UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: FATORES PREDISPONENTES

ROSANA APARECIDA GONDIM DINIZ

FORMIGA/MINAS GERAIS
2012

ROSANA APARECIDA GONDIM DINIZ

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: FATORES PREDISPONENTES

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao
curso de Especialização em Atenção Básica
em Saúde da Família, Universidade Federal de
Minas Gerais, para obtenção do Certificado de
Especialista.
Orientadora: Professora
Rodrigues Barros

FORMIGA/MINAS GERAIS
2012

Delba

Teixeira

ROSANA APARECIDA GONDIM DINIZ

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: FATORES PREDISPONENTES

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao
curso de Especialização em Atenção Básica
em Saúde da Família, Universidade Federal de
Minas Gerais, para obtenção do Certificado de
Especialista.
Orientadora: Professora
Rodrigues Barros

Banca Examinadora

_______________________________
_______________________________
_______________________________

Aprovada em Belo Horizonte ___/___/___

Delba

Teixeira

Dedico este trabalho a todos meus familiares, principalmente a meu marido Adriano pelo
apoio e incentivo em todos os momentos de minha formação, aos meus filhos Adriana,
Gabriel, Sarah e Emanuel razão do meu viver e à minha sobrinha e afilhada Alícia exemplo
maior de superação.

Agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida e pelo dom de cuidar que me presenteou.
Aos meus pais, pela inspiração dos meus dias.
À meu marido Adriano pelo incentivo constante e pela confiança em mim depositada.
Aos meus filhos pela compreensão dos momentos de ausência
À professora Delba pelos ensinamentos e paciência durante a construção do trabalho

“Há muito que aprender com o adolescente. Ele é muito sábio. Ele arde na
explosão do sexo. E isto lhe confere uma sabedoria imensa, aquela genuína,
que vem de uma inabalável vontade de viver. Há muito o que ensinar para o
adolescente. Ele não sabe que sabe. É preciso dizer isto a ele.”

Maria Mariana apud RAMOS; MONTICELLI; NITSCHKE, 2000 p. 120

Resumo

A gravidez na adolescência é um problema de saúde pública devido a sua alta incidência e
pelo grande número de complicações para a gestante e o concepto. Este trabalho apresenta
uma pesquisa de estudo exploratório, descritivo desenvolvido a partir de referencial
bibliográfico. O objetivo foi Identificar fatores que predispõem a ocorrência da gravidez na
adolescência e propor ações de enfrentamento à questão. A pesquisa foi realizada a partir de
levantamento bibliográfico tradicional, nas bases de dados Scielo, Bireme e Google
acadêmico. Identificou-se que a baixa escolaridade, falta de informação, antecipação da
menarca, situação sócio econômica, desconhecimento dos métodos contraceptivos e
desestruturação familiar são fatores predisponentes para gravidez na adolescência. Pode-se
concluir que as ações preventivas são de suma importância para a redução do índice de
gravidez na adolescência.
Palavras-chaves: adolescência, gravidez na adolescência e fatores predisponentes.

Abstract
Teenage pregnancy is a public health problem due to its high incidence and the large number
of complications for the mother and fetus. This paper presents a survey of exploratory,
descriptive study developed from bibliographic references. The objective was to identify
factors that predispose the occurrence of teenage pregnancy and propose actions to combat the
issue. The survey was conducted from traditional literature, the databases SciELO, BIREME,
and Google scholar. It was found that low educational level, lack of information, early
menarche, socio economic, lack of contraceptive methods and family breakdown are
predisposing factors for teenage pregnancy. It can be concluded that preventive actions are
critical to reducing rates of teenage pregnancy.
Keywords: adolescence, adolescent pregnancy and predisposing factors
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1 INTRODUÇÃO

O ser humano, no decorrer da vida, passa por transformações, independente da idade.
Assim a criança, o jovem, o adulto e o velho, cada um a seu modo, experimentam mudanças.
No entanto, existem certas épocas nas quais as modificações que ocorrem em nossos corpos e
mentes, nos nossos relacionamentos e compromissos são particularmente importantes e
rápidas. Nestas situa-se a adolescência, fase de transição entre a infância e a vida adulta,
quando ocorre período de profunda instabilidade emocional e mudanças corporais (SILVA,
2003).
A aquisição de independência dos pais e família, o desenvolvimento do sistema de
valores, a busca de identidade própria, estabelecimento de relações efetivas com outros
indivíduos da mesma idade, tendência de egocentrismo nos interesses e metas, além da
preparação para a carreira profissional são características que podem ser reconhecidas nessa
fase. O adolescente enfrenta um mundo complexo, pois as mudanças que o ambiente exige
desta fase são grandes, assim a adolescência é um período de aprendizagem de regras novas
(BAPTISTA et al, 2001).
A população adolescente do Brasil ultrapassa o quantitativo dos 40 milhões de
indivíduos, em Minas Gerais, constituem cerca de 21,73% dos habitantes, com uma
concentração nos municípios e grandes cidades. (SES-MG, 2007).
Brasil (2000 a) p.05 relata que:

A adolescência é uma fase de transformações profundas no corpo, na mente e na
forma de relacionamento social do indivíduo. Trata-se da etapa da vida em que
ocorrem a maturação sexual, o acirramento dos conflitos familiares e o processo de
formação e cristalização de atitudes, valores e comportamentos que irão determinar
sua vida futura e na qual se inicia a cobrança de maiores responsabilidades e a
definição do futuro profissional.

Essas transformações, em ritmos diferentes, conforme um conjunto de fatores deixa os
adolescentes vulneráreis a uma série de repercussões, dentre elas a gravidez precoce. Nessa
fase a pessoa está construindo uma identidade própria e a partir dessa busca ela pode
experimentar uma enorme multiplicidade de identificações, em meio às quais os adolescentes,
na busca de independência, reproduzem comportamentos próprios da idade adulta, onde o
comportamento sexual se destaca (VIEIRA et al, 2007).
Barreto et al (2010) afirmam que a intensificação do interesse sexual nessa faixa etária
está associada ao início pubertário e surge com a maturidade dos órgãos sexuais e com a
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consequente elevação dos níveis hormonais, o que leva ao aumento da motivação e do desejo
sexual nos adolescente.
Nesse sentido, Vieira et al (2007) relatam que as adolescentes se expõem aos mesmos
riscos de reprodutividade de uma mulher adulta. E assim, segundo seu estudo, 80% das
adolescentes não fazem uso de qualquer método anticoncepcional na primeira experiência
sexual. Em virtude das experiências sexuais e da falta de uso de métodos anticoncepcionais o
índice de gravidez na adolescência tem aumentado na atualidade.
Dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG, 2007) demonstram que na
atualidade, a gravidez na adolescência é um problema de saúde pública no Brasil. Entre 1993
e 1998, o percentual de partos em mulheres de 10 a 14 anos, realizados pelo SUS, cresceu
31% e, na faixa de 15 a 19 anos, houve um acréscimo de 19%.
A pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, de 1996, demonstrou também que,
embora a taxa de fecundidade tenha baixado no Brasil, nos últimos anos, a fecundidade da
população adolescente parece estar aumentando: 18% das adolescentes de 15 a 19 anos já
tiveram, pelo menos, uma gravidez (GOMES; FONSECA; VEIGA, 2002).
Para entender os possíveis fatores etiológicos ligados ao incremento das gestações
nessa faixa etária, é preciso perceber a complexidade e a multicausalidade desses fatores, que
tornam os/as adolescentes especialmente vulneráveis a essa situação (BELO; SILVA, 2004).
A gestação nessa fase da vida pode trazer repercussões de ordem variável, com
complicações para a mãe e filho. A gravidez nesse período interrompe o crescimento pessoal
e profissional da jovem e de seu parceiro. A grávida abandona os estudos e após o parto é
difícil retornar e o rapaz pode ter que trabalhar para ajudar a criar o filho resultando em
dificuldade nos estudos. Aqueles que procuram engravidar como estratégia para mudar de
vida verão que esse não é o melhor caminho, pois a dependência dos jovens em relação a seus
pais ou responsáveis se intensifica (SILVA, 2003).
Tendo em vista que o curso de especialização em atenção básica saúde da família está
intrinsecamente ligado ao cotidiano do profissional da estratégia saúde da família e ainda após
problema demonstrado em diagnostico situacional, os fatores que predispõem a ocorrência de
gravidez na adolescência tornou-se objeto de estudo de revisão bibliográfica desse trabalho.
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2 JUSTIFICATIVA

A proposta para a elaboração do trabalho de conclusão do curso de especialização em
atenção básica saúde da família sugere que o estudo deve abordar temas pertinentes ao dia a
dia da Estratégia Saúde da Família e que esteja atrelado também aos problemas da área
adscrita.
O interesse em aprofundar o conhecimento acerca dos fatores que predispõem a
gravidez na adolescência surgiu da necessidade apontada a partir de diagnóstico situacional
realizado em 2010 numa equipe de Estratégia Saúde da Família de um município localizado
no centro oeste mineiro. Após a elaboração do diagnóstico, constatou-se um índice de 22% de
gravidez adolescente, sendo que SES-MG (2008) estabelece um parâmetro de 21, 72%.
Nesse sentido tendo em vista que o assunto em tela é um problema de saúde pública,
faz-se necessário que os profissionais de saúde da família compreendam melhor os fatores
que levam a gravidez precoce com o intuito de realizar um trabalho efetivo de prevenção e
estimular o cuidado com a saúde nessa faixa etária.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral
 Identificar a partir da literatura fatores que predispõem a ocorrência da gravidez na
adolescência e propor ações de enfrentamento à questão.

3.2 Objetivos específicos
 Revisar trabalhos sobre gravidez na adolescência, descrever o conceito de
adolescência e ressaltar a importância do conhecimento do tema.
 Levantar fatores que levam a gravidez na adolescência e informar repercussões na
vida dos adolescentes.
 Propor ações efetivas que visem à prevenção.
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4 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de estudo exploratório, descritivo, desenvolvido a partir de
referencial bibliográfico, através de análise de produção científica sobre o tema.
Segundo Trivinos (2008) a pesquisa exploratória permite ao investigador aumentar sua
experiência em torno de determinado problema. O pesquisador parte de uma hipótese e
aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade específica, buscando antecedentes, maior
conhecimento para planejar uma pesquisa descritiva. Assim, o autor da pesquisa planeja um
estudo exploratório para encontrar os elementos necessários que lhe permitam atingir os
objetivos propostos.
A pesquisa descritiva por sua vez tem como objetivo principal a descrição das
características de determinada população, fenômeno ou o estabelecimento de relações entre
variáveis (GIL, 2008).
Foi realizada pesquisa bibliográfica utilizando os unitermos: adolescência, gravidez na
adolescência e fatores predisponentes. O presente estudo foi realizado a partir de
levantamento bibliográfico tradicional, documentos técnicos (protocolos) do Ministério da
Saúde e Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e nas bases de dados Scielo, Bireme e
Google acadêmico no período de novembro 2011 a maio 2012.
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5 REFERENCIAL TEÓRICO

5.1 Adolescência

De acordo com o dicionário Aurélio, a palavra adolescência vem do latim
adolescentia, que quer dizer o período da vida humana que sucede a infância. Inicia-se com a
puberdade e caracteriza-se por uma série de mudanças corporais e psicológicas, que se
estende aproximadamente dos doze aos vinte anos (FERREIRA, 2001).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde, a
adolescência é delimitada como o período entre os 10 e 20 anos incompletos; o período de 10
a 24 anos é considerado como juventude. Para dados estatísticos, divide-se a juventude em
períodos específicos a saber: 10 a 14 anos, 15 a 19 anos e 20 a 24 anos. Por sua vez, o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) delimita adolescentes como sendo os indivíduos
no período compreendido entre 12 e 18 anos (BRASIL, 2008; OMS, 1975).

Assim,

considerando-se os critérios da OMS e do ECA percebe-se que por um determinado período,
adolescência e juventude coincidem (SES-MG , 2007).
Tomando por referência a Sociedade Brasileira de Pediatria, a fase adolescente
engloba dos dez aos vintes anos o que coincide com o período definido pela Organização
Mundial da Saúde e Ministério da Saúde (BRASIL, 2000b).
Conforme Kassar (2006) em todas as definições de adolescência, o fenômeno da
transitoriedade nos aspectos físicos e psicológicos está presente como elemento inseparável
desta fase da vida do ser humano.
Quanto à caracterização, adolescência é:

um período de intensas mudanças, físicas, sexuais, psicológicas e sociais. é o
momento em que a jovem busca formar a sua própria identidade, testando valores e
costumes aprendidos. Em geral a crise de identidade se instaura no adolescente no
momento em que ele busca encontrar sua própria resposta e motivações para a vida,
procurando compreender o que é e o que quer (BENUTE; GALLETTA, 2002 P.
198)

É necessário, no entanto, ter em vista que a forma de inserção da adolescência na vida
social adquire formas e importâncias diferenciadas ao longo da história, variando de
sociedade, de cultura e de acordo com o contexto econômico de cada época.
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Percebe-se assim que a adolescência é um período de vida que merece atenção, pois
esta transição entre infância e a idade adulta pode resultar em problemas futuros para o
desenvolvimento de uma pessoa.
No entanto, muito mais importante do que identificar o período em que a adolescência
ocorre, é entender que todas as transformações que ocorrem podem refletir no caráter do
adolescente. É o despertar para um mundo novo, onde o adolescente se vê como o ator
principal de sua vida e descobre sua capacidade de mudar o mundo.

5.2 Gravidez na adolescência

Ao pesquisar a história sobre a gravidez na adolescência observa-se que no século
passado as adolescentes estavam prontas para o casamento. Naquela época, aos catorze anos
já se tornavam velhas para procriar. Nota-se a partir daí o quanto a gestação nessa idade é
influenciada pelo fator sócio-econômico que determina o modelo de cada época (KONIG,
2008).
Meninas e jovens grávidas sempre existiram. Maria de Nazaré, possivelmente foi uma
das célebres, uma vez que Cristiano (2007) afirma que ela tinha 16 anos quando foi mãe de
Jesus. De acordo com Shakespeare apud Garcez (2009), Julieta, também caso não se matasse,
certamente casaria com Romeu e seria outra gestante adolescente das mais famosas, sem que
isso causasse constrangimento algum entre suas amigas e muito menos entre os espectadores
das peças de Shakespeare.
Muitas de nossas avós ou bisavós casaram-se e tiveram filhos antes de 18 anos, sem
maior questionamento pela sociedade da época, tampouco por nós. O presente alvoroço só
ocorre hoje porque temos o surgimento do fenômeno da adolescência, anteriormente
inexistente. Bock ( 2007), revela que foi Erickson em 1976), seguido por muitos autores que
institucionalizou a adolescência. Apresentou-a a partir do conceito de moratória e a
caracterizou como uma fase especial no processo do desenvolvimento, na qual a confusão de
papéis, as dificuldades para estabelecer uma identidade própria a marcavam como um modo
de vida entre a infância e a vida adulta. Antigamente as jovens já eram aceitas como mulheres
e não se esperava delas nada além do que filhos. Hoje se espera estudo e uma profissão. E nos
choca a possibilidade de que uma jovem, no mundo contemporâneo, possa não cumprir tal
determinação socialmente bem aceita e, aparentemente, inquestionável.
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Assim, o interesse por estudos sobre a gestação adolescente teve início após a década
de mil novecentos e sessenta, coincidindo com um contexto histórico de discussões e
mudanças nos valores referentes aos conceitos de gênero e sexo (KONIG, 2008).
A gravidez é um período de vida da mulher em que ocorrem profundas transformações
no seu papel social, reajustamentos interpessoais e intrapsíquicos. Essas mudanças ocorrem
da mesma maneira durante a adolescência, o que favorece o agravamento da crise comum a
ambas as fases do desenvolvimento, pois, é um período em que há uma superposição de crises
vitais: a de um organismo infantil para um organismo adulto com reflexos somáticos e
psíquicos (BUENO, 2008).
Knijnik (2008) relata que em função das repercussões sobre a mãe e sobre o concepto,
a Organização Mundial de Saúde considerou a gravidez adolescente como gestação de risco,
embora se considere atualmente que este risco seja mais social do que biológico.
A literatura (TAKIUTI, 1998; LOURO, 1997; MATARAZZO; MANZIN, 1988;
SOUZA, 1999) aponta os riscos e prejuízos da experiência da maternidade precoce
adolescente, do descaso e da não aceitação da paternidade, do adiamento dos projetos de vida
e do projeto escolar.
Observa-se também que as taxas de suicídio em adolescentes grávidas são mais
elevadas em relação às não grávidas principalmente nas jovens grávidas solteiras (VITALLE;
AMÂNCIO, 2004).
A gravidez na adolescência geralmente traz conseqüências graves, uma vez que a
adolescente interrompe seu desenvolvimento global, desorganiza totalmente sua vida,
acarretando problemas psicossociais desastrosos. Teria assim, uma criança tendo uma criança!
Caso ocorra o casamento ele terá maior probabilidade de terminar em divórcio, repetição de
outra gravidez, entre outros problemas (PELLOSO; CARVALHO; VALSECCHI, 2002).
Segundo a ONU (1996), na IV Conferência Mundial sobre a Mulher a maternidade
prematura é um obstáculo para o progresso educacional, econômico e social da mulher em
todo mundo. Em geral, o casamento e a maternidade prematuros podem reduzir drasticamente
as possibilidades de emprego e prejudicar em longo prazo a qualidade de sua vida e de seus
filhos.
Santos et al (2010) afirmam que tradicionalmente, a gravidez na adolescência era
descrita como um problema social, associada à pobreza, encarada como comprometedora de
um desenvolvimento saudável, tanto para a mãe, como para o seu filho. Contudo, estudos
mais recentes descrevem o fenômeno de forma distinta, como resultante de múltiplas
características e variáveis influenciadoras do desenvolvimento. A maternidade adolescente é
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descrita como um produto de vários fatores de risco de acordo com a história
desenvolvimental dos pais desde nível socioeconômico, redes de apoio, recursos psicológicos,
idade dos progenitores a características de temperamento e desenvolvimentais do bebê.
Os autores supracitados continuam argumentando que nessa perspectiva, é
considerado redutor descrever a gravidez adolescente como um grupo homogêneo de risco, já
que este é um fenômeno que ocorre numa variedade de transações possíveis e a
vulnerabilidade para mãe e filho poderá ser minimizado pela potencialidade de outros que
poderão funcionar como fatores protetores. Os fatores de proteção são compreendidos como
aqueles que modificam, melhoram ou alteram as respostas pessoais a determinados riscos de
desadaptação.
Ximenes Neto et al (2007) relatam que dentre os problemas que a maternidade precoce
traz, alguns se destacam. Nesse contexto está o abandono escolar, o risco durante a gravidez,
que na maioria das vezes é pela não realização de um pré-natal de qualidade ou pelo fato de a
adolescente esconder a gravidez. Além disso, tem importância os conflitos familiares que
surgem após a confirmação e divulgação da positividade da gravidez, que vão desde a não
aceitação pela família, o incentivo ao aborto pelo parceiro e pela família, o abandono do
parceiro, a discriminação social e o afastamento dos grupos de sua convivência, que
interferem na estabilidade emocional da menina mulher adolescente.
Assim para a maioria das adolescentes a gestação é enfrentada com dificuldade porque
a maternidade nessa idade representa uma rápida passagem da situação de filha para mãe, do
querer colo para dar colo. Elas sentem-se despreparadas para exercer o novo papel materno.
Assim quando se juntam estes dois momentos, adolescência e gravidez percebem-se ainda
mais, a necessidade de estabelecer parcerias que se comprometam em estruturar uma rede
social de atendimento ao adolescente que compreenda as diferentes situações vivenciadas no
processo de adolescer (SILVA; TONETE, 2006).
No entanto Ximenes Neto et al (2007) afirmam que às vezes são presenciados casos
em que as famílias apóiam e desejam a natalidade, onde os avós entram num estágio de plena
satisfação, assumindo a criança e a mãe, com ou sem o pai da mesma. Outra situação
observada é a que a adolescente ao começar as relações conjugais, oficiais ou não, planeja
com seu companheiro a gravidez.
Importante ressaltar que em qualquer momento da vida, a gestação é um momento
permeado por significados diversos e distintos, segundo as singularidades da gestante e de sua
família. Independentemente das circunstâncias pessoais, familiares e sociais que envolvem a
mulher grávida, esta necessita compartilhar sua história e suas percepções e deseja ser
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acolhida de forma integral pelas instituições e profissionais que lhe presta assistência (HOGA;
REBERTELL, 2007).
Nesse sentido, é necessário uma assistência pré-natal de qualidade que inclui o
fornecimento de suporte necessário para que a gestante, principalmente a adolescente possa
vivenciar, de forma ativa e autônoma, um processo que é singular na vida da mulher. Para
isso é importante promover o atendimento individualizado e integral das necessidades da
mulher grávida, seu parceiro e demais pessoas envolvidas.

5.3 Epidemiologia da gravidez na adolescência

Segundo a Rede Feminista (2004) o Brasil, de maneira geral, tem apresentado uma
curva descendente, no que se refere à taxa de fecundidade total. Em 1940, a taxa de
fecundidade das mulheres brasileiras era de mais de seis filhos por mulher, apresentando uma
queda para 2,3 em 2000. Estima-se que em 2005 chegue a 1,9.
No entanto, de acordo com esse dossiê, aumentou o número de mulheres entre 10 e 19
anos que estão tendo filhos, e esta constatação contém implicações que encena um conteúdo
perverso em termos de resposta social para a questão da gravidez na adolescência.
Em 1999, o Brasil possuía 23% de mães menores de 20 anos de idade. Em 2000, do
total de adolescentes, na faixa etária de 10 a 14 anos, 0,43% tinha filhos e 17% delas, mais de
um filho. Ainda que essa faixa etária não apresente significativo impacto sobre a taxa de
fecundidade, seu peso relativo passou de 0,24%, em 1991, para 0,57%, em 2000. No período
de 1996 a 2000 houve um acréscimo de 1,8% no percentual de partos na faixa etária de 10 a
14 anos (REDE FEMINISTA 2004).
Mandu (2000) afirma que mulheres com idade entre 10 e 19 anos respondem por cerca
de 23 a 30% do total das gestações. Em 1996, dos partos assistidos na rede do Sistema Único
de Saúde, 25,7% foram relativos a jovens nessa faixa etária, subindo esse percentual, no ano
seguinte, para 26,5%, correspondendo a quase três milhões de partos anuais. Só entre
adolescentes com idade entre 10 e 14 anos, de 1993 a 1998, o aumento no número de partos
foi de cerca de 31%.

5.4 Assistência a saúde do adolescente

20

A população na faixa etária de 10 a 19 anos de idade corresponde a 31.827.832
habitantes, o que representa aproximadamente 18,7% da população brasileira. Desse
percentual, 54,5% encontram-se na faixa etária de 10 a 14 anos e 45,5% na idade de 15 a 19
anos. Em Minas Gerais, a população adolescente constitui cerca de 21,73% dos habitantes do
estado (SES-MG, 2007).
A história nos mostra que, até há pouco tempo, havia uma lacuna na sociedade com
relação aos adolescentes, pois não existia legislação a respeito dos direitos ou dos deveres
dessa faixa etária. A saúde dos adolescentes constitui uma interface da atuação da
enfermagem.

Organizar a atenção integral à saúde do adolescente tem sido um desafio para a
saúde e para a sociedade. Nos dias atuais, a necessidade de implantação de políticas
públicas para a adolescência tornou-se obrigatória, considerando-se 50 milhões de
adolescentes e de jovens no Brasil, a importância do desenvolvimento integral de
suas potencialidades e a prevenção às situações de risco nesta faixa etária (SES-MG,
2007 p. 17).

A enfermagem tem uma responsabilidade fundamental no trabalho em saúde com
adolescentes, tendo em vista a busca da eqüidade na realização das práticas, a ampliação da
autonomia e co-responsabilização de adolescentes homens e mulheres no lidar com a vida e a
prevenção de agravos que trazem sofrimentos ao adolescente (SILVA; DINIZ, 2009).
Segundo as autoras supracitadas, nas ações junto a adolescentes, os profissionais
devem se basear nos princípios da articulação interinstitucional, da interdisciplinaridade, da
instrumentalidade de ações de capacitação e mobilização para a construção de práticas
emancipatórias e da transversalidade do compromisso com a promoção à saúde do
adolescente nos inúmeros espaços de atuação.
Elas continuam afirmando que um referencial norteador para o trabalho de promoção
à saúde dos adolescentes visa contribuir não apenas no sentido de uma instrumentalização
como domínio técnico de metodologias, mas no sentido de apropriação de novas formas de
pensar e atuar, possíveis de serem coletivamente construídas, atualizadas e reformuladas.
Nesse sentido, SES-MG (2008) propõe o Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde
(PDAPS) que é uma estratégia traçada pela Secretaria de Estado da Saúde para dentre outros
objetivos nortear o trabalho das equipes do Programa Saúde da Família (PSF) na assistência a
saúde da população adscrita.
A Saúde da Família proposta pelo Ministério da Saúde é entendida como uma
estratégia de reorientação do modelo assistencial, consolidando o Sistema Único de Saúde –
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SUS. Além de cuidar dos aspectos de prevenção de doenças e promoção da saúde, é
responsável pela assistência e atendimento de um grande número de problemas de saúde.
Quando bem estruturada, a atenção básica pode ser resolutiva para 80% ou mais dos motivos
da procura aos serviços (NESCON, 2008).
Franco; Merhy (1999) afirmam que o Programa de Saúde da Família possui caráter de
substituição ao modelo tradicional de assistência. A atenção está centrada na família,
entendida e percebida a partir do seu ambiente físico e social, o que possibilita as equipes da
Família uma compreensão ampliada do processo saúde/doença e da necessidade de
intervenções que vão além de práticas curativas. Os princípios sob os quais a Unidade de
Saúde da Família atua são de Integralidade e Hierarquização: A Unidade de Saúde da Família
está inserida no primeiro nível de ações e serviços do sistema local de saúde. Territorialização
e adscrição da clientela: trabalha com território de abrangência definido. Equipe
multiprofissional: A equipe de Saúde da Família é composta minimamente por um médico
generalista ou médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a
seis agentes comunitários de saúde.
Assim, de acordo com o PDAPS, todos adolescentes cadastrados na área adscrita do
Programa Saúde da Família devem realizar uma consulta médica de acompanhamento por
ano. Devem também participar de grupos educativos, sendo estes realizados em outros
equipamentos sociais, principalmente na escola. Estes grupos serão conduzidos pelos
profissionais da atenção primária a saúde. São propostos pelo PDAPS dois encontros anuais
(um com a participação do médico e um com o enfermeiro) (SES-MG, 2008).
As adolescentes do sexo feminino que manifestarem interesse devem realizar uma
consulta médica e uma de enfermagem, com intervalo de seis meses, para orientação sobre
métodos anticonceptivos. Os adolescentes com uso de substâncias lícitas ou ilícitas devem
participar de atividades educativas específicas semestralmente, além das atividades educativas
já previstas anteriormente. Os adolescentes com sobrepeso e obesidade devem realizar três
consultas anuais, sendo uma consulta médica e duas consultas de enfermagem (SES-MG,
2008).

5.5 Repercussão da gravidez na adolescência

5.5.1 Para a mãe
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A gravidez precoce traz algumas repercussões para a jovem mãe. Corrêa (1999) relata
que algumas das principais repercussões são observadas no âmbito social, na medida em que
a gestação irá impedir uma qualificação adequada.

Essa menina que se apresenta num futuro sem uma profissão qualificada entra em
um ciclo vicioso de subempregos, má remuneração, mais filhos e pouca educação
para esses (CORRÊA, 1999 P. 557).

Durante a gravidez, as adolescentes abandonam escola e emprego. Quando muito,
estudam ou trabalham até o 7º mês de gravidez. Constrangimento e pressões de diretores,
professores, colegas e pais de colegas estão entre os fatores que determinam a saída da escola
antes do nascimento do filho. Alguns pais também contribuem para esse abandono ao
preferirem esconder a situação “vexatória” da gravidez de sua filha (SILVA, 2003).
Beretta et al (2005) também salienta o fato de que como resultado da maternidade
precoce, a jovem tem restringidas suas opções educacionais e profissionais, contribuindo
desta forma para a manutenção de um estado sócio-econômico carente.
Quanto ao aspecto biológico, na adolescência há um grande consumo energético e a
competição materno-fetal pelo alimento pode acarretar um desenvolvimento incompleto da
adolescente bem como ser responsável pelo aumento do risco de crescimento intra-uterino
restrito (CIUR). A doença hipertensiva especifica da gravidez assim como a prematuridade
também tem incidência maior nesse grupo (CORRÊA, 1999).
De acordo com Knijnik (2008) podem ocorrer importantes alterações psicológicas, em
função de sua imaturidade e labilidade emocional, gerando extrema dificuldade em adaptar-se
a sua nova condição, potencializando aspectos já presentes antes da gravidez, como
ansiedade, depressão e hostilidade. O medo da gravidez também pode levar as adolescentes ao
aborto clandestino.
Souza (1999) afirma que o aborto muitas vezes é a única saída para as adolescentes e
neste desafio, elas arriscam suas próprias vidas quando decidem interromper a gravidez,
utilizando de quaisquer recursos que tenha a mão.
Quanto à evolução da gestação, existem referências a maior incidência de anemia
materna, doença hipertensiva específica da gravidez, desproporção céfalo-pélvica, infecção
urinária, prematuridade, placenta prévia, baixo peso ao nascer, sofrimento fetal agudo intraparto, complicações no parto (lesões no canal de parto e hemorragias) e puerpério
(endometrite, infecções, deiscência de incisões, dificuldade para amamentar, entre outros)
(YAZLLE, 2006).
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No entanto, a autora supracitada afirma que a gravidez pode ser bem tolerada pelas
adolescentes, desde que elas recebam assistência pré-natal adequada, durante todo o período
gestacional. Essa assistência nem sempre acontece, devido a fatores, que vão desde a
dificuldade de reconhecimento e aceitação da gestação pela jovem até a dificuldade para o
agendamento da consulta inicial do pré-natal.

5.5.2 Para o pai

Barreto et al (2010) afirmam que culturalmente, a responsabilidade pelo cuidado às
crianças sempre foi considerada obrigação da mulher, seja adolescente ou não. Entretanto, a
inserção das mulheres no mercado de trabalho tem causado um grande impacto no cotidiano
da sociedade, promovendo mudanças na configuração familiar, sendo imprescindível o
exercício da paternidade na atenção aos filhos.
A gestação na adolescência significa uma rápida passagem da situação de filha/filho
para a de mãe/pai, em uma transição do papel de mulher/homem ainda em formação, trazendo
à tona uma situação de crise existencial para ambos os gêneros. (ALMEIDA, 2009).
Ao enfocar a paternidade na adolescência, percebe-se que a temática é pouco
abordada, uma vez que as atenções geralmente estão voltadas à adolescente grávida e não ao
pai adolescente (MEINCKE et al 2011).
Abeche et al (2007) descreve que poucos estudos têm sido realizados

para

compreender melhor o comportamento do parceiro da gestante adolescente e da relação do
casal. No Brasil, informações a respeito são escassas, dada a importância social atualmente
atribuída à gestação na adolescência.
Nesse sentido, percebe-se que nem a comunidade científica ou o senso comum se
deram conta de que o casal-adolescente está presente em nossa sociedade, configurando uma
possibilidade de mudança assistencial (ALMEIDA, 2009).
O pai tem seu papel no contexto da paternidade como mantenedor, aquele que traz o
sustento e a provisão dos recursos necessários para a manutenção dos filhos. Entretanto,
trazendo tal realidade para o pai adolescente, percebe-se que, muitas vezes, ele mesmo é
mantido por seu provedor. O significado para este adolescente, acerca da mudança de mantido
para mantenedor, é que nem sempre eles têm maturidade suficiente para compreender esta
realidade e necessidade. (BARRETO et al, 2010).
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O envolvimento dos jovens nesta situação precoce terá repercussão psíquica e
comportamental, uma vez que terão de desempenhar novos papéis sociais: ser adolescente e
ser pai (BARRETO et al, 2010).
Os autores supracitados relatam ainda que paternidade na adolescência promove
mudanças e readaptações de ordem psicossocial, estabelecendo novos papéis para a
organização de vida do adolescente, podendo atuar como um fator importante no processo de
inserção no mundo adulto, na medida em que implica novos arranjos no cotidiano de vida.
Assim entende-se que a paternidade na adolescência acelera a passagem do adolescente para a
fase adulta, mesmo que precocemente.
A paternidade na adolescência pode provocar uma necessidade de maior compromisso
em trabalhar, o que faz com que muitas vezes eles tenham de abandonar a escola, lutando
contra o desemprego e assumindo os empregos disponíveis e da melhor maneira possível, no
âmbito de suas duras condições materiais de existência (PAULA et al, 2010).
Para compreender o papel do pai adolescente, é importante rever a sua situação no
âmbito familiar e sociocultural, e os profissionais de saúde precisam adentrar na sua realidade
e compreende-lo em sua singularidade.

5.5.3 Para o Recém nascido

Quanto ao concepto, podem ocorrer riscos tanto físicos imediatos, quanto
psicossociais que se manifestam a longo prazo, nos filhos de adolescentes. A mãe adolescente
pode vir a abandonar o filho, entregando-o para a adoção ou se este não é abandonado está
mais sujeito em relação à população geral a maus tratos (KNIJNIK 2008).
A literatura mostra que há maior freqüência de prematuridade, de baixo peso ao
nascer, Apgar mais baixo, doenças respiratórias, trauma obstétrico, além de maior freqüência
de doenças perinatais e mortalidade infantil (VITALLE; AMANCIO, 2004).
Nobre e Figueiredo (2010) também relatam que mães adolescentes realizam menos
consultas de pré-natal e têm filhos com menor peso e idade gestacional. Mães menores ou
iguais a 15 anos têm piores resultados perinatais e seus filhos também têm maior risco de
morrer no primeiro ano de vida
Enfim, Souza et al (2001) afirma que a gravidez adolescente é um problema
extremamente importante principalmente pelo grande número de complicações para a
gestante e o concepto, além de alterações biológicas, podendo ter repercussões psicológicas,
sociais e culturais para mãe e filho.

25

Portanto, as adolescentes grávidas precisam ser mais informadas sobre sua
responsabilidade quanto às condições do nascimento de seu bebê e do quanto isto depende
delas. Elas precisam ser esclarecidas sobre como podem contribuir para que o seu bebê venha
a nascer bem (SANTOS; ESCOBAR, 2000).

5.6 Fatores predisponentes que concorrem para a gravidez na adolescência

Os fatores que levam a uma gravidez adolescente são multicausais, principalmente,
relacionados a negligencia do uso de preservativo nas relações sexuais. Atrelado a esse fator
está a crença que de que não vão engravidar, ao desejo de serem mães, correndo risco de
adquirir uma doença sexualmente transmissível (DST) (BARBOSA, 2006).
Observa-se que a idade em que ocorre a menarca tem se adiantado em torno de quatro
meses por década no nosso século. De modo geral se admite que a idade de ocorrência da
menarca tenha uma distribuição gaussiana e o desvio padrão é aproximadamente 1 ano na
maioria das populações, conseqüentemente, 95% da sua ocorrência se encontra nos limites de
11,0 a 15,0 anos de idade (VITALLE; AMANCIO, 2004).
Segundo Konig (2008) o descuido com a prevenção é o caráter da novidade das
relações sexuais, associadas aos desejos inconscientes de testar a virilidade, às cobranças do
grupo para iniciar a vida sexual, assim como a falta de projetos e objetivos de vida. O autor
discorre ainda que a gestação pode ter significados diferentes para os adolescentes. Para a
menina pode representar maior autonomia pessoal e a possibilidade de um relacionamento
estável, para o rapaz pode significar a confirmação de sua virilidade.
Assim, o importante é perceber que não há apenas um fator que explique a causa da
prenhez na adolescência, mas sim inúmeros fatores. Esses, quando não identificados
precocemente, podem gerar significativas conseqüências individuais e coletivas. (HOGA,
2010).
Ao analisar a gravidez na adolescência no contexto familiar, percebe-se que esse fator
tem relação direta com a idade do início da atividade sexual. Adolescentes que iniciam a vida
sexual mais cedo ou engravidam nesse período, geralmente vem de famílias onde as mães
também iniciaram sua vida sexual ou engravidaram precocemente (VITALLE; AMANCIO,
2004).
Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo realizado ao entre 1997
e 2008 com 428 mães e companheiros adolescentes atendidos na Casa do Adolescente de
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Pinheiros, zona oeste da capital paulista apontou que em 69,2% dos casos de gravidez na
adolescência, a avó materna também foi mãe quando adolescente (KNIJNIK 2008).
Mandi; Bertotto; Ribeiro (2001) relatam que compondo a intrincada e complexa rede
de possíveis fatores contributivos a esse elevado índice de gestações precoces, outro, de
ordem sociocultural, merece ser destacado por se pressupor bastante representativo e por se
evidenciar na prática assistencial cotidiana, ou seja, os comportamentos e atitudes do núcleo
familiar, representados sobretudo pela mãe e irmã(s) da adolescente. Assim, experiências
sexuais mais cedo são observadas nos adolescentes em que na família os irmãos mais velhos
tem vida sexual ativa.
Os filhos se espelham nos pais, então o contexto familiar é muito importante para a
vida sexual de um adolescente. É relevante a disponibilidade dos pais, a abertura e diálogo
com os filhos, para que os assuntos sobre sexualidade possam ser tratados não de uma forma
pré estabelecida, mas no momento em que surgem (BRITO, 2009).
As atitudes dos adolescentes são condicionadas tanto pela família quanto pela
sociedade. Na atualidade tem havido profundas transformações na estrutura da sociedade
tendo em vista que hoje se aceita melhor a sexualidade, sexo antes do casamento e até mesmo
a gravidez na adolescência. Portanto, tabus, inibições e estigmas estão diminuindo e a
atividade sexual e gravidez aumentando (VITALLE, AMANCIO, 2004).
Vitalle; Amancio (2004) descrevem também que as possibilidades de desajustes e
desagregação familiar são maiores quanto mais jovens e imaturos forem os pais. E Brito
(2009) afirma que é muito importante a disponibilidade dos pais, pois a abertura e o diálogo
com os filhos facilitam para que os assuntos sobre sexualidade possam ser tratados no
momento em que surgem.
A identificação com a postura da religião adotada também se relaciona com o
comportamento sexual. Adolescentes que têm atividade religiosa apresentam um sistema de
valores que os encoraja a desenvolverem comportamento sexual responsável (VITALLE,
AMANCIO, 2004).
As autoras supracitadas relatam que atualmente, as novas religiões evangélicas são, de
modo geral, bastante rígidas no que diz respeito à prática sexual pré-marital. Alguns
profissionais de saúde que trabalham com adolescentes têm a impressão de que as
adolescentes que freqüentam essas igrejas iniciam a prática sexual mais tardiamente, porém,
não há pesquisas comprovando essas impressões.
Depreende-se que a prenhez na adolescência é freqüente em todos os níveis sociais,
mas estudos apontam que a maior incidência se dá em populações de baixa renda. Parece que
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a pobreza contribui para maior incidência dessa condição, o que cria uma probabilidade maior
para essas jovens permanecerem vivendo em condições precárias (KASSAR, et al 2006).
Estudo realizado pelos autores supracitados em Maceió evidenciou que mães
adolescentes dos hospitais públicos estudados estão associadas às piores condições
socioeconômicas e reprodutivas quando comparadas às adultas jovens, merecendo, portanto,
maior atenção diferenciada e estruturada na saúde perinatal (KASSAR et al, 2006).
Segundo Santos et al (2010) um estudo realizado também em quatro capitais
brasileiras, apontou que a idade média de iniciação sexual dos jovens de nível
socioeconômico baixo está por volta dos 13 anos.
A escolaridade também está implicada no entendimento da gravidez não planejada na
adolescência. Parece, então, que quanto maior a informação, mais tarde é o início da vida
sexual o que evidencia mais uma vez que a questão do ciclo da pobreza deve ser considerada
, pois os índices de gravidez não planejada são mais elevados em jovens analfabetas ou com
instrução mínima (MANDI; BERTOTTO; RIBEIRO, 2001).
Knijnik, (2008) afirma que dois tipos de fatores psicossociais contribuem como
facilitadores para o desejo de engravidar. Um está relacionado às privações sociais e aos
sentimentos de exclusão onde essas jovens estão inseridas nos segmentos sociais. O outro está
associado à negligência familiar. Assim, a gravidez das adolescentes pode significar um meio
usado por elas para lidar com situações críticas de exclusão ocorridas numa fase do
desenvolvimento muito fértil e instável que é a genitalidade.
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6 PROPOSTA DE AÇÕES PREVENTIVAS

È importante o estabelecimento de ações integradas e efetivas de prevenção aos riscos
a saúde do adolescente.
SES-MG, (2007) p. 30 descreve que

A prevenção não se limita ao fornecimento de informações sobre o risco do uso de
substâncias lícitas e ilícitas, a anatomia e o funcionamento dos órgãos reprodutivos,
aos métodos contraceptivos, DST/Aids, ou ao acesso à camisinha, mas envolve uma
participação ativa do adolescente no sentido de refletir sobre os caminhos que pode
tomar em sua vida, desenvolvendo assim sua autonomia e sua responsabilidade.

Deve ser dada atenção especial aos trabalhos de Educação em Saúde, seja por meio de
palestras, dinâmicas de grupos ou de outras atividades em que se priorizem as ações
preventivas em relação às Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS, à gravidez precoce e
não planejada (SES-MG, 2007).
Documento da Secretaria Estadual de Saúde relata que a participação das escolas, dos
educadores e famílias é uma importante parceria para a integração das atividades saúdeeducação (SES-MG, 2007).
Para Moreira (2008), o despertar da sexualidade na adolescência é acompanhado por
uma grande leva de desinformação ou constrangimento em falar sobre sexo com os
adolescentes, assim nem família e nem escola cumprem seu papel de educador.
A falta de apoio e afeto da família para uma adolescente com baixa auto-estima, com
mau rendimento escolar, podem induzi-la a buscar na maternidade precoce o meio para
conseguir um afeto incondicional, uma família própria, reafirmando o seu papel de mulher ou
sentir-se indispensável a alguém (CATHARINO; GIFFIN, 2002).
Assim, a educação sexual surge como uma proposta de parceria de ações efetivas com
o objetivo de reduzir e até mesmo evitar a gravidez na adolescência.

6.1 A anticoncepção na adolescência

Todo adolescente tem direito ao acesso à educação sexual, métodos anticoncepcionais
e principalmente ao sigilo de sua vida sexual. O conhecimento adquirido desse direito
estimula e faz que o adolescente assuma a responsabilidade com sua própria saúde (BRASIL,
2006)
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A partir da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento do Cairo, em
1994 e da Conferência Mundial da Mulher, em 1995, em Pequim está bem instituído o
conceito do direito ao planejamento familiar, independentemente da idade, direito de tomar
decisões sobre seu comportamento reprodutivo e direito de ter informação, educação e
serviços para regular a fertilidade. Segundo pesquisa recente e censo de 2.000, a única faixa
etária em que a taxa de fertilidade aumentou é na adolescência, no período de 15 a 19 anos de
idade (SES-MG, 2007).
De acordo com SES-MG (2007) os adolescentes podem fazer uso de qualquer método
anticoncepcional desde que se respeitem fatores sociais e comportamentais avaliados de
maneira individualizada. No entanto deve-se, observar a possibilidade de usar algum método
contraceptivo do ponto de vista médico, e também levar em consideração na hora de sua
escolha, a idade do início da vida sexual bem como o contexto social e familiar da
adolescente.
Assim, a decisão da escolha do método deve ser avaliada entre o profissional de saúde
e o casal, incentivando-se sempre a participação do parceiro nesta decisão, o que auxilia na
maturidade dos adolescentes, divide responsabilidades e melhora a qualidade de informações
sobre saúde reprodutiva. Os retornos aos atendimentos devem ser freqüentes para avaliar a
adesão ao método e estimular a prática do sexo seguro.
Falar em prevenção à gravidez precoce é uma atitude pensada e consciente. Mas fica
uma dúvida: como entender que garotas que conhecem métodos contraceptivos, têm acesso a
eles e não querem engravidar, engravidam? Sabe-se que o surgimento dos anticoncepcionais
possibilitou que as mulheres pudessem escolher qual o melhor momento para ter filhos. No
entanto só usa anticoncepcional quem assume que possui uma vida sexualmente ativa. Talvez
seja essa a grande questão na prevenção à gravidez precoce, é preciso que a menina se assuma
enquanto mulher para usar anticoncepcional. Só que não pode deixar de levar em
consideração que a sexualidade ainda é um tabu, e adotar métodos anticoncepcionais significa
quebrar esse tabu. É por isso que informação sobre contraceptivos não implica mudança de
atitude embora haja muitas evidências que quanto maior a ignorância sobre a sexualidade,
menor a possibilidade de proteção (FRIZZO; KAHL; OLIVEIRA, 2005).
Portanto as ações de planejamento familiar devem ser de alta qualidade,
principalmente para as adolescentes e devem ser consideradas prioridade, haja vista a
gravidez na adolescência ser um problema de saúde pública.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final desse trabalho percebeu-se que a adolescência é uma fase da vida
caracterizada por um conjunto de transformações que deixa o ser humano exposto a algumas
situações indesejáveis.
Ao mesmo tempo é um período que estabelece padrões comportamentais e sonhos que
permearão toda sua vida. Padrões esses que se definem dentro de um ambiente que envolve a
família, escola, o social, dentre outros, onde, o adolescente sofre influências para sua
formação e afirmação da personalidade de um futuro adulto.
No que concerne a gravidez na adolescência atualmente sua incidência tem aumentado
progressivamente e tem se destacado como um problema de saúde pública em vários países,
inclusive no Brasil. Ela tem repercussões biológicas, familiares, emocionais, sociais,
limitando ou mesmo adiando projetos de vida dos adolescentes.
Percebe-se que a literatura sobre o tema se mostra um campo vasto e que os fatores
predisponentes da gravidez precoce são multicausais e sua etiologia está relacionada a uma
série de aspectos.
Já os estudos evidenciando a paternidade na adolescência são escassos, daí nota-se que
trabalhos sobre esse assunto tem sido relegados a uma posição de menor destaque em relação
ao da maternidade adolescente.
Diante da problemática, o setor de saúde necessita organizar seus serviços de forma
diferenciada para o acolhimento, assistência e acompanhamento dos adolescentes, contando
com uma equipe multidisciplinar motivada e capacitada para trabalhar com esses usuários. O
planejamento das ações para as equipes de saúde da família precisa contemplar sobretudo
atividades educativas e preventivas sobre sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis e
anticoncepção.
O envolvimento da comunidade da área de abrangência da equipe é imprescindível
para efetivação dessas ações. É importante também estabelecer parceria com instituições
governamentais e não governamentais de educação e promoção social e igrejas.
Só assim através do trabalho conjunto, da informação, do conhecimento com proteção
e apoio pautado nas leis que regem a assistência, nossos adolescentes serão encaminhados
rumo a vida adulta de forma saudável e responsável.
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