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Introdução
Alfenas é um município com 849 Km de extensão territorial e
população de 71.628 habitantes. O Programa Saúde da Família
foi criado em 1997 com duas equipes e atualmente conta com 11.
Em 1998 fui convidada para assumir uma das equipes,
permanecendo por 2 anos e retornando no ano de 2007. Em
2008, iniciei o CEABSF, quando tive oportunidade de acompanhar
e aprimorar meus conhecimentos de maneira coletiva, onde
todos participavam das atividades propostas. A adolescência é
considerada como o período compreendido entre a infância e a
idade adulta, caracterizada por intenso crescimento físico e
desenvolvimento afetivo/sexual. A gravidez é um dos graves
problemas dessa faixa etária com repercussões médicas, sociais,
educacionais e econômicas, curto e a longo prazo.

Analisar a situação da gravidez na adolescência no território
coberto pelas 11 equipes de Saúde da Família no município de
Alfenas/MG, para posterior implantação de ações e programas
que possam minimizar os danos e dar apoio àquelas que já
sofrem com o problema.

Objetivo(s)

O índice e a proporção de gravidez na adolescência na cidade de
Alfenas é relativamente baixo comparado com outros estudos,
porém, vem aumentando gradativamente, como pode ser
observado nas Tabelas 1 e 2.

Resultados e discussão

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo,
que utilizou a revisão bibliográfica e a análise de dados primários
e secundários referentes as adolescentes grávidas atendidas pelas
equipes de PSF no município de Alfenas/MG.

Metodologia

Referências
MINISTÉRIO DA SAÙDE/SASAD. Prevenção Inter-setorial da
Gravidez na Adolescência. (Documento Preliminar) 2008.

Suelene Coelho** 

Considerações finais
Este estudo nos permitiu concluir que há muito a ser feito para os
adolescentes no que diz respeito ao suporte familiar, educacional,
cultural e comportamental, devendo haver maior integração entre
as secretarias municipais de Saúde, Educação, Cultura, Social e
Comunicação.
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Inicialmente foram levantados o número de gestação totais e o
número de gestações em adolescentes referentes as 11 equipes
de Saúde da Família do município. Paralelamente à leitura e
análise dos dados, realizou-se a revisão de literatura com
resultados relevantes, ressaltando que a gravidez na adolescência
apesar de não ser um fato novo, tem trazido problemas difíceis
para a sociedade resolver.
Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2008), no Brasil cerca de
1,1 milhão de adolescentes engravidam por ano. Ainda segundo o
autor, esse número continua crescendo e o índice de
adolescentes e jovens brasileiras grávidas é 2% maior do que na
última década, sendo que as meninas de 10 a 20 anos respondem
por 25% dos partos realizados no país.
Esta realidade aponta a gravidez precoce como um dos graves
problemas relacionados à maneira como os adolescentes tem
exercido a sua sexualidade.

Tabela 1 – Número total de gestações, número de gestação em adolescentes e
proporção de gestações em adolescentes na área coberta pelas
Equipes de Saúde da Família no município de Alfenas, no período de
janeiro à dezembro de 2008

ESF Nº total de 
gestações

Nº total de gestações 
em adolescentes

Proporção de 
gestações em 
adolescentes

Pinheirinho 17 5 29,41%

São Carlos 16 4 25,00%

Itaparica 33 8 24,24%

Aparecida 21 4 19,04%

Unisaúde 18 3 16,66%

Recreio V do Sol 25 4 16,00%

Boa Esperança 21 3 14,28%

Vila Betânia 15 2 13,33%

Santos Reis 12 1 8,33%

Zona Rural 12 1 8,33%

Primavera 28 2 7,20%

Total 218 37 16,97%

Tabela 2 – Número de adolescentes cadastradas, número de adolescentes
grávidas e o índice de gravidez na adolescência na área coberta pela
Estratégia Saúde da Família na cidade de Alfenas/MG, no período de
janeiro à dezembro de 2008.

PSF
Nº de adolescentes 

cadastradas
Nº de adolescentes 

grávidas
Índice de  gravidez na 
adolescência

Pinheirinho 303 5 1,65%
São Carlos 313 4 1,27%
Itaparica 506 8 1,58%
Aparecida 307 4 1,30%
Unisaúde 295 3 1,01%
Recreio V. do Sol 368 4 1,08%
Boa Esperança 331 3 0,90%
Vila Betânia 293 2 0,68%
Santos Reis 282 1 0,35%
Zona Rural 269 1 0,37%
Primavera 350 2 0,57%
Total 3617 37 1,02%

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Alfenas

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Alfenas
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