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RESUMO 

Estudos evidenciam que a gravidez na adolescência tem assumido grandes proporções 

nos últimos anos, sendo considerada um grave problema de saúde pública. Esse trabalho 

tem por objetivo elaborar uma proposta de intervenção para a redução dos índices de 

gravidez na adolescência em um município do interior do Piauí. Foi-se realizado um plano 

operativo, com a pretensão de desenvolver ações educativas, de prevenção e promoção 

em saúde. O planejamento das atividades foi organizado em reuniões com a equipe. Pode-

se concluir que esse plano de intervenção tem um impacto positivo na qualidade de vida 

dos adolescentes, reduzindo os índices de gravidez na adolescência do município, através 

do aumento do nível de informação dos adolescentes, assim como de toda comunidade. 

Descritores: Adolescência. Gravidez. Prevenção 

 

ABSTRACT 

 

Studies show that teenage pregnancy has assumed great proportions in recent years, being 

considered a serious public health problem. This paper aims to elaborate an intervention 

proposal for the reduction of adolescent pregnancy rates in a municipality in the interior 

of Piauí. An operational plan was carried out with the intention of developing educational, 

prevention and health promotion actions. The planning of activities was organized in 

meetings with the team. It can be concluded that this intervention plan has a positive 

impact on adolescents' quality of life, reducing the adolescent pregnancy rates of the 

municipality, by increasing the information level of adolescents, as well as the whole 

community. 

 Descriptors: Adolescence. Pregnancy. Prevention 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Adolescência, é a transição no desenvolvimento entre a infância e a vida adulta que 

impõe grandes mudanças físicas, cognitivas e psicossociais. Uma mudança física 



importante é o início da puberdade, o processo que leva à maturidade sexual, ou 

fertilidade – a capacidade de reproduzir. Tradicionalmente, acreditava-se que a 

adolescência e a puberdade começassem ao mesmo tempo, em torno dos 13 anos de 

idade, mas como discutiremos os médicos em algumas sociedades modernas veem 

agora alterações puberais bem antes da idade de 10 anos. Neste livro, definimos 

adolescência aproximadamente como o período que compreende as idades entre 11 e 19 

ou 20 anos. (PAPALIA E FELDMAN,2013). 

Essa fase é caracterizada por um conjunto de transformações sociopsicológicas e 

anátomo-metabólicas, a qual permite que o indivíduo seja exposto a um modelo de vida 

até então desconhecido. Porém, ao mesmo tempo, estabelece padrões comportamentais e 

sonhos que permearão toda a vida. O adolescente procura assumir sua identidade, 

afastando-se dos padrões estabelecidos pelos pais, ao perpassar por mudanças na 

percepção acerca do corpo, do despertar para sexualidade e dos novos valores de vida. 

Muitas vezes, em uma fase considerada como elemento de transição para um novo 

mundo, o jovem realiza descobertas e tem novos anseios, ocorrem alterações físicas, 

psíquicas e sociais, maturação no nível do intelecto, cujo adolescente procura entender 

quem é e qual o seu real papel na sociedade. É, nesse período, que, geralmente, os jovens 

iniciam suas primeiras experiências sexuais, começando cada vez mais cedo, e nem 

sempre de forma racional, quanto às consequências, entre elas, a gravidez (CORDEIRO, 

2012). 

Muitos afirmam que a adolescência é a melhor fase da vida, por ser um momento de 

descobertas e aventuras, surgem novos desejos, dúvidas, e a busca por vivenciar 

experiências é intensa, desse modo a descoberta do próprio corpo e do prazer sexual pode 

resultar em risco para uma gravidez indesejada. Por isso, quando uma adolescente 

engravida, não é apenas a sua vida que sofre mudanças. O pai, assim como as famílias de 

ambos também passam pelo difícil processo de adaptação a uma situação imprevista e 

inesperada, pelo que é necessário que as adolescentes tenham conhecimentos do tema 

desde muito cedo. A adolescente grávida vive momento de dúvidas, anseios e 

contestações, somado a aquisição de uma nova identidade para a qual pode não estar 

preparada, vários estudos têm demonstrado que a gravidez indesejada em adolescentes 

tem como principal consequência uma problemática nos níveis biológicos e psicossociais, 

tanto maior quanto menor a idade da gestante (CRUZ et al, 2012). A ocorrência da 

maternidade na adolescência constitui um fenômeno de repercussão mundial, cujo 



significado diverge nas diferentes culturas e contextos representando um desafio para as 

políticas públicas, especialmente no domínio da saúde, uma vez que pode acarretar 

problemas psicossociais, econômicos e complicações obstétricas que comprometem a 

saúde materna e do neonato (SANTOS et al, 2014). 

Martins et al. (2014) ressaltam que no Brasil a gravidez na adolescência é responsável 

por grande parte das causas de mortalidade materno-fetais sobretudo entre mães com 

idade compreendida entre 10-19anos. A imaturidade biológica traz riscos pré-natais, além 

de muitas vezes, por desenvolvimento incompleto da ossatura da pelve impossibilitar ou 

dificultar o trabalho de parto normal. Além disso, a gravidez na adolescência traz sérias 

repercussões sociais, com grande incidência de evasão escolar e abandono dos estudos 

por mães adolescentes.  

De acordo com Nery et al,2015 há uma relação entre a reincidência gravídica na 

adolescência e uma baixa condição socioeconômica, bem como baixo nível de 

escolaridade e realização prévia de aborto. 

A maternidade durante a adolescência chama a atenção para debates políticos e questões 

que têm sido estudadas em diferentes áreas do conhecimento. Na área da saúde pública, 

gravidez na adolescência é considerada um problema importante devido a alta prevalência 

de risco perinatal. 

Para Papalia e Feldman (2013), a gravidez na adolescência frequentemente tem desfechos 

negativos. Muitas das mães são pobres e têm pouca escolaridade, e algumas são usuárias 

de drogas. Muitas não se alimentam adequadamente, não ganham peso suficiente e têm 

atendimento pré-natal inadequado ou nulo. Provavelmente seus bebês serão prematuros 

ou perigosamente pequenos, e terão um risco maior de outras complicações do parto: 

morte fetal, neonatal ou do lactente; problemas escolares e de saúde, abuso e negligência; 

e deficiências de desenvolvimento que podem prosseguir na adolescência.  

No município de Canavieira – PI, existe um grande número de casos de gravidez na 

adolescência, a maioria desses casos não são planejados, além de ter sido observado o 

nível de baixa escolaridade, solteiros ou em união estável com fonte de renda declarada 

como trabalhadora rural ou do lar como principal ocupação. Canavieira, é um município 

localizado no Sul do Piauí, que segundo os dados do censo demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conta com uma população de 4.141 

habitantes. Na área da saúde os atendimentos são voltados para a atenção básica, há um 

hospital na cidade, tendo como referência a cidade de Floriano-PI.  



O município conta com a assistência ao pré-natal que acompanha as gestantes buscando 

detectar situações de risco, assegurando uma gestação sem complicações, garantindo o 

nascimento de um recém-nascido saudável. 

Deste modo, este trabalho tem como objetivo geral, implantar estratégias educacionais 

para aumentar o nível de conhecimento quanto aos riscos e complicações provenientes da 

gravidez precoce e como objetivos específicos, informar para as adolescentes do 

município através de palestras e rodas de conversa sobre sexualidade e gestação na 

adolescência, suas consequências e complicações; ensinar sobre métodos contraceptivos, 

assim como incentivar as práticas sexuais protegidas como método para prevenção de 

DST; e desenvolver estratégias de acolhimento e acompanhamento para essas 

adolescentes atendidas pelo município. 

A importância para o desenvolvimento de ações para esse tema reflete sobre a abordagem 

multidisciplinar do trabalho a ser desenvolvido pelos profissionais do município, na 

intenção de ampliar o nível de informação dos jovens diante da vida sexual. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 2.1-Adolescência 

A adolescência é uma construção social. No século XX a adolescência foi definida como 

um estágio de vida separado no mundo ocidental. Na maior parte do mundo, a entrada na 

vida adulta leva mais tempo e é menos definida que no passado. (Papalia e 

Feldman,2013). 

A definição de adolescente realizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) inclui 

aspectos biológicos, sociais e psicológicos e delimita a faixa etária da adolescência com 

uma definição cronológica, propondo que esse período se estenda dos 10 aos 19 anos de 

idade. Entretanto o estatuto da criança e do adolescente (ECA, 1990) propõe que a 

adolescência seja o período compreendido entre 12 e 18 anos de idade de uma pessoa. 

A adolescência é um período de mudanças, ocasionadas por sua especial sinergia de 

fatores biológicos, psíquicos, sociais e culturais. Nesta fase, o jovem se vê em meio a 

novas relações com a família, o meio em que vive, consigo mesmo e com os outros 

adolescentes (Takiuti AD,1993). É nesse período da vida que ocorre a transição de um 

estado de dependência para outro de relativa independência (Silva,2002). Sendo a 

adolescência um processo de desenvolvimento biopsicossocial, pode ser marcada por 

crises, dificuldades, mal-estar e angústia. Ao abandonar a condição infantil e buscar o 



ingresso no mundo adulto, o adolescente sofre acréscimos em seu rendimento psíquico. 

O intelecto, por exemplo, apresenta maior eficácia, rapidez e elaborações mais 

complexas, havendo acréscimo no seu desempenho global. Dessa forma, o adolescente 

pode formar condições de altivez e independência da experiência dos mais velhos. 

Segundo Papalia e Feldman (2013), a adolescência oferece oportunidades de crescimento, 

não só em termos de dimensões físicas, mas também em competência cognitiva e social, 

autonomia, autoestima e intimidade. Os jovens que têm relação de apoio com os pares, a 

escola e a comunidade tendem a desenvolver-se de forma positiva e saudável.  

Acerca do desenvolvimento físico, as alterações físicas acontecem rapidamente na 

adolescência. O amadurecimento sexual ocorre com o desenvolvimento das 

características sexuais primárias e secundárias. As características primárias são alterações 

físicas e hormonais necessárias à reprodução, e as secundárias diferenciam externamente 

o sexo masculino do feminino (Potter e perry,2006). 

 De acordo com Potter e Perry (2006) sobre o desenvolvimento psicossocial, na medida 

em que a idade adulta se aproxima, o adolescente deve estabelecer relacionamentos 

íntimos ou permanecer socialmente isolado. A obtenção da identidade sexual é 

intensificada pelas alterações físicas da puberdade. Também é influenciada por atitudes 

culturais, expectativas do comportamento sexual e modelos de papéis válidos. Os 

adolescentes procuram uma identidade de grupo porque necessitam de estima e aceitação. 

É comum, em grupos, uma semelhança no modo de vestir e falar. A popularidade com o 

sexo oposto, assim como os do mesmo sexo, torna-se importante durante a adolescência. 

A necessidade de identidade de grupo entra em conflito com a necessidade de uma 

identidade pessoal. 

Sobre o desenvolvimento cognitivo, são capazes de realizar operações formais nas quais 

devem refletir sobre o pensamento e separar o real do possível (Potter e Perry,2006). 

Segundo Berlofi e colaboradores (2006), na adolescência desenvolvem-se processos 

psicológicos e padrões de identificação que evoluem da fase infantil para a adulta, entre 

eles a transição de um estado de dependência para outro de relativa autonomia. Sabe-se 

também que esse período é caracterizado por mudanças físicas e hormonais que por si só 

exigem do ser humano em transformação um trabalho psíquico que dê conta da 

elaboração do luto do seu corpo e seus hábitos da infância para assumir um novo corpo, 



que se impõe em nossas exigências de cuidado e comportamento transportando o 

adolescente para o lugar que ele ocupará na sociedade. 

 2.2-O adolescente e a sexualidade 

A sexualidade vivida pelo adolescente ganha feição do contexto social e cultural em que 

ele está inserido. A sexualidade é plasmada pela linguagem e valores vigentes em cada 

época. Não há determinação biológica que mantenha uma definição sexual.  

É na adolescência que a orientação sexual de uma pessoa geralmente se torna uma questão 

premente: se essa pessoa se tornará consistentemente atraída por pessoas do outro sexo 

(heterossexual), do mesmo sexo (homossexual) ou de ambos os sexos (bissexual). De 

acordo com levantamentos nacionais, 42,5% de jovens de 15 a 19 anos que nunca casaram 

já tiveram relações sexuais (Abma, Martinez e Copen, 2010) e 77% dos jovens nos 

Estados Unidos já tiveram relações sexuais aos 20 anos (Finer, 2007). Esta proporção tem 

sido aproximadamente a mesma desde meados da década de 1960 e do advento da pílula 

anticoncepcional (Finer, 2007). Em média as meninas têm sua primeira relação sexual 

aos 17 anos, os meninos aos 16, e aproximadamente um quarto de meninos e meninas 

relatam ter tido relações sexuais aos 15 anos (Klein & AAP Committee on Adolescence, 

2005). Os adolescentes afro-americanos e latinos tendem a iniciar a atividade sexual mais 

cedo do que os jovens brancos (Kaiser Family Foundation et al., 2003). Embora os 

meninos adolescentes historicamente fossem propensos a ser mais experientes 

sexualmente do que as meninas, as tendências estão mudando. Em 2007, 48% de meninos 

do último ano do ensino médio e 57% das meninas daquela faixa etária relataram ser 

sexualmente ativos (Papalia e Feldman,2013). 

 Na atualidade, vê-se o exercício da sexualidade começando cada vez mais cedo, 

impulsionado pela imposição social que leva crianças a adolescerem precocemente e, de 

forma semelhante, leva os adolescentes a rapidamente ingressarem na vida adulta, mesmo 

não estando preparados psicologicamente. Dessa forma, a sexualidade pode ser pensada 

a partir de uma esfera na qual são construídas e transformadas relações sociais, culturais 

e políticas, pelos diferentes valores, atitudes e padrões de comportamentos existentes na 

sociedade moderna. O adolescente contemporâneo vive sua sexualidade em meio às 

referências que invadem seu imaginário. Esse despertar da sexualidade na adolescência é 

acompanhado por uma grande leva de desinformação. Os pais, por não disporem de 

informação ou por constrangimento em falar sobre sexo com seus filhos, acabam não 



cumprindo seu papel de educador. Assim, as famílias não transmitem a orientação sexual 

adequada, deixando o jovem em desvantagem.  

O direcionamento de diversos fatores, como o desconhecimento do corpo, a omissão da 

família/escola sobre assuntos pertinentes à adolescência, o pouco envolvimento dos 

serviços públicos, o bombardeamento ativo ao qual estão expostos pela mídia, com 

programas, novelas e até propagandas apelando ao sexo, fazem com que os jovens iniciem 

precocemente suas atividades sexuais, não cônscios das implicações de sua vida 

sexualmente ativa. 

A realidade atual é que as relações sexuais se iniciam precocemente, com um número 

alarmante de gestações não desejadas e de doenças sexualmente transmissíveis (DST’s), 

caracterizando a falta de conhecimento e informação dos adolescentes sobre o aparelho 

reprodutor e sua função, métodos contraceptivos e, principalmente, de atitudes concisas 

para um sexo seguro. 

 2.3-Gravidez e maternidade na adolescência 

Apesar de a adolescência ser considerada juridicamente um período curto, durando 6 anos 

(dos 12 aos 18 anos incompletos), é uma fase de mudanças rápidas e profundas no ciclo 

de vida, sendo considerada uma fase de transição entre a infância e a idade adulta. As 

inúmeras transformações tanto de cunho físico como psicológico podem se revelar nas 

mudanças biológicas, de aprendizagem, comportamentais, de descobertas, de interação, 

de socialização e de inúmeros processos. Tal fase, contudo, pode trazer complicações para 

o desenvolvimento futuro do indivíduo, como, por exemplo, o surgimento de uma 

gravidez não desejada. A gravidez é uma transição que integra o desenvolvimento 

humano, mas revela complicações ao ocorrer na adolescência, pois envolve a necessidade 

de reestruturação e reajustamento em várias dimensões: em primeiro lugar, verificam-se 

mudanças na identidade e nova definição de papéis – a mulher passa a se olhar e a ser 

olhada de forma diferente. Evidentemente, o mesmo processo de mudança de papéis e 

identidade se verifica no homem e a paternidade também deve ser considerada como uma 

transição do seu desenvolvimento emocional. A complexidade das mudanças provocadas 

pela vinda de um bebê não se restringe às variáveis psicológicas e bioquímicas, pois os 

fatores socioeconômicos também são fundamentais. A gravidez na adolescência, antes 

um problema resolvido por um casamento às pressas ou exílio temporário com parentes 

em locais distantes, hoje ameaça o futuro dos jovens, considerando os riscos físicos, 



emocionais e sociais dela decorrentes. Atinge tamanha proporção que é considerada um 

problema social, revelando a prática de uma sexualidade não segura, com riscos de 

infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e outras doenças sexualmente 

transmissíveis. Os pais, por não disporem de informação ou por constrangimento em falar 

sobre sexo com seus filhos, acabam não cumprindo seu papel de educador.  Nessa 

transição abrupta do seu papel de mulher, ainda em formação, para o de mulher-mãe, a 

adolescente vive uma situação conflituosa e, em muitos casos, penosa. A grande maioria 

é despreparada física, psicológica, social e economicamente para exercer o novo papel 

materno, o que compromete as condições para o assumir adequadamente e, associado à 

repressão familiar, contribui para que muitas fujam de casa e abandonem os estudos. As 

perdas vivenciadas vão repercutir emocionalmente podendo levar a adolescente à 

somatização psicológica de alguns sinais e sintomas que porão em risco a gestação 

saudável. 

Estudos evidenciam que a gravidez na adolescência tem assumido grandes proporções 

nos últimos anos, sendo considerada um grave problema de saúde pública. No Brasil 

existe tendência de queda nas taxas de fecundidade total, mas entre mulheres de 15 a 19 

anos esse índice aumentou em 26% de 1970 a 1991, e entre 1993 e 1998, houve 

incremento de 31% no percentual de partos entre meninas de 10 a 14 anos atendidas na 

rede do Sistema Único de Saúde-SUS. 

Clinicamente, pode-se associar uma gravidez precoce com o aumento de intercorrências 

obstétricas e/ou neonatais, tais como: morte materna, índices de prematuridade, 

mortalidade neonatal e baixo peso de recém-nascidos. A gravidez na adolescência não é 

de alto risco, contanto que a adolescente tenha um acompanhamento adequado, boa 

alimentação, cuidados higiênicos necessários e apoio emocional. Também não é um 

problema da sociedade moderna, porque em todas as épocas as mulheres engravidaram 

na adolescência. É um problema da sociedade moderna a gravidez indesejada na 

adolescência, que ocorre de forma desestruturada. As nossas avós casavam adolescentes, 

mas tinham um lar e proventos necessários para criar seus filhos. 

Quando a gestação é indesejada e sem apoio, muitas adolescentes recorrem à prática do 

aborto em condições impróprias e caracterizadas como ilegal na Constituição Brasileira. 

Só em 1998, mais de 50 mil adolescentes foram atendidas em hospitais públicos para 

curetagem pós-aborto, sendo cerca de três mil realizados entre jovens com idade entre 10 

e 14 anos (Ministério da saúde,2006). 



Os índices de gravidez na adolescência nas classes sociais desfavorecidas têm aumentado 

consideravelmente nas últimas décadas e a faixa etária é de mulheres cada vez mais 

jovens, configurando um problema de Saúde Pública (Ministério da saúde,2006). A falta 

de perspectiva de vida do adolescente, a baixa auto-estima, as más condições de educação 

e saúde e a falta de lazer contribuem para o aumento de casos de gravidez na adolescência. 

Outro fator relevante é a história familiar: a adolescente que engravida hoje é muitas vezes 

filha de adolescentes que engravidaram ou têm outra na família – uma tia, uma irmã ou 

uma vizinha. 

 O nível socioeconômico tem sido frequentemente descrito como um fator relacionado à 

ocorrência da gravidez na adolescência, no sentido de que as classes econômicas menos 

favorecidas vêm apresentando elevados índices deste evento.  

 Nem toda gravidez adolescente é indesejada. Em alguns casos, de adolescentes de classe 

socioeconômica elevada, pode ser resultado de planejamento prévio, decorrente de vida 

afetiva estável. 

Segundo Papalia e Feldman (2013), a gravidez na adolescência frequentemente tem 

desfechos negativos. Muitas das mães são pobres e têm pouca escolaridade, e algumas 

são usuárias de drogas. Muitas não se alimentam adequadamente, não ganham peso 

suficiente e têm atendimento pré-natal inadequado ou nulo. Provavelmente seus bebês 

serão prematuros ou perigosamente pequenos, e terão um risco maior de outras 

complicações do parto: morte fetal, neonatal ou do lactente; problemas escolares e de 

saúde, abuso e negligência; e deficiências de desenvolvimento que podem prosseguir na 

adolescência. O cuidado pré-natal aparentemente nem sempre pode superar a 

desvantagem biológica de uma menina ainda em fase de crescimento cujo próprio corpo 

pode estar competindo com o feto em desenvolvimento por nutrientes vitais. São 

múltiplas as consequências decorrentes de uma gravidez não planejada, entre elas está a 

escolarização. A gestação precoce pode trazer desvantagens à trajetória educacional da 

gestante, contribuindo para a evasão escolar e dificultando o retorno à escola, limitando 

o seu progresso acadêmico e as possibilidades de adequação ao mercado de trabalho A 

interrupção de seus estudos durante a gestação ou após o nascimento da criança acarreta 

perdas de oportunidades e piora da qualidade de vida no futuro.  

 

3. PLANO OPERATIVO 



SITUAÇÃO 

PROBLEM

A 

OBJETIV

OS 

METAS/PRA

ZOS 

AÇÕES/ESTRATÉ

GIAS 

RESPONSÁ

VEIS 

Números 

expressivos 

de gravidez 

na 

adolescência 

no município. 

Jovens 

informado

s sobre a 

sexualidad

e. 

Aumentar a 

realização de 

ações voltadas 

para o 

adolescente. 

Apresentar o projeto 

as redes do 

município. 

Profissionais 

de todos os 

setores do 

município 

(educação, 

saúde, 

assistência 

social) 

Baixo nível 

de 

informação 

das 

adolescentes 

e suas 

famílias. 

Aumentar 

o nível de 

informaçã

o dos 

adolescent

es sobre os 

riscos e 

consequên

cias de 

uma 

gravidez 

precoce. 

Palestras 

realizadas pelo 

menos uma vez 

ao mês, 

abordando o 

tema. 

Realizar oficinas de 

prevenção nas 

escolas do 

município. Uma 

oficina em cada por 

escola. 

 

Desestrutura 

familiar 

Orientar os 

professore

s e as 

famílias 

sobre a 

importânci

a do debate 

dos riscos 

da 

gravidez 

Envolver 

escola e 

família, 

promovendo o 

diálogo na 

família sobre 

sexualidade. 

As oficinas seriam: 

Questionários de 

questões abertas, 

espaços de reflexão 

do conteúdo, 

dinâmicas de grupo, 

permitindo assim um 

debate mais aberto, 

propiciando 

discussões em grupo, 

 



na 

adolescênc

ia. 

rodas de conversa, 

auxiliando os 

participantes na 

exposição de suas 

opiniões, vivencia 

das ações: atividades 

de encenação, 

dramatização ou de 

ensaio das ações. 

Desconhecim

ento sobre os 

riscos de uma 

gravidez 

precoce. 

 Adolescentes 

mais 

informados 

sobre 

sexualidade. 

Realização de 

atendimentos feitos 

por toda equipe de 

saúde. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

A adolescente grávida vive um momento de dúvidas, anseios e contestações somado a 

aquisição de uma nova identidade para a qual pode não estar preparado e, sobretudo, a 

cobrança social que esse novo papel acarretará. É evidente que a gravidez indesejada em 

adolescentes tem como principal consequência uma problemática nos níveis biológicos e 

psicossociais, tanto maior quanto menor a idade da gestante. Os profissionais devem 

procurar estabelecer um relacionamento de confiança com essas adolescentes, devendo 

receber apoio psicológico nesse momento, além das orientações sobre métodos 

contraceptivos, pré-natal e apoio da família, companheiro e sociedade. 

A proposta de intervenção tem impacto positivo na qualidade de vida dos adolescentes, 

reduzindo os índices de gravidez na adolescência no município e diminuindo assim os 

riscos de uma gravidez precoce, através do nível de informação do público alvo e também 

de toda comunidade. 

O trabalho visa a continuidade do conhecimento que deve ser adquirido por parte dos 

jovens de acordo com suas necessidades, e fazer com que este público alvo se mantenha 

informado sobre as diversas maneiras de prevenção de situações como a gravidez. 
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