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Introdução 
A adolescência, segundo Siqueira et al (2005), pode
ser caracterizada como um período de transição entre
a infância e a vida adulta, sendo uma fase do
desenvolvimento humano determinada por uma série
de transformações físicas e cognitivas, além de
mudanças de cunho afetivo, psíquico e social. Em
relação à idade em que ela ocorre, de acordo com a
Lei n° 8.069/1990, é considerado adolescente o
indivíduo com idade entre doze e dezoito anos
(BRASIL, 1990).

Analisar propostas de atenção aos adolescentes com foco na
abordagem e prevenção da gravidez.
Identificar o índice de gravidez entre as adolescentes da área de
abrangência da equipe de Saúde da Família da Vila São Vicente –
Congonhas/MG;
Identificar estratégias que possam ser reproduzidas na
perspectiva de uma melhor abordagem e de prevenção da
gravidez na adolescência.

Objetivos 

Foram encontradas quatro experiências de projetos de
prevenção à gravidez na adolescência, inclusive os
projetos do Ministério da Saúde e Educação: 1 -
Oficinas de prevenção em um serviço de saúde para
adolescentes (2003); 2 - Programa Saúde e Prevenção
nas Escolas e Programa Saúde na Escola – PSE (2003);
3 - Adolescentes: Conhecimento sobre sexualidade
antes e após a participação em oficinas de prevenção
(2009); 4 - Sexualidade na escola: Proposta educativa
para adolescentes (2010).

Resultados

Realizado levantamento junto às Agentes Comunitárias
de Saúde (ACS) e identificadas as adolescentes da área
de abrangência da equipe que já engravidaram ou
estão grávidas. Concomitantemente, foi realizada uma
pesquisa bibliográfica em livros, cadernos de estudo
do CEABSF, publicações do Ministério da Saúde, na
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), sendo pesquisados
textos publicados a partir de 2000, em português,
utilizando-se os descritores “gravidez na adolescência”
e “saúde do adolescente”. O resultado foi registrado
sob a forma de uma revisão narrativa.

Metodologia 
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Considerações finais
As estratégias encontradas na literatura, em formato de
oficinas de prevenção da gravidez na adolescência,
podem ser um poderoso instrumento de informação e
prevenção, considerando sua capacidade de aumento
do conhecimento dos adolescentes a respeito da
sexualidade, após a participação nas mesmas.

A adolescência é o período em que o indivíduo inicia sua
interação com o mundo de maneira mais autônoma
sem, no entanto, ter de assumir as responsabilidades da
vida adulta, sendo uma situação de grande ambigüidade
(BRASIL, 2008). Para que o trabalho educativo junto ao
adolescente seja capaz de transformar os
conhecimentos em atitudes e em comportamentos é
necessário que haja uma articulação entre a família, a
escola e as unidades de saúde (GUIMARÃES et al.,
2003). Neste trabalho foram analisados e discutidos
projetos e estratégias de intervenção encontrados na
literatura relacionados à prevenção da gravidez na
adolescência.

mailto:ligiapediatra@hotmail.com

