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RESUMO 

A gravidez na adolescência registra números alarmantes no Brasil. Dentre os muitos 
fatores que estão interligados a este fenômeno, a falta de informação associada ao 
perfil socioeconômico da população mais atingida são sinais claros que ajudam a 
entender melhor estes índices que gera impacto físico, emocional, familiar e social. Do 
ponto de vista médico, segundo os médicos existem maior chance de parto prematuro, 
além de baixo peso ao nascer. Comparada a uma adulta, a adolescente tem maior 
incidência de anemia e infecção urinária ao longo da gestação em pleno 
desenvolvimento dessa fase da vida. A relação entre esta e o abandono da escola, 
com óbvias consequências para o futuro destas adolescentes e de seus filhos, é 
verificada cada vez mais em nosso país e no mundo inteiro, também é considerada 
uma gravidez de risco. Em Aroazes-PI a ocorrência da gravidez precoce entre 
adolescentes em está crescendo a cada dia, e sempre em adolescentes mais jovens, 
revelando a necessidade em intervir nesse público alvo. O presente artigo tem como 
objetivo propor um projeto de intervenção para sensibilizar a comunidade escolar 
sobre os motivos e consequências da gravidez na adolescência e dos problemas 
sociais gerado na sociedade. A população de estudo será composta por adolescentes 
entre os 12 e os 18 anos. As palestras e oficinas serão realizadas também para os 
pais e todo o corpo docente das escolas. O plano de intervenção será realizado em 
um período de 03 meses, com o desarrolho de palestras e dinâmicas de grupo uma 
vez por semana, com o desenvolvimento das atividades previstas, espera-se elevar o 
conhecimento das adolescentes e seus familiares, e a população em geral. 
Palavras-chave: Gravidez na adolescência. Saúde na Escola. Educação em Saúde. 
 
ABSTRACT 

Adolescent pregnancy records alarming numbers in Brazil. Among the many factors 
that are related to this phenomenon, the lack of information associated to the 
socioeconomic profile of the most affected population are clear signs that help to better 
understand these indexes that generate physical, emotional, family and social impact. 
From the medical point of view, doctors say there is a greater chance of preterm 
delivery, in addition to low birth weight. Compared to an adult, the adolescent has a 
higher incidence of anemia and urinary tract infection during the full development of 
this phase of life. The relationship between this and school drop-out, with obvious 
consequences for the future of these adolescents and their children, is increasingly 
verified in our country and worldwide, is also considered a risk pregnancy. In Aroazes-
PI the occurrence of precocious pregnancy among adolescents is growing every day, 
and always in younger adolescents, revealing the need to intervene in this target 
audience. The purpose of this article is to propose an intervention project to sensitize 
the school community about the reasons and consequences of pregnancy in 
adolescence and the social problems generated in society. The study population will be 
composed of adolescents between 12 and 18 years of age. The lectures and 
workshops will also be held for the parents and the entire faculty of the schools. The 
intervention plan will be carried out in a period of 03 months, with the development of 
lectures and group dynamics once a week, with the development of planned activities, 
it is expected to increase the knowledge of adolescents and their families, and the 
population in general. 
Key-words: Adolescent pregnancy. Health at School. Health education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Aroazes é uma cidade com cerca de 6.083 habitantes, faz parte da região de 

saúde de Valença do Piauí. A atenção básica conta hoje com três equipes de SF, um 

NASF e uma Academia de saúde, cobrindo 100% da população. A população tem 

muito apreço pela unidade de saúde, onde procura sempre os profissionais e os 

mesmo direciona para o NASF e ACADEMIA DE SAÚDE. As três unidades de saúde 

atualmente está bem equipada e conta com os recursos adequados para o trabalho da 

equipe, como: Mesa ginecológica, armários, aparelhos de PA, balanças, glicosímetro, 

nebulizador e instrumental cirúrgico para pequenas cirurgias e curativos entre outros. 

A coordenação da ESF e o gestora municipal da saúde sempre estão presente no dia 

a dia das equipes planejando e providenciando o necessário para um trabalho 

humanizado. Assim, a educação permanente foi compreendida como espaço de 

construção e pactuação coletiva, sempre com o objetivo de analisar o trabalho já 

realizado e de pensar em novas estratégias e novos arranjos para melhorar o 

processo de trabalho e consequentemente o cuidado prestado à população do 

município de Aroazes.  

O Brasil tem 68,4 bebês nascidos de mães adolescentes a cada mil meninas 

de 15 a 19 anos, diz relatório da Organização Mundial da Saúde. De acordo com os 

indicadores de 2017 do DATASUS nasceram em Aroazes 63 crianças, foram 

realizados 30 partos normais e 33 cesarianas, não houve mortalidade infantil neste 

ano, também não existiu óbitos materno, tivemos 12 mortes prematura e 38 mortes 

não fetais, não tivemos óbitos em mulheres em idade fértil, mas possuímos um 

expressivo número de gestantes adolescentes que desde 2015 queremos diminuir e 

percebemos que estar aumentando, assim como a sífilis congênita que foi dois de 

menores de um ano, sendo que em 2017 das 63 crianças que nasceram 16 era de 

mães menores de 19 anos. A gravidez na adolescência será assunto dos nossos 

próximos encontros de Educação Permanente, pois ela constitui tema de grande 

relevância na realidade social brasileira. Geralmente é referida como indesejada e 

decorrente da desinformação das jovens, se tornando um assunto muito polêmico que 

envolve diversas consequências. Esse mesmo problema foi observado através do 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) no município de Aroazes-PI. Através 

desse método foram levantados os seguintes problemas: desemprego, drogas, 

depressão, gravidez na adolescência, a falta de locais e atividades de lazer. Assim a 

escolha do tema gravidez na adolescência foi definida em virtude das reuniões junto 

com as Escolas Municipais e Estaduais e os profissionais da unidade de saúde. 



Existe a necessidade de um estudo sistemático como instrumento sobre a 

importância do assistente social e psicólogo como agentes articuladores e a 

integração da Equipe de Atenção Básica na abordagem do tema. 

Conforme Ferrari et al. (2006) a situação atual dos adolescentes no país pode 

ser mudada por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), já que essa se aproxima 

mais das condições socioculturais, cumprindo, assim os princípios que norteiam o 

Sistema Único de Saúde (SUS), por possibilitar a priorização, prevenção, promoção e 

recuperação da saúde dos indivíduos de forma contínua e integral. 

Segundo Xavier e Sá (2011), em uma pesquisa sobre informações da 

sexualidade na adolescência no meio familiar, identificou-se que a sexualidade é vista 

pelos pais como sinônimo de ato sexual, tornando essa abordagem com suas filhas 

um entendimento de proibição do sexo, levando a uma comunicação e diálogo sobre 

sexualidade na família cada vez mais difícil e distante da realidade. 

De acordo com Dias (2010) as consequências de uma gestação na 

adolescência tendem a ser negativas quando se olha a questão desde uma 

perspectiva estritamente biológica, ou então tomando-se como parâmetro as 

expectativas sociais do que seria um desenvolvimento típico na adolescência a 

importância de o assistente social atuar sobre todas as necessidades humanas de 

uma dada classe social. Além disso, a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, Lei nº 9.263 de 1996, art. 227 refere ao amparo à criança e o adolescente da 

seguinte maneira: qual maneira¿ Acho que a frase está incompleta. 

Os autores Ney Luis Teixeira Ameida e Eliana Balorino Canteiro Martins 

enfatizam com clareza a relevância do assistente social para a educação, informação 

e acompanhamento no seu meio de atuação que pode trazer uma contribuição no que 

diz respeito à saúde e bem estar do adolescente, da família e o contexto social que as 

mesmas estão inseridas. 

 Iamamoto (2007) fala que o profissional precisa garantir uma sintonia do 

Serviço Social com os tempos atuais, dessa forma, é necessário romper com a visão 

endógena, focalista, ou seja, uma visão de "dentro para fora", visão prisioneira dentro 

dos limites institucionais. Além de ter que desenvolver a capacidade de decifrar a 

realidade e ter que construir intervenções criativas para efetivar direitos, de modo que 

seja propositivo e não somente executivo. Mas, para que isso aconteça, e até mesmo 

o mercado de trabalho demanda isto, o profissional de Serviço Social, além de 

executor precisa trabalhar na formulação e gestão de políticas públicas sociais. 

Considerando a quantidade de adolescentes grávidas, desde 2014 a 2017, 

em Aroazes, pode-se inferir que as adolescentes e seus familiares tem muita 

desinformação e pouco dialogo, mesmo existindo o programa saúde na Escola que as 



vezes é muito engessado, as informações de educação sexual e apoio para as 

adolescentes não estão sendo suficiente para a diminuição dos índices de gravidez na 

adolescência. Diante disso, o objetivo desse trabalho propor um projeto de intervenção 

para sensibilizar a comunidade escolar sobre os motivos e consequências da gravidez 

na adolescência e dos problemas sociais gerado na sociedade. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

Gravidez na adolescência 

O conceito de adolescência surgiu com a industrialização, à formação das 

grandes cidades no século XVII.  

Foi por esta época que a educação de jovens sobre o 

“aprendizado da vida” passou a ser função 

basicamente da escola, sendo que antes era tarefa 

de responsabilidade da família e da comunidade 

(BRASIL, 1998, p. 20). 

A gravidez precoce é uma situação que gera vários problemas para a 

comunidade escolar e para a família. Segundo Guimarães (2007) a experiência da 

sexualidade é um dos tópicos mais importantes e problemáticos da adolescência e, 

desta maneira, a Escola tem fundamental importância e contribuição na orientação de 

tais questões, segundo Sousa (2001) apud Guimarães (2007):  

Adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta, 

caracterizado pelos impulsos do desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e 

social e pelos esforços do indivíduo em alcançar os objetivos relacionados às 

expectativas culturais da sociedade em que vive. A adolescência se inicia com as 

mudanças corporais da puberdade e termina quando o indivíduo consolida seu 

crescimento e sua personalidade, obtendo progressivamente sua independência 

econômica, além da integração em seu grupo social. (TANNER, 1962 apud 

EISENSTEIN, 2005, p. 6-7). 

 Atualmente a vida sexual inicia em idades cada vez mais precoces, os 

jovens não tem informações consistentes sobre desenvolvimento da saúde sexual. A 

precocidade nas uniões conjugais pode produzir consequências desfavoráveis sobre 

as perspectivas de estudo e trabalho das adolescentes que abrem mão de um 

crescimento pessoal e profissional, para tornaram-se mães e donas de casa. 

Recomenda-se que ações de educações sexuais sejam direcionadas precocemente 

às adolescentes, e que a rede sócia familiar destas adolescentes também seja 



contemplada com estas ações, para que elas sintam-se amparadas na decisão de 

evitar ou simplesmente não engravidar. (MOURA et al, 2011). 

De acordo com (Correia et al.,2009) o aumento da gravidez na adolescência 

vem aumentando neste período da vida em países em desenvolvimento como o Brasil, 

onde a questão é considerada problema de saúde pública, pela magnitude que 

apresenta. Embora o número de gravidez venha decrescendo nas faixas etárias mais 

avançadas é preocupante o aumento encontrado recentemente nas idades mais 

baixas, ou seja, dos 10 aos 14 anos, no Brasil.  

Segundo a (UNFPA,2013) a gravidez indesejada na adolescência traz 

consequências para a saúde, educação, emprego e direitos de milhões de 

adolescentes em todo o mundo, e pode se tornar um obstáculo ao desenvolvimento de 

seu pleno potencial. 

Com o aumento do número de gestantes adolescentes surgem grandes 

desafios para a atenção a saúde da mulher e da criança, em face a imaturidade do 

corpo feminino, que pode sofrer algum tipo de comprometimento. Entre as 

adolescentes com idades entre 15 a 19 anos a chance de ocorrência de morte é duas 

vezes mais elevada eu as maiores de 20 anos, e entre as menores de 15 anos é ainda 

cinco vezes maior (SANTOS et al., 2009). 

A gravidez na adolescência ocorre de forma bastante diferentes não apenas 

nas diversas regiões do país, mas também nos vários grupos sociais (HOGA; 

BORGES; REBERTE,2010). 

 O início da atividade sexual e a gravidez são motivados também por outros 

fatores, provavelmente internos, inerentes ao ser, psicologicamente motivados. A 

gravidez casual na adolescência resulta de um comportamento sexual de risco, talvez 

não indesejado, mas ao encontro de necessidades afetivas e psicológicas não 

preenchidas. A necessidade de querer sair de casa precocemente motivada pela 

violência doméstica vivenciada é outra causa comum da gravidez precoce, sendo esta 

violência desencadeada principalmente pelos pais, padrastos e outros familiares 

(HENRIQUES; SINGH; WULF, 2009 apud ARAÚJO FILHO, 2009) 

As tentativas de prevenção devem levar em consideração o conhecimento 

dos chamados fatores predisponentes ou situações precursoras da gravidez na 

adolescência, tais como: baixa autoestima, dificuldade escolar, abuso de álcool e 

drogas, comunicação familiar escassa, conflitos familiares, pai ausente e ou rejeitador, 

violência física, psicológica e sexual, rejeição familiar pela atividade sexual e gravidez 

fora do casamento. Tem sido ainda referidos: separação dos pais, amigas grávidas na 

adolescência, problemas de saúde e mães que engravidaram na adolescência. Por 

outro lado, alguns estudos sugerem que, entre as adolescentes que não engravidam, 



os pais têm melhor nível de educação, maior religiosidade e ambos trabalham fora de 

casa (YAZLLE, 2006, p. 443-444). 

A gravidez nessa fase da vida tem sido considerada como fator de risco, do 

ponto de vista médico, tanto para mãe e quanto para o filho e também, como fator 

agravante ou desencadeador de transtornos psicológicos e sociais. Vários estudos 

fazem referências a maiores incidências de complicações durante a gestação de 

adolescentes, tais como abortamentos espontâneos, restrição de crescimento 

intrauterino, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, parto prematuro, sofrimento fetal e 

parto por cesárea (YAZLLE; FRANCO; MICHELAZZO, 2009). 

Dentre esses fatores que têm contribuído para o aumento da gravidez na 

adolescência, destacam-se o início precoce da vida sexual associado a ausência do 

uso de métodos contraceptivos, além da dificuldade de acesso a programas de 

planejamento familiar (AMORIM et al., 2009). 

 

Educação em Saúde voltada para gravidez na adolescência 

A assistência pré-natal constitui um recurso importante na prevenção e/ou 

controle de problemas de saúde que possam interferir na saúde da mulher no ciclo 

gravídico-puerperal consequentemente contribuindo para a redução da 

morbimortalidade materna e fetal. A assistência pré-natal vem crescendo na atenção 

materno-infantil e representa uma oportunidade para as mulheres receberem 

assistência adequada, um espaço onde possam expor suas duvidas e sentimentos, 

serem ouvidas e esclarecidas. A mortalidade materna e perinatal são maiores na 

gravidez na adolescência. No Brasil grande parte das mortes na adolescência esta 

relacionada às complicações da gravidez e parto, a saber: a toxemia gravídica ou 

Síndrome Hipertensiva Específica da gestação (SHEG), que abrange Hipertensão na 

gravidez, edema, proteinúria e tendências de convulsões (Eclâmpsia-EC); maior índice 

de cesarianas, desproporção céfalo pélvica, Síndromes hemorrágicas (coagulação 

vascular disseminada), lacerações perineais, e prematuridade fetal. (SANTOS et al, 

2012). 

Segundo (NUNES et al, 2014) a educação em saúde deve ser pratica que 

orienta e reorienta toda a atenção à saúde e não apenas uma atividade a mais a ser 

desenvolvida nos serviços de saúde. Na Estratégia Saúde da Família (ESF), as 

equipes devem desenvolver estratégias educativas com um enfoque educativo-

preventivo. No desenvolvimento de atividades educativas, é imprescindível conhecer 

as características socioculturais dos participantes. Uma das estratégias prioritárias de 

promoção de saúde é a possibilidade de as pessoas organizarem para próprio cuidado 

com a saúde. A promoção de saúde pressupõe o resgate da participação comunitária, 



que deve ser incentivada, reconhecendo as pessoas como capazes de promover o 

cuidado. 

A adolescência é definida por transformações psicossociais e a busca de uma 

identidade autônoma, rompendo com os laços familiares de dependência infantil. Esta 

busca de autonomia, frequentemente é acompanhada de comportamentos agressivos 

e de oposições aos valores familiares e sociais (TAKIUTT, 1986 apud DINIZ, 2010).  

Para a maioria dos adolescentes, não há um pensamento do futuro, não há 

objetivos de vida. Somado a isso, a falta de orientação sexual por parte dos pais e 

escola e de informações pertinentes, a mídia que passa aos jovens a intenção de 

sensualidade, libido, beleza e liberdade sexual, além da comum fase de fazer tudo por 

impulso, sem pensar nas consequências, aumenta ainda mais a incidência de 

gestação na adolescência. É imprescindível que a adolescente faça o pré-natal para 

que possa compreender melhor as transformações que está acontecendo com seu 

corpo, seu bebê, prevenir doenças e poder conversar abertamente com um 

profissional de saúde, sanando as dúvidas que atordoam e angustiam. 

Segundo (Campos et al, 2013) na adolescência a sexualidade se relaciona a 

um campo de descobertas e experiências que implicam a tomada de decisões, 

requerendo responsabilidade e o exercício da autonomia, por isso e muito importante 

promover espaços de diálogos, com escuta dos sentimentos, desejos e duvidas, 

propiciar informações claras, construção de conhecimentos e ações de promoção de 

saúde sexual e reprodutiva.  

De acordo com (PARIZ et al, 2012) os estudos que identificam as causas 

mais frequentes para a ocorrência e recorrência da gravidez na adolescência mostram 

uma continua relação entre a gestação e o abandono escolar, o apoio da família e o 

apoio do pai do bebê. Também a ausência de programas de planejamento familiar 

adequados à demanda dos adolescentes nos serviços públicos de saúde. Existe uma 

vasta extensão de estudos que reconhecem que o apoio familiar é muito importante 

para vivenciar uma gestação, especialmente na adolescência. Muitas famílias podem 

sentir um choque pela notícia, que vem acompanhada por um sentimento que pode 

ser de impotência quanto à prevenção da gravidez. A adolescência parece ocupar um 

lugar ainda confuso tanto na família, quanto nas políticas publicas e na sociedade.  

A gravidez na adolescência tem implicações morais, físicas, emocionais, e 

psicossociais e é considerada como um problema social e de saúde publica. As 

adolescentes mães lamentam-se pela perda de liberdade, pela dificuldade para 

continuar os estudos e pela necessidade de procurarem emprego oara a manutenção 

do bebê. Na adolescência a gravidez acarreta repercussões que demanda atenção e 

intervenção por parte dos profissionais da educação e da saúde. (SOUZA et al, 2012) 



Temos um estudo que realizo um analises de um universo de adolescentes 

grávidas e demonstrou depois do analises que a maioria das adolescentes mostrarem 

rejeição à gravidez não planejada, com tentativas de realizar abortos, com receio de 

falar da gravidez para seus pais e namorados e mostrarem falta de apoio dos pais e 

dos namorados. (Paixão et al, 2014). 

 

Saúde na Escola 

A escola é um dos alicerces da educação, da cidadania e da formação de 

uma nação. É por meio dela que a criança inicia sua educação, sua integração e 

inclusão social, seus relacionamentos e seus potenciais, ou seja, relações complexas 

que se estendem por toda a vida (LIBERAL, 2005 apud COSTA, 2008). 

A equipe escolar precisa estar organizada para o trabalho com a orientação 

sexual e é necessário existir a parceria com os pais a fim de mostrar a importância 

desta ação na comunidade escolar. Certamente surgirão aqueles que poderão supor 

que ao tocar neste assunto o educador estará antecipando o início da vida sexual do 

aluno ou que o tema não é apropriado para o contexto escolar. Diante disto, o gestor e 

sua equipe poderão identificar as manifestações mais comuns a cada faixa etária e 

mostrar as ações previstas para lidar com elas (BOMFIM, 2009). 

Compete ao Estado, à sociedade, à família e à escola oferecer apoio e 

condições para que se diminua a incidência de gravidez precoce, permitindo que 

esses adolescentes vivenciem esta fase conturbada sem interromper seus sonhos, 

seus estudos, e com isso, almejar uma melhor qualidade de vida. Tratar a questão na 

escola, com professores habilitados, poderia ser uma contribuição significativa para a 

prevenção e atenuação do problema (DAMIANI, 2003). 

O que percebe-se é que existem uma lacuna de informações pela falta da 

educação sexual nas escolas na família. A consequência disso são os sentimentos de 

culpa e de medo que atingem essa faixa etária, fazendo com que estes passem a 

buscar. 

Atualmente o tema Gravidez na adolescência já está contemplado nos temas 

transversais que devem ser trabalhados na escola. É preciso que a escola contribua 

para o acesso de informações aos alunos, que em alguns casos têmprecárias 

condições de acesso a elas e apenas na escola se beneficiam com tais temas devido 

a situação de isolamento em que vivem. Para alunos que vivem em condições de 

acesso precários, o que se aprende na escola é absorvido com qualidade: 

informações em fontes pouco seguras ou incapazes de ajudá-los8 (LINS, 1988 apud 

CAMARGO, 2009). 



 Para (BRKANITH FILHO, 2012) falar de sexualidade implica repensar 

preconceitos, quebrar velhos paradigmas presentes há muito tempo. O silêncio, o 

preconceito ou a indiferença social são as maiores dificuldades no diálogo entre pais, 

responsáveis, professores e os jovens. Assim, embora seja um desafio comum a toda 

a sociedade brasileira, o assunto encontra na escola, por seu papel e clientela a qual 

se destina, um espaço privilegiado para reflexão. 

O papel da escola é essencial nesse momento, pois a ela cabe estabelecer 

regras de maneira coerente, traçando metas, repassando informações, não em curto 

prazo, mas de maneira gradativa, usando um planejamento com a participação de 

todos de forma ética, observando que tudo isso é um processo contínuo e que é 

construído gradativamente no ciclo de vida do homem. 

A prevenção da gravidez na adolescência é necessária e para tanto é 

importante a inclusão dos adolescentes nos programas do governo voltados para a 

assistência à saúde da mulher com ênfase nas discussões dos métodos 

anticonceptivos e orientações sexuais. Estes programas devem focar, além dos 

aspectos citados, também motivação para estudo e trabalho e aspectos relacionados a 

comportamento, relação familiar, comportamento na escola, entre outros (RIBEIRO, 

2010). 

A gravidez na adolescência tem comprometimentos biológicos, psicológicos, 

e constitui um problema social, além de que as grávidas são muito jovens e já isso 

estabelece um fator de risco importante pela falta a pouca maduração física e 

psicológica. Outro fator é que segundo os autores os pais não conversam com os 

filhos sobre a sexualidade, o silêncio, o preconceito ou a indiferença social são as 

maiores dificuldades no diálogo entre pais, responsáveis, professores e os jovens, e a 

escola tem papel fundamental para diminuir indecência de gravidez no âmbito escolar 

com a saúde na escola. 



PLANO OPERATIVO 

SITUAÇÃO PROBLEMA OBJETIVOS 
METAS/ 
PRAZOS 

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS 

Déficit do nível de informação 
dos profissionais envolvidos. 

Aumento da 
capacidade de 

identificação dos 
principais fatores de 
risco da gravidez na 

adolescência 

02 meses 
Março 2019 

 

Capacitação para sensibilizá-los sobre o 
projeto, explicando a importância do tema e 

a responsabilidade de cada um. 

Médico, Técnico de 
enfermagem, 

enfermeira/gerente, equipe 
do núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), 
Agentes Comunitários de 

Saúde 

Desinteresse dos jovens pelo 
tema 

Baixo empenho dos 
profissionais da educação 

quanto ao PSE 

Sensibilizar sobre as 
consequências da 
gravidez precoce e 
provocar interesse 

pelo tema 

06 meses 

Realização de Roda de Conversa nas 
escolas do município sobre a importância 

do tema e a integração da saúde, educação 
e pais. 

Assistente Social do NASF 
e Enfermeira ESF 

Falta de abordagem dento da 
escola para exposição de ideias 

dos adolescentes para 
discursão dos problemas 

relacionado ao tema. 
 

Promover um 
comportamento 

seguro, interação e 
informação dos jovens, 

professores e 
profissionais de saúde 

01 mês 

Criação e divulgação de blog pedagógico 
na internet com conteúdo sobre a 

informações de sexo seguro, à prevenção 
de Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(IST), e o adiamento da idade do início da 

atividade sexual 
Sensibilização dos professores a respeito 

do assunto 

Assistente Social do NASF, 
Enfermeira ESF, 

Adolescentes, pais e 
comunidade escolar. 

 

Desestruturação familiar. 

Melhorar as relações 
existentes no núcleo 

familiar. 
Público alvo: pais, 

mães, responsáveis 
por adolescentes. 

06 meses 

Realização de reuniões semanais de 
equipe sobre o tema com avaliação 

continuada do impacto sobre a qualidade 
da assistência. 

Toda a equipe saúde e 
Educação 

Falta de opções de lazer. 
Organizar um grupo de 
dança na academia da 

saúde. 

01 ano 
 

Realização de opções culturais, através da 
organização de um grupo de dança na 
academia de saúde para adolescentes. 

Toda a equipe saúde e 
Educação 



PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

O sistema de acompanhamento e gestão do plano é de grande importância 

diante das ações de coordenar e acompanhar a execução das operações, indicando 

caso seja necessárias as correções devidas. Segundo Campos, Faria e Santos (2010), 

deve-se garantir a eficiente utilização dos recursos, promovendo uma boa articulação 

entre os planejadores e executores. Serão acompanhadas e avaliadas em julho de 

2019 (fórum com a comunidade, conselho tutelar, CMDA, NUCA). Será realizada uma 

abordagem com todos os envolvidos, a fim de garantir o sucesso das atividades, e as 

possíveis alterações que necessitam ser realizadas, para o desenvolvimento do 

projeto. A gestação do projeto será realizada através de: 

 Apoio da gerencia da Unidade. 

 Articulação Intersetorial (parceira com o setor educação), mobilização social. 

 Disponibilidade de tempo e espaço físico para a realização das atividades 

educativas. 

 Dados sobre o problema com material educativo especifico para que todos 

compreendam sua extensão. 

 Acompanhamento permanente com avaliações quinzenais dos resultados. 

 

CONCLUSÃO 

A gravidez na adolescência é considerada como um dos grandes problemas 

de saúde pública do Brasil e, desta forma, a equipe de saúde da família de Aroazes, 

em parceria com a comunidade escolar espera-se atuar na prevenção, bem como na 

redução do alto índice de gravidez na adolescência uma vez que conhecem bem sua 

população e seus anseios e apresentam uma relação de confiança com os 

adolescentes o que ajudará a troca de informações e as orientações. As ações 

propostas nesse projeto são imprescindíveis e podemresultar na diminuição da 

proporção de gravidez na adolescência em Aroazes. 

Conclui-se que ações educativas sobre riscos e prejuízos de uma gravidez 

precoce, bem como sobre sua prevenção, são oportunas como medidas de promoção 

da saúde. A prevenção em saúde indica uma ação antecipada, baseada no 

conhecimento que temos das causas de uma condição de saúde que poderá contribuir 

na redução da gravidez na adolescência. Prevenir é considerar uma série de fatores 

para favorecer que o indivíduo tenha condições de fazer escolhas. 

 

REFERÊNCIAS 
 
BOMFIM, S. S. Orientação sexual na escola: Tabus e preconceitos, um desafio 
para a gestão. Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção de 



graduação em Pedagogia com Habilitação em Gestão e Coordenação do trabalho 
escolar do Departamento de Educação – Campus I da Universidade do Estado da 
Bahia, 2009. Disponível em: 
<http://www.uneb.br/salvador/dedc/files/2011/05/Monografia-SANDRA-SOUZA-
BOMFIM.pdf>. Acesso em: 2 jul. 2016. 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Coordenação 
Nacional de DST E AIDS. Prevenir é Sempre Melhor: Adolescência e direitos. 
Brasília: Ministério da Saúde, 1998. Disponível 
em:<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/165_02Prevenir98.pdf>. Acesso em: 
24 jun.2016. 
 
CORREA , H. Aspectos sociodemográficos sobre a maternidade na 
adolescência: o contexto brasileiro. Femina, Rio de janeiro, v. 31, n. 8, p. 691-695, 

2003. 
 
COSTA, C. A. Saúde da Mulher: Adolescência e sexualidade. Artigos de divulgação 
cientifica em ginecologia, Brasil. Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: 
<http://www.drcarlos.med.br/artigo_026.html>. Acesso em: 20 jun. 2016. 
 
DIAS, Ana Cristina Garcia; TEIXEIRA, Marco Antônio Pereira. Gravidez na 
adolescência: um olhar sobre um fenômeno complexo. Ribeirão Preto, Jan/Apr. 

2010. Disponível em: Aceso em: 6 de setembro de 2015. 
 
FERRARI,R.A.P.et al.Adolescência:Ações e percepção dos médicos e enfermeiros 
do Programa Saúde da Familia. Interface, Botucatu, v.12, n.25, p.387-400, 2008  

 
GUIMARÃES, A. M. Á. N. et.al. Informações dos adolescentes sobre métodos 
anticoncepcionais. Revista Latino Americana de Enfermagem. v.11, n.3, p. 293- 298, 
mai./jun., 2003. 
 
GUIMARÃES, E. A., WITTER, G. P. Gravidez na Adolescência: Conhecimentos e 
Prevenção entre Jovens. Boletim Academia Paulista de Biologia. São Paulo. Ano 
XXVII nº 2/07: 167-180/2006. DATA-SUS. Informações em saúde. Disponível em:< 
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php>Acesso em: 15 de setembro de 
2015. 
 
MOREIRA, T. M. M. et al. Conflitos vivenciados pelas adolescentes com a 
descoberta da gravidez., São Paulo,v. 42, n. 2,p. 312-320, jun.2008. 
 
PARIZ, J., CELITO FRANCISCO MENGARDA,C.F., FRIZZO,G.B.A Atenção e o 
Cuidado à Gravidez na Adolescência nos Âmbitos Familiar, Político e na 
Sociedade: uma revisão da literatura. Saúde Soc. v.21, n.3, p.623-636, São Paulo, 
2012. 
 
 


