this and the dropping out of school, with the obvious

consequences for the future of these adolescents and their children, is increasingly found in

our  country.  OBJECTIVE:  To develop  early  gestation  cases  reduction  strategies  among

adolescents enrolled in Varjota district health unit in the municipality of Lowland Alegre-EC.

METHODS: qualitative study that will be applied in all adolescents enrolled in the basic unit

of family health, especially the higher risk, identified by the health worker in each area. The

development of research will have the help of all unit staff. Study time is described in the

schedule,  exposed  in  the  next  chapter.  Teenagers  interested  in  participating  in  the  study

should sign the free and informed consent term that will soon be offered to the first meeting.

EXPECTED RESULTS: Consolidation of groups and risk areas identified during the study,

and  so  have  a  greater  focus  during  application  of  health  education  activities;  Greater

community awareness and especially the target group teens to the risks and consequences of

early pregnancy;  Higher  number  of  attention  to  adolescents  service  to  be  created  for  the

specific care of adolescents; Reduction of pregnant adolescents index for agreed-upon rates

by the Department of Health for the state of Ceará and greater adherence of adolescents to

Family Planning Program.

Keywords: Teenage pregnancy. Teenager. Sexuality. Health Education.
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1 INTRODUÇÃO 

De  acordo  com  o  Ministério  da  Saúde  (MS),  que  segue  os  parâmetros  da

Organização Mundial da Saúde (OMS), a adolescência caracteriza-se como o período entre

os dez e 19 anos completos, podendo ser dividida em duas fases: Pré-adolescência, dos 10

aos 14 anos, 11 meses e 29 dias e Juventude, dos 15 aos 24 anos (SILVA; CATRIB, 2014).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera a adolescência a faixa

etária entre 12 aos 18 anos de idade completos. No Brasil, esse é o padrão seguido como

referência desde a década de 1990, principalmente para criação de leis, políticas e programas

específicos para esta população (BRASIL, 2010).

A adolescência representa um momento de transição, marcado por manifestações

físicas e emocionais, com a ocorrência de muitos conflitos (SILVA et al, 2010).

Todas essas transformações sofrem influência de fatores ambientais, culturais, so-

ciais e econômicos, os quais dependem das oportunidades do adolescente no contexto em que

vive: escola, saúde, lazer, cultura, moradia, emprego (PACHECO, 2008).

A puberdade marca o início da adolescência, quando as mudanças físicas tornam-

se  mais  evidentes  com  o  desenvolvimento  de  caracteres  sexuais  secundários,  surto  de

crescimento  acelerado,  alterações  comportamentais  e  aquisição da capacidade  reprodutiva

(SILVA; CATRIB, 2014).

Dentre as etapas de indefinições e busca de autoconhecimento, surge a exploração

da sexualidade e das vivências sexuais sem nenhuma proteção. A gravidez indesejada passa a

ser uma das consequências mais recorrentes entre os adolescentes. 

Segundo César et al (2011), cerca de 20% das gestações são de adolescentes, e a

gravidez  nesse  período  está  amplamente  relacionada  à  maior  morbimortalidade  ma-

terno-infantil. 

Isso se deve, por vezes, à própria estrutura dessa gestante que, em alguns casos,

ainda encontra-se tanto fisiologicamente quanto emocionalmente como uma menina. E outras

vezes, à baixa qualidade de assistência pré-natal voltada para essa população, tanto pela au-

sência dessas jovens nos serviços de saúde, quanto à inabilidade dos profissionais de saúde.
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1.1 Problema

Como médico, iniciei minhas atividades em Saúde da Família no município de

Várzea Alegre, Ceará em julho de 2013, na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do

bairro Patos. Em outubro do mesmo ano assumi a UBSF do bairro Varjota na mesma cidade.

Dentre  os  muitos  problemas  apresentados  na  comunidade,  a  ocorrência  da

gravidez  precoce  entre  adolescentes  da  área  tem  se  mostrado  crescente,  gerando  grande

preocupação por parte do poder público do município, fazendo-se necessário o planejamento

de ações preventivas que possam intervir nessa realidade.

O bairro Varjota apresenta grande índice de natalidade infantil, se comparado aos

demais bairros da cidade. A iniciação sexual, cada vez mais precoce faz parte da realidade dos

jovens residentes na área, trazendo sérias consequências para estes adolescentes. Dentre estas,

podemos citar evasão escolar, riscos gestacionais em que a maior parte das adolescentes acaba

não  comparecendo  às  consultas  de  pré-natal,  riscos  ao  recém-nascido,  casos  de  doenças

sexualmente transmissíveis, entre outras situações que se apresentam como agravos para a

população em geral. 

1.2 Justificativa

O bairro Varjota apresenta população de 3.493 habitantes  e 1.082 famílias,  de

acordo com o último mapeamento da área do mês de novembro de 2014. A UBSF da área está

dividida em duas equipes,  para que possa apresentar  cobertura de 100% da população do

bairro. Pertenço à equipe que cobre aproximadamente 70% da população.

As  casas  são  aglomeradas,  apresentando  aspecto  de  favela,  devido  ao  avanço

crescente da população, que aumenta desordenadamente. As condições de saneamento básico

são precárias,  onde pode ser visto inúmeros  esgotos a céu aberto e lixos amontoados em

terrenos abandonados. 

A maioria da população é composta por famílias extensas, com grande número de

pessoas, em que muitas vezes a maior parte desses membros encontra-se desempregada ou
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possuem emprego informal, contribuindo para o perfil de carência desses moradores. O uso de

drogas e o baixo índice de escolaridade também fazem parte do perfil dessa comunidade.

Diante desta realidade e pelo fato de ser a área considerada de risco devido às pre-

cárias condições apresentadas, nota-se o impacto do ambiente na gravidez durante a adoles-

cência e que esta depende de variáveis culturais, familiares, sociais e individuais presentes na

comunidade, justificando-se assim, a razão da elaboração deste plano de intervenção.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral:

Elaborar estratégias de redução de casos de gestação precoce entre adolescentes cadastradas

na Unidade de Saúde do bairro Varjota, no município de Várzea Alegre, Ceará, atenção bási-

ca.

2.2 Objetivos específicos:

• Conhecer as possíveis causas da gravidez precoce, identificando grupos e setores mais

vulneráveis.

• Utilizar medidas de educação em saúde na sensibilização de pais, educadores, líderes

políticos, usuários da UBSF e, principalmente o grupo alvo, sobre os impactos do pro-

blema da gravidez precoce para o indivíduo, família e comunidade.

• Promover no adolescente um comportamento responsável no que se refere ao sexo se-

guro, à prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), consumo de drogas

e outras tóxicas dependências, e o adiamento da idade do início da atividade sexual.

• Realizar e valorizar as atividades de educação em saúde na atenção básica, e de infor-

mação dirigida aos adolescentes com intuito de aumentar os conhecimentos acerca da

gravidez na adolescência.

• Produzir material com linguagem simplificada para que possa ser utilizado por educa-

dores e voluntários (multiplicadores), extensivos a familiares.
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3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1. Políticas de saúde voltadas ao adolescente

A saúde do adolescente tem sido motivo de preocupação para as organizações de

saúde e para toda sociedade. Cada vez mais, faz-se necessária a aplicação de políticas de saú-

de voltadas para o adolescente, visto que essa população vem crescendo cada vez mais (BRA-

SIL, 2008).

Segundo dados do IBGE (Instituto  Brasileiro de Geografia e Estatística), Censo

2010, a população entre 10 e 19 anos é de aproximadamente 45 milhões de habitantes (IBGE,

2014), representando 23,6% da população nacional. 

O ECA assegura, por lei, o atendimento integral à criança e ao adolescente, por in-

termédio do SUS (Sistema Único de Saúde),  garantido o acesso universal  e igualitário  às

ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Assim, para enfrentar os

desafios da situação da saúde dos jovens, o Ministério da Saúde, junto a adolescentes, jovens

e profissionais de diversas áreas construíram diretrizes que passaram a orientar o trabalho de

gestores e profissionais de saúde no atendimento a adolescentes e jovens (BRASIL, 2009).

Dentre elas, temos as Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de

Adolescentes e de Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde e outra de Preven-

ção de agravos e de Enfermidades e na assistência. Esses documentos norteiam a Política Na-

cional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens (BRASIL, 2014).

Estas diretrizes do Ministério da Saúde norteiam ações para a priorização da saúde

de adolescentes e jovens, integradas às outras políticas sanitárias, ações e programas já exis-

tentes no SUS. Através dele, serão aplicadas políticas de saúde voltadas aos adolescentes e jo-

vens, com o intuito de envolver iniciativas de promoção do cuidado integral, de fortalecimen-

to da atenção básica e de redução da mortalidade materna e infantil.  Pode ser classificado

como um conjunto de ações com o propósito de atender os adolescentes numa visão biopsi-

cossocial, enfatizando a promoção à saúde, prevenção de agravos, diagnóstico precoce, trata-

mento e reabilitação,  melhorando a qualidade de vida dos adolescentes e de suas famílias

(BRASIL, 2010).
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As diretrizes elaboradas pelo MS, sintetizam as orientações básicas de atenção in-

tegral à saúde de adolescentes e as orientações clínicas para as ações a serem desenvolvidas

pelos profissionais de saúde em suas unidades de atenção primária no atendimento aos adoles-

centes.

3.2. Sexualidade na adolescência

O florescer  da sexualidade  tem fundamental  importância  para os adolescentes,

principalmente para a formação do indivíduo, determinando sua autoestima, relações afetivas

e inserção na estrutura social (ALMEIDA; COSTA, 2014).

É nessa idade que surgem os primeiros  contatos  sexuais.  Iniciam-se interesses

pelo sexo oposto ou até pelo mesmo sexo. É o momento em que começam a vivenciar novas

descobertas de sensações físicas e emocionais.

Também é o período da puberdade, onde há o desenvolvimento de caracteres se-

xuais secundários, surto de crescimento acelerado, alterações comportamentais e aquisição da

capacidade reprodutiva. A idade da puberdade normalmente tem uma grande variação, que fi-

siologicamente está relacionada a fatores genéticos e ambientais (SILVA; CATRIB, 2014).

Nas meninas, os hormônios estrogênio e a progesterona são os responsáveis pelo

surgimento das características sexuais secundárias. Estão mais relacionados à vida sexual e re-

produtiva. Nos meninos, o hormônio responsável pelas suas modificações é a testosterona.

Através dele, surgem as características sexuais secundárias com a produção de espermatozoi-

des e pelo aumento do impulso sexual, da agressividade, do crescimento em altura e da força

física, entre outros (AMABIS; MARTHO, 2004).

Também é o tempo em que buscam uma independência emocional em relação aos

pais, quando o interesse por brincadeiras rotineiras e familiares começa a mudar e aos poucos

procuram atividades mais individuais, e a família passa a ser substituída por amigos da mesma

faixa  etária  e  os  componentes  dessa  turma  passam a  ser  suas  principais  referências,  tor-

nando-se facilmente influenciáveis pelas opiniões e condutas desse grupo. Assim, também

surgem os conflitos familiares, pois estão cada vez mais resistentes a seguir regras e normas

(SILVA, 2012). 
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Essa vulnerabilidade tende a se modificar, à medida em que o jovem estabelece

sua própria identidade. A partir desta construção da própria identidade, os conflitos com a fa-

mília vão diminuindo.

Entretanto, quando ainda não alcançada a maturidade, necessitam de orientação

sexual não apenas na escola, como também da família, principalmente na prevenção de DST.

Quando não recebem essa orientação pelos seus familiares, acabam buscando informações e

experiência  nas  ruas,  pelos  seus  próprios  colegas.  E,  por  sua  imaturidade,  acabam  depa-

rando-se frequentemente com situações de risco, como uma gravidez não planejada (MACIEL

et al., 2012).

Nesse sentido, a família tem um papel muito importante para o desenvolvimento

psicossexual do adolescente. 

3.3. Gravidez precoce

O início da atividade sexual pode estar relacionado a diferentes fatores, desde es-

trutura familiar, formação psicológica e baixa autoestima. Muitos destes jovens não apresen-

tam perspectivas para o futuro, não há planos de vida. Somado a isso, a falta de orientação se-

xual e de informações pertinentes, a mídia que passa aos jovens a intenção de sensualidade, li-

bido, beleza e liberdade sexual, além da comum fase de fazer tudo por impulso, sem pensar

nas consequências, aumenta ainda mais a incidência de gestação juvenil (SILVA, 2012).

A gravidez na adolescência também está relacionada à falta de orientações ou

orientações insuficientes sobre os métodos contraceptivos. Geralmente é consequência da não

utilização do método, ou da sua utilização inadequada. Sendo este, a menor causa de gravidez

precoce (BRASIL, 2010).

 Nessas circunstâncias, as ações de prevenção assumem papel de suma importân-

cia, devendo incluir não apenas a oferta de preservativos feminino e masculino e os demais

métodos anticoncepcionais, mas também a garantia de espaço para que o adolescente possa

falar de si próprio, trocar experiência e receber informações que favoreçam a adoção de hábi-

tos saudáveis de vida (GURGEL, et al., 2008). 

A gravidez é um processo natural e normal que permite que uma mulher em ida-

de fértil seja mãe. Após a primeira menstruação, a mulher já possui óvulos e pode engravidar.
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A gravidez que ocorre em mulheres adultas possui menos complicações. Já a gravidez na ado-

lescência, além das complicações sociais, os riscos à saúde da mãe e do bebê durante a gesta-

ção e parto são altos (BRASIL, 2010). 

A gravidez e a maternidade na adolescência rompem o processo natural de de-

senvolvimento do adolescente. A própria sexualidade dos/as jovens se vê contrariada pelos

projetos que a sociedade lhes impõe, visando determinados fins (BRASIL, 2010). 

De acordo com Beretta et al. (2011), há uma necessidade de atendimentos espe-

cíficos para o adolescente em serviços de saúde pública, com atendimento diferenciado, onde

possa levar em consideração seus referenciais subjetivos, mas que seja capaz, também, de ofe-

recer respostas claras para suas dúvidas. Assim, torna-se também imprescindível que profissi-

onais de saúde e educação se proponham a desenvolver espaços acolhedores e harmoniosos,

de forma a possibilitar a reflexão e discussão de temas referentes a sexo seguro, maternidade,

paternidade,  autocuidado, relacionamentos afetivos, projetos de vida e questões de gênero,

além de incitarem a verbalização das reais dúvidas desses jovens.

3.4. Consequências da gravidez na Adolescência

A gravidez precoce é considerada uma gravidez de risco, principalmente pelas

consequências fisiológicas que pode acarretar. Desde a década de 1970, passou a ter visibili-

dade como problema de saúde pública, com o aumento proporcional da fecundidade em mu-

lheres com 19 anos de idade ou menos (BRASIL, 2010). 

Adolescência  e  gravidez,  quando  ocorrem  juntas,  podem  acarretar  sérias

consequências, não só para a gestante adolescente, como também para todos os familiares,

causando  crises  e  conflitos.  O despreparo  emocional  dessa  população  leva-os  a  decisões

irracionais, tais como abortos clandestinos, evasão escolar e até mesmo transtornos familiares

(BRASIL, 2010).

Muitas  gravidezes  de  adolescentes  e  jovens  não  foram  planejadas  e  são

indesejadas; inúmeros casos decorrem de abusos e violência sexual ou resultam de uniões

conjugais  precoces,  geralmente  com  homens  mais  velhos.  Ao  engravidar,  voluntaria  ou

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

exclusão (PONTES et al., 2012).

A gravidez na adolescência pode produzir efeitos nocivos à saúde da mãe e do

concepto. De acordo com as evidências científicas as implicações são: ansiedade ou medo de

enfrentar familiares e companheiro; baixo número de consultas ao pré-natal e início tardio;

anemia;  baixo  peso  do  bebê  ao  nascer;  sistema  emocional  descontrolado;  dificuldade  no

trabalho de parto normal sendo necessário a realização de uma cesariana; maior prevalência

de depressão gestacional; uso de tabaco; hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia (FERREIRA

et al., 2012).

É muito importante que a adolescente faça o pré-natal para que possa compreen-

der melhor o que está acontecendo com seu corpo, seu bebê, prevenir doenças e poder conver-

sar abertamente com um profissional, sanando as dúvidas que atordoam e angustiam essas jo-

vens.

Para evitar essa problemática, é necessário cada vez mais: investir em políticas,

programas  e  ações  que  promovam  os  direitos,  a  autonomia  e  o  empoderamento  de

adolescentes e jovens, em especial meninas, em relação ao exercício de sua sexualidade e de

sua  vida  reprodutiva,  para  que  possam  tomar  decisões  voluntárias,  sem  coerção  e  sem

discriminação;  garantir  o  acesso  de  adolescentes  e  jovens  à  informação  correta  e  em

linguagem adequada sobre os seus direitos, incluindo o direito à saúde sexual e reprodutiva,

bem como o acesso à educação integral em sexualidade; assegurar o acesso às ações e aos

insumos de saúde sexual e reprodutiva, tais como preservativos e contraceptivos, para que

gravidezes  não  planejadas  sejam evitadas;  envolver  as  famílias,  comunidades,  serviços  e

profissionais de saúde na resposta adequada às necessidades e demandas de adolescentes e

jovens, incluindo aquelas relacionadas à saúde sexual e reprodutiva; garantir a participação de

adolescentes e jovens nos processos de tomada de decisões, como condição fundamental para

os avanços democráticos e para a realização de seus direitos. 
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4. METODOLOGIA    

4.1. Cenário e sujeitos da intervenção:

Estudo transversal, com 200 participantes inicialmente, faixa etária entre 12 e

18 anos, independente de sexo, raça e religião, selecionados aleatoriamente, e que aceitarem

participar da pesquisa.  O estudo será desenvolvido entre junho de 2014 e maio de 2015, na

Estratégia  de Saúde da Família  (ESF) do bairro Varjota  no município  de Várzea Alegre,

Ceará, situado na região Centro-Sul do estado, estando distante 467 km de Fortaleza, Ceará,

com área de 835,71Km², com uma população de 38.434 habitantes, sendo que do total, 23.896

(62%) pessoas na zona urbana e 14.538 (37,8%) pessoas encontram-se na zona rural (Censo

do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE)  de  2010;  Prefeitura  de  Várzea

Alegre, 2014). 

De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Alegre, são

cadastradas  e  qualificadas  no  município  12  unidades  de  saúde  da  ESF,  onde  sete  estão

localizadas na zona urbana e cinco na zona rural, mas todas apresentam 100% de cobertura

pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) (SECRETARIA DE SAÚDE DE

VÁRZEA ALEGRE, 2014).
Será feito um levantamento pelos prontuários do número de adolescentes grávidas

cadastradas na unidade de saúde e assim realizar uma avaliação da situação gestacional de

cada  uma.  As  ações  de  educação  em  saúde  serão  aplicadas  paulatinamente  a  todos  os

adolescentes da área, bem como seus pais e outros atores que possam intervir na realidade

apresentada, porém em um segundo momento do projeto.

4.2. Elaboração do referencial teórico

Para a produção do referencial teórico, foi realizada uma busca minuciosa sobre o

tema,  através  dos  descritores:  ADOLESCENTE;  GRAVIDEZ  NA  ADOLESCÊNCIA;

EDUCAÇÃO EM SAÚDE;  SEXUALIDADE.  A busca foi  feita  através  da Biblioteca Virtual  em

Saúde  (BVS),  através  das  bases  de  dados:  Literatura  da  américa  latina  e  caribe  (LILACS),

Medical literature on line  (MEDLINE), Base de dados da enfermagem (BDENF) e  Índice
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bibliográfico  español  en  ciencias  de  la  salud (IBECS)  e  Index  Psi  Periódicos  Técnico-

Científicos.

Foram definidos como critérios de inclusão: pesquisas em periódicos nacionais e

internacionais  com  idiomas  português,  inglês  e  espanhol,  em  forma  de  artigo  e  que

apresentassem o texto completo, independente do método de pesquisa. Foram excluídos todos

os tipos de pesquisa que não fossem artigos, tais como teses, dissertações e monografias, e

estudos que apresentassem apenas o resumo, totalizando 26 artigos. 

4.3. Procedimentos da Intervenção

O desenvolvimento da pesquisa terá o auxílio de todos os profissionais da unidade

que concordarem em participar. 

Cronograma Detalhado:

Ação 01: Escolha do tema e realização do projeto de intervenção. Elaboração dos objetivos,

introdução, fundamentação teórica e metodologia.

Ação 02: Apresentação do projeto para a Coordenação do Curso de Especialização em Saúde

da Família, modalidade semipresencial da Universidade Federal do Ceará.

Ação 03: Fazer um levantamento dos profissionais ligados ao atendimento dos adolescentes

que possam tornar-se multiplicadores e palestrantes durante os encontros e oficinas sobre a fi-

siologia do adolescente e sexualidade. Dentre os profissionais a serem convocados, encon-

tram-se os próprios funcionários da UBSF e outros ligados à área de educação, como profes-

sores do ensino médio e ensino superior.

 

Ação 04: Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), através de palestras realizadas

pelo autor desse estudo, em ambiente calmo e tranquilo, usando PowerPoint e Computador

próprio, duas vezes por semana, durante 15 dias, para que possam realizar uma busca ativa

dos adolescentes para uma futura elaboração e mapeamento dos grupos de risco. Durante a re-

alização da visita domiciliar, também será feita a divulgação das oficinas de grupos. 
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Ação 05: Elaborar, em reunião, juntamente com os outros profissionais responsáveis, os prin-

cipais tópicos a serem abordados durante as palestras. Nesse momento, também deverão ser

estabelecidos os horários e datas das oficinas dessa pesquisa.

Ação 06: Realizar oficinas e palestras semanais sobre saúde sexual e reprodutiva para os ado-

lescentes e demais usuários da USBF que demonstrem interesse pelo tema. Os adolescentes

interessados em participar do estudo deverão assinar o Termo de consentimento livre e escla-

recido (Anexo 01) que será oferecido logo no primeiro encontro, em duas vias, e uma delas fi-

cará em poder do participante.

Ação 07: Promover reuniões mensais com os adolescentes e pais ou cuidadores, para que es-

tes acompanhem o trabalho que está sendo realizado com seus filhos, objetivando uma partici-

pação cooperativa destes com o projeto, tirando-lhes dúvidas e acolhendo observações positi-

vas.

Ação 08: Análise dos resultados e avaliação das ações de intervenção. Elencar os pontos posi-

tivos e repassá-los para a secretaria de saúde do município para que essas ações possam ser

implementadas em outras áreas de Saúde da Família.

      Para a análise de dados será utilizado o programa SPSS 14.00 (SPSS, Chicago, Il). As va-

riáveis serão descritas em percentuais (sexo e religião) e as demais em média e desvio padrão.

Será usado teste t de Student, e valores com P < 0.05, serão considerados estatisticamente sig-

nificantes (Levin, 1987). O Projeto será aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa antes de

ser iniciado (Declaração de Helsique, 2008). Essa pesquisa não apresenta conflitos de interes-

ses.

Ação 09: Apresentação dos resultados da pesquisa à Coordenação do Curso de Especialização

em Saúde da Família, modalidade semipresencial da Universidade Federal do Ceará.
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5. CRONOGRAMA

O  cronograma  abaixo  descreve  o  tempo  estimado,  por  etapas,  para  que  a

intervenção proposta seja realizada e concluída. O estudo será desenvolvido durante o período

de um ano (12 meses), detalhado no quadro abaixo: 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES EM MESES
ATIVIDADES JUN

/14

JUL

/14

AGO

/14

SET

/14

OUT

/14

NOV

/14

DEZ

/14

JAN

/15

FEV

/15

MAR

/15

ABR

/15

MAI

/15

AÇÃO 01 X X X X X

AÇÃO 02 X

AÇÃO 03 X X

AÇÃO 04 X X

AÇÃO 05 X

AÇÃO 06 X X X X

AÇÃO 07 X X X X

AÇÃO 08 X

AÇÃO 09 X
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6. RECURSOS NECESSÁRIOS

Para a realização desse projeto vamos necessitar de recursos humanos e materiais,

como também locais apropriados para as realizações das reuniões. Alguns dos recursos huma-

nos já se encontram disponíveis nas ESF, como: médicos, enfermeiros, agentes de saúde e téc-

nicos de enfermagem, bem como todos os outros funcionários concursados ou em programas

do governo, seja da esfera federal, estadual e/ou municipal da unidade. Com relação aos mate-

riais necessários como também locais para a realização do projeto, poderão ser fornecidos

pela prefeitura da cidade e da secretaria de saúde, envolvendo os gestores e coordenadores das

ESF.
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7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Consolidação dos grupos e setores de risco, identificados durante a realização do estu-

do, e assim ter um maior foco durante a aplicação de ações de educação em saúde; 

• Maior sensibilização da comunidade e, principalmente o grupo alvo – adolescentes -

para os riscos e consequências de uma gravidez precoce;

• Maior adesão dos (das) adolescentes ao serviço de atenção a ser criado para o atendi-

mento especifico do (da) adolescente;

• Redução do índice de grávidas adolescentes para índices pactuados pela Secretaria de 

Saúde (SESA) para o estado do Ceará;

• Maior adesão das adolescentes ao Programa de Planejamento Familiar (PPF).

Após avaliação e análise de dados da parte inicial do estudo, far-se-á um desdobramento do

trabalho ligado à área de educação, como professores do ensino médio e ensino superior, para

que tenhamos maior abrangência dos adolescentes e das famílias envolvidas, levando aos lo-

cais de ensino as informações sobre o tema, para redução da gravidez na adolescência em nos-

so País, abrangendo os programas do Ministério da Saúde no tema, notadamente, na atenção

básica, com educação em saúde.
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ANEXO 01  – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC /UNASUS

PÓS-GRADUAÇÃO DO PROVAB / Curso de Pesquisa, Saúde e Inovação em Saúde da

Família

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pelo  Presente,  solicitamos  a  V.  Sra.  Autorização  para  sua  participação  no  estudo  para

elaboração de Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de Pós-Graduação do PROVAB.

Os resultados poderão ser divulgados, assegurando-se o sigilo dos dados obtidos bem como o

anonimato  de  todos  os  participantes  do  projeto  intitulado:  GRAVIDEZ  PRECOCE  E

EDUCAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA NA ATENÇÃO BÁSICA.

Ressaltamos  que  a  participação  nessa  pesquisa  não  incide  nenhuma  despesa  para  o

participante ou para a comunidade.

Na  certeza  de  contar  com  a  sua  compreensão  e  valorosa  cooperação,  agradecemos

antecipadamente.

TESTEMUNHAS 

1__________________________________________________________________________

2__________________________________________________________________________

Assinatura do (a) Participante: 

Loca/data: ____/ ____/____
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ANEXO 02 – DECLARAÇÃO DE CORREÇÃO DE PORTUGUÊS


