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Resumo
A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Limoeiro possui uma equipe de Saúde da
Família (eSF) composta por médico, emfermeira, técnica de enfermagem e 5 agentes co-
munitários da saúde (ACS) além de técnico de farmácia e auxiliar de serviços gerais.
Percebe-se que a gestaçao na adolescência é uma situação recorrente na população ads-
crita, dos 456 adolescentes acompanhados pela eSF, sendo 197 (43%) do sexo masculino
e 259 (56,7%) do sexo femenino, 12 são gestante e 9 realizaram o pré-natal. A idade das
gestante varia entre 15 e 18 anos e todas se afastaram da escola após a descoberta da
gestação, entretanto, este entrave ainda carece de atenção específica pelo serviço de saúde
da UBS. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é reduzir a incidência de gestação
na adolescência no Bairro Limoeiro, Itajaí, Santa Catarina. Serão realizadas ações de pro-
moção e prevenção de gestação na adolescência, para a qual contaremos com o apoio da
família e escola com na orientação do eSF. As atividades serão divididas em 4 momentos:
Momento 1 - Reunião de oprganização das atividades; Momento 2 - Levantamento dos
conhecimentos dos adolescentes do bairro; Momento 3 - Reuniões de capacitação do lí-
deres disseminadores; Momento 4 - Realização de ações coletivas na UBS. Espera-se com
esta ação realizar mudanças no processo do trabalho, e como resultado mudanças em na
cultura geral para o enfrentamento da gestação na adolescência. Pretense-se incluir esta
aborsagem nas visitas as famílias, consultas, atividades coletivas na comunidade, na escola
para que sejam espaços em que se possa realizar um intercâmbio da vivências e conho-
cimentos entre as pessoas envolvidas. Para que assim, conheçamos melhor os intereses,
espectativas e preocupações desses adolescentes para possibilitar a prevenção de gravidez
indesejada nesta etapa.

Palavras-chave: Atenção Básica, Gravidez na Adolescência Promoção de Saúde, Con-
traceptivos





Sumário

1 INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2 OBJETIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1 Objetivo Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2 Objetivos Específicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3 REVISÃO DA LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4 METODOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5 RESULTADOS ESPERADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

REFERÊNCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21





9

1 Introdução

A parte litoranea do atual estado do Santa Catarina foi habitada, até século XVI, pelos
índios Carijós, a partir desse século, com a chegada de navegantes espanhóis e portugueses,
os índios locais foram escravizados para servir de mão de obra nas plantações de cana de
açucar. Depois de vários anos do início da colonização, no final do século XIX o estado
recebeu um grande número de imigrantes alemães e italianos, os imigrantes alemães se
instalaram em diversas regiões do estado, com caraterísticas culturias próprias e bem
preservada, fundaram diversas cidades e passaram a coexistir com os índios e os outros
imigrantes. Esta situação é presente no Bairro Limoeiro - localizado em Itajaí, Santa
Catarina, município formado por pessoas oriundas de divesas parte do Brasil e do mundo,
mas com predominância portuguesa - local em que este projeto será desenvolvido (PMI,
2017).

O município de Itajaí, possui atualmente cerca de 208.958 habitates e área territorial de
288,286 Km2. Em relação a escolaridade cerca de 1,33% da população é analfabeta, 51,2%
possui ensino fundamental completo, 34,26% possui ensino médio completo e 11,56%
possui ensino superior completo (IBGE, 2017).A comunidade do bairro organiza-se em
em uma associação do moradores em que discutem problemas e demandas da população.
Além disso, há outros espaços e serviços disponíveis para a população como igrejas, escola,
creches, áreas de lazer e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Mediante as
condições geográficas do bairro, não há regiões com riscos de desastres naturais, também
não há fábricas com risco eminente de poluição do meio ambiente. As condições de moradia
e saneamento básico são boas, com água proveniente da estação de tratamento, instalada
na cidade vizinha. Além dessa forma de obtenção e água, em muitas casas o abastecimento
é feito por meio de poços artesianos. Todos os domicílios possuem energia elétrica e há
coleta de lixo periódica (SEBRAE, 2013).

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Limoeiro possui uma equipe de Saúde
da Família (eSF) composta por médico, emfermeira, técnica de enfermagem e 5 agentes
comunitários da saúde (ACS) além de técnico de farmácia e auxiliar de serviços gerais.
Além desses, há o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) do município de Itajaí
composto pelos seguintes profisionais: psicólogos, fisioterapeuta, assistente social, médico
pediatra e médico ginecologista que atuam no bairro junto a eSF. Há também na estrutura
de serviços de saúde do município o Hospital Geral Marieta, para onde são encaminhadas
demandas de saúde que necessitam da atenção disponível na estrutura hospitalar.

No Bairro Limoeiro, onde está localizada a UBS em que este projeto será desenvol-
vido, a população cadastrada é de 3194 habitantes que se divide em 639 famílias. Deste
montante, 1428 (44,71%) são do sexo masculino e 1766 (55,29%) do sexo feminino. A
divisão por faixa etária desta população apresenta-se da seguinte forma: menores de 20
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anos (crianças e jovens): 863 (23,88%); entre 20 - 59 anos (adultos): 2031 (63,58%) e com
mais de 60 anos (idosos): 300 (9,39%).

Os principais problemas de saúde identificados, assim como os principais motivos que
levam população adscrtita para a UBS no ano de 2016 foram Hipertensão Arterial Sis-
têmica (HAS): 267 casos, Diabetes Mellitus (DM): 94 casos, gestacão na adolescência :
12 casos, Doenças Cardíacas: 65 casos e Doenças Respiratórias 295 casos. Mediante estes
problemas de saúde apresentados a eSF e a equipe do NASF procuram trabalhar a partir
de uma abordagem multidisciplinar e intersetorial, compreendendo e buscando sempre a
cooperação da população, para empreender ações específicas, como o uso adequado de
medicação, e mudanças no estilo da vida com o objetivo de melhorar os indicadores de
saúde e manter a população saudável.

Percebe-se que a gestaçao na adolescência é uma situação recorrente na população
adscrita, dos 456 adolescentes acompanhados pela eSF, sendo 197 (43%) do sexo masculino
e 259 (56,7%) do sexo femenino, 12 são gestante e 9 realizaram o pré-natal. A idade das
gestante varia entre 15 e 18 anos e todas se afastaram da escola após a descoberta da
gestação, entretanto, este entrave ainda carece de atenção específica pelo serviço de saúde
da UBS.

Sabe-se que as principais causas deste fenômeno são provenientes dos processos sociais
que os jovens estão submetidos nas relações familiares, na mídia, na comunidade somados a
desconhecimento de uso de meios contraceptivos e inicio de relacciones sexuais precoces.
Além de prejuízos biológicos, como mortes maternas e infantil, baixo peso ao nascer,
partos prematuros e sepses, há também um recorrente abandono escolar das gestantes
adolescentes e interrupção de vivências comuns para a idade (LIMA et al., 2004).

Mediante ao apresentado, o presente projeto do intervenção justifica-se pela neces-
sidade eminente de intervenção junto as famílias do Bairro Limoeiro, com o intuito de
reduzir a incidência de gestação na adolescência.
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2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral
Reduzir a incidência de gestação na adolescência no Bairro Limoeiro, Itajaí, Santa

Catarina.

2.2 Objetivos Específicos
- Realizar levantamento dos adolescentes gestantes e não gestantes na população ads-

crita.
- Identificar conhecimentos científicos para prevenção de gestação na adolescência.
- Construir material educativo com orientações para prevenção de gestação na adoles-

cência.
- Desenvolver ações de educação em saúde, com ênfase na prevenção de gestação, com

os adolescentes na escola e na Unidade Básica de Saúde (UBS).
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3 Revisão da Literatura

A palavra adolescência vem do latim e significa crescer até a maturidade, resultando em
transformaçôes de orden social , psicológica e fisilógica (HOUAISS, 2001). Adolescência é
definida como o período compreendido entre 10 e 19 anos que carateriza-se por mudanças
físicas aceleradas e características de puberdade diferentes do crescimiento e desenvolvi-
mento que ocorrem em ritmo constante na infância. Essas alterações surgem influenciados
e influenciando por fatores ambientais, nutricionais e psicológicos (FASCHINE, 2004).

A gravidez na adolescência consiste na gestação de uma adolescente, embora a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) considere a adolescência como um período de 10
a 20 anos, há em cada país uma idade específica para atingir a maioridade legal. Um
fator determinante para a ocorência desta sistuação é a ocorrência da menarca, o pri-
meiro período menstrual , que ocorre entre os 10 e 15 anos, com variação entre as etnias
(XIMENES-NETO, 2007).

Um grande marco nessa fase da vida é o não reconhecimento da sexualidade do ado-
lescente por parte da sociedade como se a sexualidade fosse despertada apenas quando
se atinge a maioridade. Modificação no padrão de comportamento dos adolescentes, no
exercício de sua sexualidade, requer atenção cuidadosa por parte da sociedade devido a
suas repercussões, entre elas a gravidez precoce. Apesar do despreparo da escola e muitas
vezes do despreparo das famílias para falar sobre sexo o adolescente em geral tem acesso à
informação. Seja pela televisão, revistas, site de internet, meio extremamente importante
especialmente entre os jovens. Esses na maioria das vezes são as fontes de comunicação
para a população adolescente, sobretudo, quando essa população busca informações so-
bre sexualidade, tendo em vista que essa temática é considerada como tabu para muitas
famílias (FASCHINE, 2004).

Cada adolescente, estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem direito
a educação, a saúde, ao esporte, ao laser e a cultura, a formação para o trabalho, a
convivência familiar e comunitária, a proteção especial. Tem o direito de viver essa etapa
da vida de forma plena e de ter oportunidade para canalizar de forma plena sua energia,
sua capacidade crítica e seu desejo de transformar a realidade em que vive. Nessa fase, o
jovem assume mudanças na imagem corporal, de valores e de estilo de vida, afastando-se
dos padrões establecidos por seus pais e criando sua própria identidade, sendo muitas
vezes essas caracteríticas um difilcultador das aproximações e diálogos sobre os desafios
desta fase (XIMENES-NETO, 2007).

Devido a essa nova socialização e também ao aumento do níveis homonais no orga-
nismo, está fase é marcada pelo inicio das relacões sexuais, sendo que a falta de informções
básicas sobre formas de prevenção podem ocasionar o acontecimento de gestações indese-
jadas, sendo esta uma realidade frequente em tudo o mundo e também no Brasil.
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Internacionalmente pode-se dizer que a população adolescente atual, entre 10 é 19
anos, e na mais numerosa da historia representando em o ano 2014 de 20 a 30% da po-
pulação mundial, sendo que mais de 90% moravam em países em desenvolvimento, com
condições precárias de assistência à saúde, sem programas do prevenção de diferentes
doenças, entre as quais estão as Infecções Sexualmente Tranmissíveis (ISTs), sem orien-
tação para prevenção da gestação na adolescência, má alimentação, sem programas de
vacinação, entre outros entraves ocasionados pelas condições econômicas (LIMA et al.,
2004).

No mundo, as taxas de gravidez na adolescência variam entre 143 por 1000 na África
subsaariana, a 2,9 para 1000 na Coreia do Sul. No Brasil 26,8% da população sexualmente
ativa (15-64 anos) iniciou sua vida sexual antes dos 15 anos e cerca de 19,3% das crianças
nascidas vivas em 2010 no Brasil são filhos e filhas de mulheres de 19 anos ou menos. Em
2009, 2,8% das adolescentes de 12 a 17 anos possuíam 1 filho ou mais e em 2010, 12% das
adolescentes de 15 a 19 anos possuíam pelo menos um filho (CEPAL, 2012).

Sabe-se que nos útimos 20 anos tem-se um aumento em na incidência de casos na
gravidez na adolescencia no Brasil, o que pode, em alguns casos, acarretar problemas
psicosociais e econômicos para o familia que muitas vezes já apresentvam dificuldades
para manter as necessidades da família (MARTINES, 2011). No Estado de São Paulo,
desde o final dos anos 1990, houve uma redução na fecundidade adolescente. Dados da
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados indicam uma redução de 20% na taxa de
fecundidade das mulheres de 15 a 19 anos, no primeiro quinquênio dos anos 2000. Apesar
dessa diminuição percebe-se a necessidade de desenvolvimento e manutenção contínua de
atividades voltadas para a redução das prevalências (MARTINES, 2011).

Desta forma, percebe-se a necessidade de desenvolver-se prática e programas para a
prevenção nas comunidades, escolas, família. Além disso, deve-se atentar para a atenção
as gestantes atuais, observando os casos de abusos sexuais, violência, o que maximiza a
possibilidade do abandono escolar e de problemas futuros de saúde para a mãe e para a
criança.

Na gestação na adolescência há muitos riscos para a mãe e filho, sendo que estes apesar
de poderem ser agravados pelos níveis socioeconômicos podem estar presente em qualquer
gestação nesta fase da vida. Em primeiro lugar podemos citar a baixa escolaridade, devido
ao abandono da escola, que é agravada nos casos em que há abandono do parceiro e/ou
familia, isso por consequência pode colocar os filhos em risco po não possibilidade de
acesso ao ensino. Sabe-se que em muitos casos, as adolescente e os adolescente que tem
filhos são filhos de pais que os tiverema na adolescência.Sabe-se que esses fator educação
contribue para o não conhecimento acerca dos métodos contraceptivos, o baixo nível
socioeconômico, não presença de uma consulta ginecológica para informar sobre questões
e sexualidade(XIMENES-NETO, 2007). Além disso, outro fator tranversal é o uso de
álcool como elemento recreativo e de aceitação social qu está intimamente ligado ao sexo
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não protegido e aos casos de gravidez indesejada (CAPUTO; BORDIN, 2008).
Sabe-se que os adolescentes geralmente, pela falta de preparo para a gestação, não

realizam um pré-natal adequado, pela necessidade de oculta a gestação por medo das con-
sequências no âmbito familiar. Além disso, a variação dos ciclos menstruais faz com que
muitas adolescentes não preocupem-se de início com a ausência da menstruação, ou não
compartilham com seu parceiro por preocupaçao de abandono (LIMA et al., 2004).Ou-
tros repercussões encontradas, que coincide com estudos desenvolvidos na área, são as
complicações que pode ocorrer com maior probabilidade em uma gestacação na adoloes-
cência, são elas: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Anemia, Eclêmpsia , despropor-
ção céfalo-pélvica, sepses urinária, lesões no canal do parto por imaturidade dos orgãos,
aborto, partos prematuros, morte da gestante ou seu filho durante o parto, baixo peso ao
nascer, má formação. Sendo que, além desses aspectos de ordem biológica, nota-se o sofir-
mento com alterações psicológicas da mãe, que por vezes promove o abandono do bebe.
Todos estes achados trazem consigo diferentes impactos para a saúde da população, como
sabe-se em geral as adolescentes não estão preparadas fisiologicamente para a reprodução
e além disso tem que assumir papéis socias de forma precoce (CEPAL, 2012).

Devido ao grande impacto social ocasinado pela gestação na adolêscencia as institui-
ções públicas desenvolvem ações para apoio a prevenção destes fenômeno. Entratanto a
ausência de ações específicas do Estado, fazem com que a própria população desenvolva
ações, formais ou informais, para uma melhor atenção às adolescentes com apoio de di-
ferrentes fatores, sendo que a articulação do Atenção Básica com esses diferentes setores
e estratégias de extrema importância para o oferececimento de uma melhor atenção para
esta população (MARTINES, 2011).

No Brasil, a Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, instituiu-se
no Art. 196 a saúde como:

”...direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas so-
ciais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”(BRASIL, 1988) .

Este direito foi operacionalizado pelas leis n° 8.080 e n° 8.142 de 1990 que criarama
o Sistema Único de Saúde (SUS), cujos princípios se baseiam na descentralizacão, inte-
gralidade, universalização e participação popular. Também se pode dizer que a Atenção
Básica (AB) é umas das principais frente de trabalho para a sua consolidação com a
aproximação da população. Sendo que est nível de atenção, devido a sua capilaridad tem
grande potencial para a atenção a os adolescentes na prevenção da gestação na adoles-
cência com orientações sobre os riscos, consequências e conhecimentos acerca de métodos
contraceptivos, estabelecendo mudanças nas atitudes dos adolescentes (BRASIL, 2012).

Na AB, porta de entrada do SUS, ou seja, o primeiro contato da população com o
serviço na saúde, deve planejar diferentes acões dentre elas a atenção a gestante adoles-
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cente e atenção a população adolescente para prevenção destas situações. A Estratégia de
Saúde da Família (ESF), conta com equipe de trabalho capacitada para desenvolver ações
de prevenção e promoção de saúde para adolescentes, quando a equipe de saúde percebe,
no diagnóstico da realidade que este e um entrave na comunidade, deve estar atenta aos
diversos aspectos que influenciam neste fenômeno para o desenvolvimento de estratégias
específicas e eficazes.

Dessa forma, pretende-se nesse trabalho realizar ações para reduzir a incidência de
gestação na adolescência no Bairro Limoeiro, Itajaí, Santa Catarina.
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4 Metodologia

O projeto de intervenção sera desenvolvido na área de abragência atendida pela equipe
de ESF da UBS, Limoeiro no Municipio de Itajaí - SC. O mesmo se encontra localizado no
limite dos municipios Brusque e Itajaí, com uma população cadastrada de 3194 habitan-
tes, e tem um eSF completa que oferece atendimentos de médico, psicólogo, odontólogo,
enfermeiro, e farmacêutico.

Com este projeto pretende-se sensibilizar aos 456 adolescentes que temos em nostra
área de saúde, dos quais 456 são adolescentes, sendo 259 (56,7%) do sexo femenino sendo
12 delas gesantes que representam 4,6%, assim como sua familia, escola e comunidade.
As ações propostas serão desenvolvidas por uma equipe multiprofissionail composta por
o médico, enfermeira, Agentes Comunitário de Saúde (ACS), psicólogo, com o apoio das
famílias, comunidade e escola.

Serão realizadas ações de promoção e prevenção de gestação na adolescência, para a
qual contaremos com o apoio da família e escola com na orientação do eSF.

Neste se realizará através de 4 momentos:
Momento 1 - Será realizada uma reunião, no mês de março de 2017, como todos os

membros da equipe multiprofissional para oferecer uma capacitação inicial tendo como
foco prioritário nos ACSs, já que estes são estratégicos por sua presença quase diária com
a comunidade nas visitas domiciliares. Assim irão contribuir para dar orientação sobre
a gravidez em na adolescência e detectar qualquer caso novo que surja em sua área de
trabalho, irão identificar casos de risco. As orientações serão realizadas a partir de material
elaborado pela equipe de saúde, embasado na literatura cietífica atual, voltado para este
público, sua família e escola que será construído em reuniões na UBS direcionada pelo
médico da equipe.

Momento 2 - Será feito um levantamento, no mês de março de 2017, para compreeder
os conhecimentos dos adolescentes sobre métodos contraceptivos para na prevenção na
gestação na adoloescência fazendo uma pesquisa dotada e questionário, elaborado pela
equipe, com preguntas abertas e fechadas. As questões versarão sobre os principais temas
que aparecem como dúvida nas consultas e temas levantando na literatura atual sobre o
tema. Os questionários serão aplicados na escola e na UBS com o enviolvimnto de toda a
equipe de saúde e apoio dos docentes da escola. Após a levantamento a eSF fará a análise
dos dados para construir o restante da intervenção.

Momento 3 - Para realização da capacitação no ambiente escolar, a eSF organizará
uma oficina de capacitação, no mês de abril de 2017, com os profissionais da escola situada
na área ascrita da UBS, iniciando com uma discussão dentro do período de planejamento
pedagógico e inserindo o tema educação sexual como um projeto transversal, sempre em
consenso com os tempos escolares, prevendo também que os pais sejam envolvidos nas
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discussões. A capacitação promoverá uma abordagem direcionada para a faixa etária refe-
rida, englobando aspectos biológicos como prevenção da gestação e doenças de trasmição
sexuais, abordagem psicossocias como as dificuldades pelas quais os adolescentes passam
durante a gestação na adolescência e acima do tudo sobre a própria sexualidade na ado-
lescência, tendo em vista que é um tema pouco discutido com os jovenes, tanto pelos pais
como pela escola.

Momento 4 - Serão elaboradas e realizados grupos abordando o tema da prevanção
da gestação na adolescência, suas consequências e métodos contraceptivos mais comuns
e indicados para esta faixa etária. As conversas serão realizadas na UBS, com convite
dos adolescentes em consultas e divulgação na comunidade, e na escola como no mínimo
duas por semana, a partir de abril de 2017, sendo o médico e a enfermeira da UBS os
responsáveis pelas atividades.

As atividades focam a prática de educação em saúde para este tópico tão importante e
presente na comunidade, fazebdo o uso da UBS e espaço escolar para aproximar os aodles-
centes do serviço de saúde. Iremos contar com materiais informativos de instrução sobre o
tema já produzidos, também buscaremos desenvolver atividades que despertem intereses
nos jovens adaptando a linguagem para a idade alvo. Além disso, se buscará aproximar as
temáticas abordadas com a realidade dos adolescentes, mostrando que orientações mais
específicas e os métodos contraceptivos podem ser encontrados facilmente na UBS.

Os resultados alcançados pelo projeto serão monitoriados durante as consultas, visitas
domicialires e na escola, obtendo feedback a partir da percepção da experiência, conheci-
mentos adquiridos, modificações nas condutas dos adolescentes, além do critério objetivo
que serão a existência ou não de novos casos de gestação indesejada na adolescência. Os
aspectos positivos e/ou negativos apontados serão registrdos para posterior avaliação da
eSF e planejamento de novas ações.

Resalta-se que para o levantamento realizado serão regorosamente seguidos os pre-
supostos éticos establecidos na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que
orienta sobre os princípios científicos e éticos, cujos dados que serão coletados sejam uti-
lizados somente no âmbito dos objetivos deste pojeto de intervenção práica do serviço de
saúde, sendo as informações apresentadas de forma coletiva, sem nenhum prejuízo para
as pessoas envolvidas, e sem fazer menção aos nomes das pessoas envolvidas.
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5 Resultados Esperados

Espera-se com esta ação realizar mudanças no processo do trabalho, e como resul-
tado mudanças em na cultura geral para o enfrentamento da gestação na adolescência.
Pretense-se incluir esta aborsagem nas visitas as famílias, consultas, atividades coletivas
na comunidade, na escola para que sejam espaços em que se possa realizar um intercâmbio
da vivências e conhocimentos entre as pessoas envolvidas. Para que assim, conheçamos
melhor os intereses, espectativas e preocupações desses adolescentes para possibilitar a
prevenção de gravidez indesejada nesta etapa.

Também espera-se, contribuir para a ampliação dos conhecimentos dos jovens acerca
dos métodos de contracepção, seus usos, quais são os mais adequados para sua idade,
quais são os fatores do risco e impactos biologicos, psicológicos e sociais. Tendo com isso
o intuito de promover um estilo de vida mais saudável e uma relação mais aberta com
a temática almejando a redução dos risco e complicações que poderiam estar presentes
como consequência de gestações indesejadas na adolescência dos jovens do territorio do
Limoeiro.





21

Referências

BRASIL. Constituição brasileira 1988. Brasília, Brasília, n. 1, 1988. Citado na página
15.

BRASIL. Política nacional de atenção básica. Ministério da Saúde, Brasília, n. 01, 2012.
Citado na página 15.

CAPUTO, V. G.; BORDIN, I. A. Jovens grávidas e álcool. Rev Saúde Pública, v. 42,
n. 3, p. 402–410, 2008. Citado na página 14.

CEPAL. Observatorio de igualdade de gênero de américa latina e o caribe: Informe
anual. CEPAL, Santiago, n. 1, 2012. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 15.

FASCHINE, M. Gravidez na adolescencia: prevalencia nas classes socias de bixa renda.
SILVA-AIDE, p. 239–247, 2004. Citado na página 13.

HOUAISS, A. DICCIONARIO HOUAISS DA LINGUA PORTUGUESA. BRASIIA:
OBJETIVA, 2001. Citado na página 13.

IBGE. IBGE Cidades: Município itajaí santa catarina. 2017. Disponível em:
<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=420820>. Acesso
em: 06 Fev. 2017. Citado na página 9.

LIMA, C. T. B. et al. Percepções e práticas de adolescentes grávidas e de familiares em
relação à gestação. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, v. 4, n. 1, p. 71–83,
2004. Citado 3 vezes nas páginas 10, 14 e 15.

MARTINES, E. Z. Gravidez na adolescência e caraterísticas socioeconômicas em são
paulo, brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 27, n. 5, p. 855–867, 2011. Citado 2 vezes
nas páginas 14 e 15.

PMI. Prefeitura Municipal de Itajaí : História. 2017. Disponível em: <http:
//www.itajai.sc.gov.br/c/historia#.WJjJ2NIrLcs>. Acesso em: 30 Jan. 2017. Citado
na página 9.

SEBRAE. Santa Catarina em Números: Itajaí. 2013. Disponível em: <http:
//www.sebrae-sc.com.br/scemnumero/arquivo/itajai.pdf>. Acesso em: 06 Fev. 2017.
Citado na página 9.

XIMENES-NETO, F. R. G. Gravidez na adolescencia: Motivos e percepçoes de
adolescentes. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 60, n. 3, p. 279–285, 2007. Citado 2
vezes nas páginas 13 e 14.

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=420820
http://www.itajai.sc.gov.br/c/historia#.WJjJ2NIrLcs
http://www.itajai.sc.gov.br/c/historia#.WJjJ2NIrLcs
http://www.sebrae-sc.com.br/scemnumero/arquivo/itajai.pdf
http://www.sebrae-sc.com.br/scemnumero/arquivo/itajai.pdf

	Folha de rosto
	Folha de aprovação
	Resumo
	Sumário
	Introdução
	Objetivos
	Objetivo Geral
	Objetivos Específicos

	Revisão da Literatura
	Metodologia
	Resultados Esperados
	Referências

