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RESUMO 

A população atendida nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), localizadas no Município 

de Itainópolis, foi observado o alto índice de gravidez na adolescência. De acordo com 

dados da Secretaria Municipal de Saúde, no ano de 2017 nasceram 94 crianças, sendo 

20 crianças de mães adolescentes e no ano de 2018, de janeiro a Julho, nasceram 65 

crianças, destas 16 foram de menores de 20 anos. Este estudo teve como objetivo 

propor um plano de intervenção que favoreça a redução da gravidez na adolescência 

no município de Itainópolis-PI, que será feito através de ações educativas de prevenção 

realizadas nas escolas do município com os professores, adolescentes e familiares, a 

fim de reduzir o alto índice de gravidez na adolescência. Com base nos estudos, os 

resultados mostram que apesar da facilidade de encontrar informações sobre gravidez, 

os adolescentes apresentam necessidades assistenciais, exigindo dessa forma 

informações sobre o assunto de forma responsável, principalmente no seio familiar e 

escolar. Desse modo, conclui-se que é necessário potencializar ações de educação em 

saúde sobre direitos sexuais e reprodutivos, prevenção de gravidez na adolescência, 

acesso aos meios contraceptivos, proporcionando informações de qualidade que 

permita maior proximidade destes com os adolescentes, família, profissionais de saúde 

e núcleo escola. 
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INTERVENTION PROJECT FOR PREVENTION OF TEENAGE PREGNANCY IN THE 

MUNICIPALITY OF ITAINÓPOLIS-PI. 

 

ABSTRACT 

In the population served at the Basic Health Units (BHUs), located in the Municipality of 

Itainópolis, the high rate of pregnancy in adolescence was observed. According to data 

from the Municipal Health Department, 94 children were born in 2017, of which 20 were 

children of adolescent mothers, and in the year 2018, from January to July, 65 children 

were born, of whom 16 were children under 20 years of age. The purpose of this study 

was to propose an intervention plan that will promote the reduction of teenage pregnancy 

in the municipality of Itainópolis-PI, which will be done through preventive educational 

actions carried out in municipal schools with teachers, adolescents and family members 

in order to reduce the high rate of pregnancy in adolescence. Based on the studies, the 

results show that despite the ease of easily finding information about pregnancy, 

adolescents present care needs, thus requiring information on the subject in a 

responsible manner, especially in the family and school. Thus, it is concluded that it is 

necessary to strengthen health education actions on sexual and reproductive rights, 

prevention of adolescent pregnancy, access to contraceptive means, providing quality 

information that allows them to be closer to adolescents, family, health professionals and 

core school. 

Key-words: Pregnancy, prevention, adolescence, family. 

INTRODUÇÃO 

 A cidade de Itainópolis esta localizada no Estado do Piauí, a 356 km ao sul da 

capital Teresina. No município há um total de 3.385 domicílios apresentando um 

crescimento populacional de 6,92% na última década, totalizando uma população de 

11.347 pessoas, sendo 5.549 homens e 5.798 mulheres. Caracteriza-se por uma 

população rural de 8.608 pessoas e urbana de 2.739 pessoas (IBGE, 2013). 

 É uma cidade que encontra-se à margem do Rio Itaim, em cujo município suas 

águas são perenes, o que torna a extensão do seu vale potencialmente explorável e 

produtivo às culturas agrícolas, principal fonte de renda do município (SITE 

PREFEITURA MUNICIPAL, 2017). 

 Em relação à Saúde, o município dispõe de uma Rede Básica de Saúde 

composta de seis equipes da Estratégia Saúde da Família e Saúde Bucal – ESFSB e 

um Núcleo de Apoio a Saúde da Família- NASF, distribuídas na zona urbana e rural, 

prestando assistência nas especialidades básicas, desenvolvendo atividades de 



 

promoção, proteção e recuperação da saúde e um Hospital de Pequeno Porte (HPP), 

que é responsável pelos atendimentos de urgência e emergência no município (PLANO 

MUNICIPAL DE SAÚDE ITAINÓPOLIS, 2014). 

 Na população atendida nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 

localizadas no Município de Itainópolis, foi observado o alto índice de gravidez na 

adolescência. De acordo com os dados dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM) referente aos anos de 2001/2013, o percentual de mães com idades inferiores a 

20 anos é preocupante. Na maioria dos casos, as meninas passam a enfrentar 

problemas e a assumir responsabilidades para as quais não estão preparadas, com 

graves consequências para elas mesmas e para a sociedade, (ODM, 2015). 

Adolescente, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no seu 

artigo 2º, é aquela pessoa entre doze e dezoito anos de idade. É um período da vida 

humana que começa com a puberdade e se caracteriza por mudanças corporais e 

psicológicas. É um tempo de transição da infância para a fase adulta. 

Sabendo-se que a adolescência é uma fase em que a pessoa passa por uma 

serie de transformações tanto físicas quanto psicológicas, ter uma gravidez nesse 

período torna-se um tanto inadequado, sendo esta considerada precoce e na maioria 

das vezes não planejada e indesejada. De acordo com relatório publicado em fevereiro 

de 2018 por Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde 

(OPAS/OMS), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Fundo de 

População das Nações Unidas (UNFPA), a taxa mundial de gravidez adolescente é 

estimada em 46 nascimentos para cada 1 mil meninas entre 15 e 19 anos, enquanto a 

taxa na América Latina e no Caribe é de 65,5 nascimentos, superada apenas pela África 

Subsaariana. No Brasil, a taxa é de 68,4 nascimentos para cada 1 mil adolescentes, 

(UNICEF,2018). 

Ainda segundo o relatório, o índice brasileiro de gravidez na adolescência está 

acima da média latino-americana, estimada em 65,5. No mundo, a média é de 46 

nascimentos a cada mil nascidos vivos. Em países como os Estados Unidos, o índice é 

de 22,3 nascimentos a cada 1 mil adolescentes de 15 a 19 anos (OPAS/OMS). 

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde de Itainópolis, com 

relação ao número de mães adolescentes, em 2001, 29,8% das crianças que nasceram 

no Município eram de mães adolescentes; este percentual passou para 19,1%, em 

2013, o que representa 1 a cada 5 nascidos vivos de mães adolescentes. No ano de 

2017 nasceram 94 crianças, sendo 20 crianças de mães adolescentes e no ano de 2018 

de janeiro a Julho, nasceram 65 crianças, destas 16 foram de menores de 20 anos, 

(SMS, 2018). 



 

Neste contexto, ressalta a incidência de gestantes menores de 20 anos no 

município, com o pico máximo em junho de 2018, das 65 gestantes no município, 17 

são adolescentes o que corresponde a 26% de gestantes no município (Fonte SISAB).  

A gravidez na adolescência impõe riscos às adolescentes devido à sua 

imaturidade física e psicológica que aumenta o risco de complicações gestacionais que 

é agravado pela falta de assistência ao pré-natal e à inexistência de sistemas de apoio 

social. A adolescente grávida pode não concluir os seus estudos, o que, por fim, afeta 

sua qualidade de vida, suas oportunidades de emprego, progresso e construção de 

estabilidade financeira (LIRA; DEMENSTEIN, 2004). 

Portanto, é de suma importância que os profissionais de saúde atuantes na 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e no Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), 

planejar e implementar atividades de educação em saúde, por meio de palestras, roda 

de conversa, oficinas, reuniões em grupos e atendimento individual, abordando sobre a 

prevenção da gravidez na adolescência.  

 Dessa forma, este estudo tem como objetivo propor um plano de intervenção 

que favoreça a redução de gravidez na adolescência no município de Itainópolis-PI. 

PLANO OPERATIVO 

Situação 
Problema 

OBJETIVOS METAS/ 
PRAZOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEI
S 

Alta 
incidência 
de gravidez 
na 
adolescênci
a no 
município de 
Itainópolis-
PI. 

Desenvolver 
atividades 
educativas 
nas escolas, a 
fim de 
informar os 
adolescentes 
sobre 
prevenção da 
gravidez, 
sexualidade 
segura, 
direitos 
sexuais e 
reprodutivos. 

 

 

Reduzir em 
50% o índice 
de gravidez na 
adolescência 
até Junho de 
2020. 

 

Incluir o tema 
gravidez na 
adolescência no 
planejamento 
das ações do 
Programa Saúde 
na Escola (PSE) 
anualmente, com 
o objetivo de 
Informar e 
orientar os (as) 
adolescentes 
através de roda 
de conversa, 
oficinas e  
palestras. 

ESF / NASF / 
ESCOLAS 

Médico (a) 

Enfermeira 

Assistente 
Social 

Psicóloga (o) 

 Informar os 
pais e 
professores 
dos 
adolescente 

Realizar rodas 
de conversa e 
palestras com 
professores e 
pais em 90% 

Realizar rodas 
de conversa e 
palestras com 
professores e 
pais dos 

ESF / NASF 

Escolas 



 

sobre a 
importância 
de dialogar 
com os filhos 
sobre 
sexualidade e 
prevenção da 
gravidez na 
adolescência . 

 

das escolas do 
município até 
dezembro de 
2019. 

adolescentes 
nas escolas, 
abordando o 
contexto 
sexualidade e 
gravidez na 
adolescência. 

 

Médico (a) 

 Enfermeira 

Assistente 
Social 

Psicóloga (o) 

 Conscientizar 
os 
adolescentes 
sobre a 
importância 
do uso dos 
métodos 
contraceptivo.  

 

Informar todos 
os 
adolescentes 
sobre a 
importância e o 
uso adequado 
dos 
anticoncepcion
ais até 
dezembro de 
2019. 

 

Realizar rodas 
de conversa, 
com os 
adolescentes 
nas escolas, 
sobre os 
métodos 
contraceptivo e 
disponibilizar 
camisinhas 
masculina e 
feminina nas 
UBSs, em locais 
de livre acesso. 
 
 

Secretaria 
Municipal de 

Saúde /   ESF / 
NASF / Escolas 

                                                                                                             

REVISÃO DE LITERATURA 

A gravidez na adolescência constitui um sério problema de saúde pública tanto 

em países desenvolvidos quanto nos que estão em desenvolvimento, pois existem 

vários aspectos que deverão ser levados em consideração, tendo em vista a 

possibilidade de risco biológico dessa gravidez, quando associada a outros fatores, 

como desnutrição e acompanhamento tardio, entre outros como por exemplo o risco 

psicossocial, uma vez que a maternidade pode influenciar no abandono escolar e 

dificultar o acesso ao mercado de trabalho (Ministério da Saúde, 2017). 

As manifestações, da sexualidade afloram em todas as faixas etárias e, portanto, 

ignorar, ocultar ou reprimir é uma atitude errônea, que levam especialmente os 

adolescentes a buscarem nas ruas as respostas sobre sexo, que, na verdade, deveriam 

ser orientadas, principalmente, pela família e pela escola. 

Na adolescência o relacionamento com os pais é bastante abalado pelo 

questionamento que o jovem faz em relação a valores, estilo de vida, fé, ideologia etc. 

Esse questionamento geralmente cria um ambiente de tensão familiar. Os pais muitas 

vezes se sentem ansiosos e desorientados, sem saber como lidar com seus filhos. Na 



 

fase de busca, procura enfrentamento, desestruturação e discussões com os pais, o 

adolescente passa a dar grande importância ao grupo de amigos e muitas vezes se 

identifica com as experiências pelas quais seus amigos estão passando. É muito 

comum, no grupo de amigos, o surgimento de namoros e experiências sexuais. A 

sexualidade é imperativa na adolescência, os sentimentos são vividos com enorme 

intensidade e o jovem, ainda imaturo, não sabe como lidar com ela (SANTOS, 

NOGUEIRA, 2009). 

 A adolescência é uma etapa da vida em que ocorrem mudanças no aspecto 

biológico praticamente semelhante para quaisquer adolescentes. Hoje as informações 

acerca da sexualidade humana podem ser encontradas com facilidade nos livros, na 

internet, etc. Mesmo assim, não estão sendo suficientes para evitar casos de gravidez 

na adolescência. 

Ao se chegar ao século XXI nota-se que ainda há muitas discussões sobre o 

tema sexualidade, com diferentes enfoques, havendo registros de estudos 

aprofundados e trabalhos sobre esse tema desde o ano de 1920. 

 

Brandão et al.(2)” informam que a gravidez na adolescência tem 

sido apontada como um "problema social". Parir antes dos 19 

anos, décadas atrás, não se constituía assunto de ordem 

pública. As alterações no padrão de fecundidade feminina 

brasileira, as redefinições na posição social da mulher, gerando 

novas expectativas para as jovens no tocante à escolarização, e 

o fato de a maioria dos nascimentos ocorrer fora de uma relação 

conjugal despertaram a atenção para esse fato”. 

Na sociedade moderna, onde os pais trabalham fora e a escola é insuficiente 

para acompanhar o desenvolvimento da sexualidade dos adolescentes, o problema 

torna-se preocupante, pois, por falta de informações, suas relações sexuais, sem 

proteção podem resultar em gravidez indesejada, além de doenças sexualmente 

transmissíveis. Estão preocupando pais, educadores e médicos, pois o índice de 

gravidez de adolescentes cresceu nas últimas décadas. Hoje, no Brasil a maioria dos 

jovens já teve filhos, sem contar aquelas que praticam aborto. A maioria não tem 

condições financeiras nem emocionais para assumir essa maturidade (BEZERRA, 

2014). 

De acordo com (CALDEIRA, 2000), muitos são os impactos para a vida dos 

adolescentes que enfrentam uma gestação precoce, que muitas vezes é indesejada: 



 

Perda da autonomia e da liberdade, afastamento dos amigos, 

rejeição do namorado, da família e da sociedade, dificuldades 

em executar atividades habituais, limitação da atividade sexual: 

a adolescente grávida tem que estar preparada para saber lidar 

com esses fatores que só tomam concretude quando a gravidez 

já é uma realidade. (CALDEIRA et al, 2000; p, 220). 

Acontece em todas as classes sociais, mas, a incidência é maior e mais grave 

em populações mais carentes. A ausência de alternativas de lazer e de orientação 

sexual específica contribui para aumentar o problema. A adolescência é uma espécie 

de preparação para assumir o papel de adulto que é definido principalmente por ter um 

trabalho que garanta a sobrevivência de um lar. Para a jovem esse processo é mais 

difícil por causa de condicionamentos culturais, que limitam sua autonomia na 

elaboração de projetos de vida, quase sempre exigindo que se mantenham nos limites 

do núcleo familiar. No caso das mulheres, vítimas do preconceito sexual, em decorrente 

de uma gravidez precoce pode acarretar o que se chama de risco psicossocial. Este 

modelo mostra que a gravidez na adolescência não ocorre em um vácuo, mas é 

consequência de um conjunto de fatores interligados como pobreza generalizada, 

aceitação do casamento precoce pelas comunidades e famílias, e esforços insuficientes 

para manter as meninas na escola (UNFPA, p. 9, 2013). 

 

Godinho et al.2000 (8).” afirmam que, durante o período de 
transformações, o apoio dado às adolescentes é muito 
importante, para que elas tolerem as mudanças a que estão 
sujeitas e não se sintam vulneráveis às transformações 
biopsicossociais. Para tanto a família deve estar bem 
estruturada, a fim de não facilitar a ocorrência, comum entre as 
adolescentes, de violência, uso de drogas e gravidez precoce”. 

Especialistas têm alertado que as consequências de uma gravidez na 

adolescência não se resumem apenas aos fatores psicológicos ou sociais. Os fatores 

que agravam o crescimento de gravidez na adolescência são: A liberação da 

sexualidade, a desinformação sobre o sexo, a desagregação familiar, a urbanização 

acelerada, as precariedades das condições de vida e a influência dos meios de 

comunicação (BEZERRA, 2014). 

As consequências de uma gravidez precoce podem trazer transtornos 

irremediáveis em longo prazo na vida de uma adolescente, sem contar que no dia-a-dia, 

depois que a criança estiver maior e já tenha passado da fase das gracinhas de bebê, 



 

o que irá sobrar serão as responsabilidades emocionais e financeiras para proporcionar 

uma vida pelo menos digna para esse filho crescer e se estruturar, sem passar 

necessidades (DEPRÁ , HECK, THUM  et al., 2011). 

Acima do uso de álcool, drogas e da baixa informação, a desagregação familiar 

é um dos principais fatores da falta de prevenção sexual entre os mais jovens. Discute-

se ainda na sociedade se o modismo e as interferências das mídias não têm 

desequilibrado o comportamento sexual do jovem brasileiro (DIAS, TEIXEIRA, 2010). 

Assim, percebe-se que muitos são os problemas e consequências que traz uma 

gravidez precoce, uma gravidez na adolescência. Nesta fase, tanto as meninas quanto 

os meninos não estão preparados para assumirem tão grande responsabilidade: o de 

gerar e criar uma criança nesta fase da vida em que ainda encontram-se no período das 

descobertas, da autoafirmação, da construção de sua personalidade uma fase de 

transição. 

MORAES, (2007, p.2) elenca vários fatores que contribuem para essa incidência: 

[...] O excesso de informações e liberdade recebida por esses 
jovens os levam à banalização de assuntos como o sexo, por 
exemplo. Essa liberação sexual, acompanhada de certa falta de 
limite e responsabilidade é um dos motivos que favorecem a 
incidência de gravidez na adolescência. 

[...] Outro fator que deve ser ressaltado é o afastamento dos 
membros da família e a desestruturação familiar [...]. 

A desinformação e a fragilidade da orientação sexual são 
também questões problemáticas [...]. 

Desta forma, percebe-se que são inúmeros os fatores que contribuem para que 

os adolescentes se aventurem nesta fase de vida, mesmo sem terem nenhum preparo 

e/ou formação. 

A partir das causas pode-se visualizar as consequências de uma gravidez 

precoce na adolescência, o que pode prejudicar não só os adolescentes, mas as 

famílias envolvidas, e, também, o meio social. 

Neste sentido é que Moraes (2007, p.3), pontua inúmeras consequências de uma 

gravidez precoce: 

Os primeiros problemas podem aparecer ainda no inicio da 
gravidez e vão desde o risco de aborto espontâneo – 
ocasionando por desinformação e ausência de 
acompanhamento médico – até o risco de vida – resultado de 
atitudes desesperadas e irresponsáveis, como a ingestão de 
medicamentos abortivos. [...] O aborto além de ser um crime, em 



 

nosso país, é uma das principais causas de morte de gestantes 
[...]. 

Outro problema é a rejeição da família. Ainda é muito comum 
pais que abandonam seus filhos nesse momento tão difícil, 
quando deveriam propiciar toda atenção e assistência [...]. 

Diante destas sinalizações é que se tornam necessários e urgentes que os 

âmbitos educativos e sociais, desde o familiar ao escolar, proporcionem aos 

adolescentes uma discursão sobre sexualidade mais firme, significativa e de acordo aos 

interesses e linguagem desses indivíduos, para que num futuro próximo não se veja 

tantos adolescentes antecipando esta fase de suas vidas. 

Enfrentar esses desafios por meio de medidas que protejam os direitos humanos 

é a chave para acabar com um ciclo vicioso de violações de direitos, pobreza, 

desigualdade, exclusão e gravidez na adolescência. Isso significa abordar as causas 

subjacentes, como casamento precoce, violência e coerção sexual, falta de acesso à 

educação e à saúde sexual e reprodutiva, incluindo informação sobre métodos 

contraceptivos. Os governos, no entanto, não os  podem fazer isso sozinhos. Outras 

partes interessadas e portadores de responsabilidades, como professores, pais e 

líderes comunitários também desempenham um papel importante (UNFPA, p. 10, 2013). 

Portanto, é necessário que os responsáveis pela formação e desenvolvimento 

dos adolescentes busquem alertá-los sobre os riscos vivenciados por uma gravidez 

precoce, bem como conscientizá-los sobre o que é a gravidez e como ela se reflete por 

toda a vida, pois a adolescência é uma fase de descobertas e aventuras, mas 

necessitam de orientação, cuidados para que as consequências de um erro não venham 

afetar o futuro. 

Adolescência é o período da vida humana entre a puberdade e a virilidade; 

mocidade; juventude. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define adolescência 

como uma etapa que vai dos 10 aos 19 anos, e o Estatuto da Criança e Adolescência 

(ECA) a conceitua como a faixa etária de 12 a 18 anos. 

Cabe destacar que a gravidez precoce não é um problema exclusivo das 

meninas. Não se pode esquecer que embora os rapazes não possuam as condições 

biológicas necessárias para engravidar, um filho não é concebido por uma única pessoa. 

E se é à menina, que cabe a difícil missão de carregar no ventre, o filho, durante toda a 

gestação, de enfrentar as dificuldades e dores do parto e de amamentar o rebento após 

o nascimento, o rapaz não pode se eximir de sua parcela de responsabilidade. Por isso, 

quando uma adolescente engravida, não é apenas a sua vida que sofre mudanças. Os 

pais assim como as famílias de ambos também passam pelo difícil processo de 

adaptação a uma situação imprevista e inesperada (SILVA, TONETE, 2006). 



 

Diante disso cabe nos perguntar: por que isso acontece? O mundo moderno, 

sobretudo no decorrer do século vinte e início do século vinte e um vem passando por 

inúmeras transformações nos mais diversos campos: econômico, político, social. 

Essa situação favoreceu o surgimento de uma geração cujos valores éticos e 

morais encontram-se desgastados. O excesso de informações e liberdade recebida por 

esses jovens os levam à banalização de assuntos como o sexo, por exemplo. Essa 

liberação sexual, acompanhada de certa falta de limite e responsabilidade é um dos 

motivos que favorecem a incidência de gravidez na adolescência (ANTUNES, SANTOS, 

2007). 

A adolescência já é uma fase complexa da vida. Além dos hormônios, que nessa 

etapa afloram causando as mais diversas mudanças no adolescente, outros assuntos 

preocupam e permeiam as mentes dos jovens: escola, vestibular, profissão, etc. 

A gravidez, por sua vez, também é uma etapa complexa na vida. Ter um filho 

requer desejo tanto do pai quanto da mãe, mas não só isso. Atualmente, com problemas 

como a instabilidade econômica e a crescente violência, é necessário, além de muita 

consciência e responsabilidade, um amplo planejamento. Quando isso não acontece, a 

iminência de acontecerem problemas é muito grande. 

CONCLUSÃO  

Com esse Projeto de Intervenção, pretende-se potencializar as ações de 

prevenção da gravidez na adolescência, a fim de proporcionar uma redução desse 

índice no município, para melhorar a qualidade de vida dos adolescentes.  

Espera-se, conscientizar os pais sobre a importância de conversar com os filhos 

sobre sexualidade, além de permitir maior proximidade destes com os adolescentes, 

profissionais da escola, ESF, NASF. Espera-se também que haja uma adesão por parte 

de todos os profissionais de saúde, educação, adolescentes e família. 
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