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Artigos Originais

PLANEJAMENTO FAMILIAR l\'A VISAO DAS ADOLESCENTES PUÉRPERAS

FAJUILY PLANNING FROM THE PUBESCENT ADOLESCENT'S POINT OF VIElV

PLANEAMIENTO FAJUILIAR DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS

ADOLESCENTES PUÉRPERAS

C H.ENE DEI.GADO CR IZÓSTO.lI0 1

INF.Z 5 .4.\11'0410 NERY'

l\hRI.4 HEI.EN.4 B.4RROS ARAÚJO Luz!

Estudo denaturezaqualitatira,objetitandodescrecer oconbecimentodasadolescentespuérperas sobreplallejamelllofamiliar
e discutir suaspercepcñes. Os sujeitosdo estudoforam qtuttorze adolescentes. Oprocedimento utilizadona prodllriio dos
dadosf oia t écnicadogrupo/om/.queconsistiu emduasreuniées.Os resultados espostospelasadolescentesforam:illjimllariies
superficiais do que eraplanejamentofamitiar. embora utilizemosmétodos, cujasfontesde informacoesforam enfermeiras.
medicos, agente comunitario desaúde e as instituicoes de satlde.Asadolescentesemgeralnñoplanejaram agravidez atual,
consideram importante planejar afamilia. desejam ler outrosfilbos. Conclui-se que o conbecimento dasentreoistndas era
snperfictalese restringia a m étodos contracepticos e queáreaspriorittirias do Programa de Sa údedoAdolescente (PROSAD),
referente á sexualidadee satide reprodutira sejam efetitadase aindaimplementadas 110.1' seruicos depklllcifamelllo[amiliar

UNlTERMOS:¡jdolescellles: Plal1('lflmelllojilllliliar; COllbecimelllo: Pllerpério.

71Jis studvemploys a qualitntireapproocb, uitb tbe objectireo/porlra),illgtbe knOldedge oftbepubescent adolescentsabout
/ami()' pltlllllillg. and o/discussing tbeirperceptions oftbe issue. Tbe subjectsfor Ibissllld)' uerefour teenadolescents. Tbe
procedure usedfor tbe dalaproductionutts tbefocalgroup tecbnique, ubicb trascarriedout in 1/1'0 meetings. Tbe results
exposn!~I' tbe adolescents Icere tbefolknring: superficial infornuttion 011 trbat is/allli(1'planning;eren tbougb Ib~1' employ
tbe contmceptire metbods. ubicb Ib~1' bare been introduced lo ~I' nurses, doctors, COIlIll1111/il)' bealtb agents - 1IIul bealtb
institutions. Tbe adolescents in generai did 1101 plan tbeir present pregnancy. allbollgb tbey considered/ami(1' pianntng
important. IlIId Ib~1' trantedlobareotbercbildren. Ire/olllld tbat tbekllOldedge oftbe intenneued adolescents trassuperficial
and U'as restricted lo tbe contraceptirc metbods. and tbat priorityareas oftbe Program/01'Adolescent Healtb (PROSAD),
referringlosexualityand reproductire bealtb, barelo becarried into effectandalsoimplementedinfamüyptanntng seroices.

KEY WORIlS.·Adolescents:Fami(1' plallllillg;Knotrledge;Puerperium.

tstudio denaturaleza cualitatita. objetirandodescribirelccnocimiento de las adolescentespuérperassobrelaplant fícacton
j ¡nniliar)' discutir .\'1/.1' percepciones. Los sujetos del estudiofueron catorceadolescentes. El procedimiento ntilizado en la
produccitin de los da/osfue la t écnica del gl'llpo focal, que consisti áen dos reuniones. Los resultados expuestospor las
adolescentesfueron: informaciones superficiales de lo que eraplmlijimción fiJ/lli1iar. mlllque lltilicelllos mélodos, cII)'as
/uellles de illjiJrlllacionesji/erolllos ell/ermeros(a), mMicos(a), agell /e cOllllllli/ariode salud-y las illsli/uciones de salud.
l.tIs adolescenles. ell gelleral, 110 plalleal'OlI el embarazo aclual, cOIIsiderall imporlallle plallear la /a milia y deseall leller
0/1'0.1' bijos. SecOIlc/u)'e que elcOllocimielllo de lasenlrel!isladas erasuperficialy se reslrillgía a mélodos allticollceptimsy
que áreas priori/arias del Programa SaluddelAdolescellle (PROS4D), re/ erenle a la sexualidady sallld reproductil'l/ seall
creadas)' mín implemenladas elllos sen'icios deplallijicaciólI/amiliar.
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INTRODU¡;:ÁO

No Brasil. estima-se que adolescentes com idade

entre 10 e 19anoscorrespondem a cercade25,0a 50,0%
do total das gestacóes. Em 1997, dos partos assístídos no
Sistema Único de Saúde (SUS) 26,5%foram relativos a jo
vensnessafaixaetária, correspondendoa quase 5 milh ñes
de p:U10Sanuais,SÓentre adolescentes com idade entre !O

e 14 anos de 1995 a 1998. o aumentodo número de partos
foi cerca de 51%. Apenas no ano de 1998, mais de 50 mil
adolescentes foramatendidas emhospitaispúblicos noque
se refere a curetagem pós-aborto, seudo cerca de 5 mil
realizadasentre [ovens corn idade entre lOe 14' .

Oaborto clandestino entre adolescentes apresenu
va uma incidencia de 26.0%enquanto causa de mortalída
de materna, emidade reprodutiva. Conclu í-se queo aborto
provocado é utilizadocomo métodocontraceptivo, isso por
falta de íníormacóes, precárias condícñes sócío-económí

C:L, e psicológicas dasmulheres emassumírem agravídez',
O planejamenro fam iliar se constitui por a~iies de

saúde preventiva. como objetivo de ajudar a minimizar os
problemas desaúde púhlica como a gravidez indesejada e
o aborto provocado,conseqüentcmcnte a rnorhímortalídade

materna e neonatal'.
Em estudo realizado pelo Banco Mundial, concluiu

que aínda exístemgraves problemas nasaúde reprodutíva,

entre eles estáo: "informacáo e escolhade anticoncepcio

nais extremamente limitados, altas taxas de aborto de ris
co; a taxa mais alta do mundo de nascimentos por
cesarianas" 4: ¡ 1'). ln.

Aanticnncepcño na adolescencia é muito impor
tante e deve-se levar em consíderacño urna s érie de ca

racterísticas e particularidades própriasdo grupocomo:
a imaturidade psicológica e a desínformacáo sobre os
fen ómenos da reproducáo humana e suas reaís conse
qü éncias, desconhecímcruos dos métodoscontraceptivos
ou a forma cerreta de utiliz á-los, as relacóes sexuais

sao geralmeme espor ádicas e imprevisfveis, tornando

secornuma descontinuidade dos métodos contraceptivos
ern uso j .

Dados epidemiológicos obtídos pelo registro daDe
claracáo de Nascidos vivos noanode 2003noEstado Piauí,
registraram 190 Recém-Nascidos (RN) deadolescente corn
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idades entre 10-14anos e 1419 de Rec ém-Nascidosdemáes

entre 15-19 anos'.

Mediante a problemática da gravidez na adolescen
ciae a relevancia deste estudo parasubsidiar as enferma
gern ern suas atividades, este estudo tem por objeto a
percepcño das adolescentes sobre planejamento familiar
e,comoobjetivo:descrever o que :L, adolescentespuérperas

hospitalizadas relatam sobre o planejamento familiar.

PERCURSO METODOLÓGICO

No contexto da saúde rep roduuva dasadolescentes,
foi escolhida a abordagem qualitatíva de pesquisa por esta
sepreocupar"...com o nivel de realidade quenao pode ser
quantificado e trabalhar com o universo de significados,
motivos, aspíracóes, crencas, valores eatimdes..« t . l1. Este

tipode pesquisa é que rnelhor se adequaao objeto e obje
tivo do estudo,

Os sujeitnsforam quatorze adolescentes pu érperas,
internadas em urna Maternidade pública, da rede estadual,
emTeresina-Pl , queé uma instituicño de grande porte, es

pecializada noatendimento asaúdedamulhere referencia

para todo o Estado do PiauÍ.
Ap ós esclarecímentos extensivos as adolescentes e

suas mñes sobre o estudo, obteve-se com a aquiescencia
deambas. as quais assinaram urn termo de consentímento

esclarecido com base na resolucáo n' 196/96 doConselho

Nacional de Saúde. As adolescentes que aceitararn partici
par da pesquisa foi lhes garantído o sigilo e o anonimato,
bem como a sua retirada das reunl ñes, caso fosse essa a
sua decisáo.

Antes de dar início a fase de exploracáo de campo
da pesquisa, as autoras entregaram o pedido de autoriza,

~ao, juntamente com o projeto de pesquisa, para a chefia

do Servico de Enfermagem da referida maternidade, que
encaminhou o projeto para o comité de ética da institui
~ao , sendo aprovadoe amorizado asuarealízacáo antes da
obtencáo dosdados.

O instrumento utilizado pam a obtencáo das infor
macñes foi atrav és de um roteiro com questóes aberras,
validadas junto a duas adolescentes antes da real ízacño do
grupo focal para observar a compreensáo e entendimento

dasmesrnas. Atécnica empregada foi a degrupo focal, que



consiste em grupo de discussáo. Esta técnica é usada tanto
para auxiliar na formulacáo de questionários como em
«unbtnacño com outros métodos quulítativos ou mesmo

como técnica exclusiva nurna pesquisa 8.

Ressal ta-sc ainda o conceito de grupo focal como
urna técnica de pesquisa que usa "sessóes grupais como
um dos fóruns facilitadores da expressío de características
psíco-socíológicas e culturáis" 'lo171. 181. Eainda acrescen

taram que os sujeitos do estudo díscutem viirios aspectos
de um tópico específico.

Para selecíonar os sujeitos da pesquisa, antes de
realizara primeira reuniáo, procederam-se consultas aos
prontuários da unidade de ínternacñode puerp érío, sele

clonando-se adolescentes puérperas hospitalizadas que
encomravam-se na faíxa et:íria de 11a 19 anos. As ado
lescentes selecionadas foram convidadas a participar da
pesquisa, sendo Informadas quanto aos objetivos e a sua
contríbuicño paramelhoria daassisténcia cmplanejamen

lO fam iliar.
Para producáo dos dados foram realizadasduas reu

níñes com duracáo de urna hora e meia. Em ambas as reu

níñes, os depoimenros foram gravados emñta magnética e
fe ítas anotacóes em papel madeíru, Nestas reun íñes forarn

feitos os seguintes questionamentos:Oqueéplanejamen
/0[amtliarpara tocés?Qllais os m étodos contraceptiros
que rods conbecem? Como 011 atrarés de quefontes
roces adquiriram essas inf orm{/(;6es acerca dos m éto
dos contraceptltos? Voces uttliram 011jd utilizaram al
gummétodo contraceptiuor Ao terminar cadaencontro,
Iazía-se a leitura do relat órío da reuniáo que continha de

modo sucinto as fajas das adolescentes, a fim de verifica
rem a fidedignidade deseusdiscursos. Posteriormente, fo
rain realizad:..sa transcriciío na íntegrados relatos gravados.

Para análise do estudo foram realizadas varías Icítu
rase relciturasdo relat órío dasreunióesedos relatos trans
critos pennitindo, assim, a ldentiflcacáo das categorías de
análise, hcm como a interpretacáo das mesmas com

embasamento no referencial teórico acerca da temática.

RESULTADOS E ANÁLISE

Os resultados compreenderam a análíse dos rela
tos das depoenres, que esüo díspostos cm tres categorías,

Artigos Originais

a saber: o conhecímento e as fontes de ínformacóes; utili
7.1<;aodos métodos contraceptivos;e) planejamento dagra
videzatual.

Na categoría

Na categoría "o conhecimento e as fontes de
ínformacñesus adolescentes nao sabíam dizer o que era

planejamento familiar, ficando caladas, apenas tres depo
entes (n"4, 7,9) se manífestaram, dizendo ter ouvido falar,
conforme estádescrito e evidenciado nasfalas a seguir:

Já ouví falar, mas nao seí o que é (dep. 4e 7).

Já ouvi falar umpouco, mas nao sei,nao Iembro
(dep. 9) .

Corn relacáo ao conhecimento sobre os métodos
anticoncepcionais, elas conheciam pelo menos dois méto
dos, de acordo com os depoimentos expressos;

Conheco. Camisinha e rem édio (dep, 1, 4, 9.
10, 11).

Já. Camisinha e Tabela. (dep, (2).Já, camisinha
e DlU(dep. 13) .

Jáami falar.Carn ísinha, rem édío-comprírnído, in
je,ao praaplicar (dep.2, 3, 5, 7,8).

Pode-seobservar nos depoimentos das adolescentes,
que elas relataram nao sabero que sígnífícava planejamento
familiar; no entamo informaram conhecer pelo menos dois
métodos contraceptivos, que sao os meios mais utilizados
pelas mulheres usu árías dos serviros de saúde do Sistema
Único deSaúde,noPiauí- Brasil.Portante, pode-se perceber

que o conhecírnento das depoentes era superficial, restrín
gíndo-se aos métodos, e percebíam o planejamento f:uniliar

e os métodos contraceptivos como duas coisas distintas.
Sabe-se queas orientacóes e ínformacóes transmiti

das pelos profissionais de saúde e da educacáo as adoles

centes se restríngíarn rnaís em falar acerca dos métodos
contraceptivos, resultando numa dístorcáo e descarne
terizacáo do conceito e da finalidade do planejamento fa-
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miliar na perspectiva de urna maternidade e paternídade
responsdvcl. O enfoque deveria ser dado It familia caos
métodos. pois mostraque a familia estácada vezmais des
valorizada nos días atuaís.

Refor(;a uinda asdesigualdades degenero, no qual

o papel social da mulher é de reprodutora, o que é res
saltado por Costa e Gu ímaráes!?ao referírern que o mo
delo de assísténc ía predominante se fundamenta na
cultura dasdesigualdades entre homens e mulheres, lsso
aparece claramente na fala dos proflssíonaís da área de
sa úde quamo nas formas emque os servlcossao organ í
zados e oferecídos.

No que díz respeito as fontes de ínformacóes sobre

planejamento familiar citadas foram as in stitui ~6es - poste

desa úde, hospital e as escolas. Dentre os profissionais de
saúde referiram os enfermeíros (as), médicos (as) e os
agentes comunitários desaúde (ACS) , em seguida as ami
gase ví zínhas, Eisos depoímentos:

Atrav és dosamigos, folhetos educativos,cníermci

ros, agentes desaúde (dep. 2).

Osagentesde saúde cas enfermeíras...(dep. 4, t2).

Os médicos e :L~ enferrneiras... (dep.l l, 14).

... .L~ pessoas adultas comentando,asamigas.as
vizinhas (dep.8,9).

Éde extrema importancia a atuacáo dos profissio
nais de saúdenaárea preventiva. em especial nasa~6es de
planejamento familiar. mais do que na área curativa, tor
nando necessárta a capacnacáo de profissionais para aten
dera essa clientelaespecífica, pois muitos profíssíonaís de
saúde, em especial da enfermagem precisam de qualiflca
~ao para a assísténcía integral 11 sa úde da mulher' ,

As (os) enfermeíras (os), dentre osprofíssionais de
saúdesao os que tém urn maíor envolvtmento com a assís
tencia em planejamento familiar, pois entrarn ern contato
com a realídade social das clientes criando naconsulta de
enfe rmagemumespaco de diálogo e de construcáo do1'0

nhecimento".
A i nstit ui~ao rnaís citada pelas adolescentes foi o

posto de saúde, eís os depoímentos:
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... do posta de saüde. (dep, 2, 4, 11, 12, 14).

Foi lá... no posta de saúde, no hospital ... e aquí

tarnb érn... (dep, S).

...noshospitais. (dep. (4) . xocolégio...nohos
pital... no pré-natal. (dep, 7).

...na escala, aquí tamb érn... (dep. 8, 9).

Aescola é urna instituicño de grande significado ua
vida dos adolescentes, pois além deser urna das primeiras
instítuícñes ande eles mantérn contato, é urn coletívo que
oferece ao adolescente "a experímentacáo daformacáo da
sua identidade para além da fam ilia, onde pode escolher
os amigos, desenvolver seus próprios ínteresses, identifi
car-se com seu grupo e fo rmular seus primeiros projetos
para o futuro" t U ; .

Aescala constitui um espato de relacóes dentro
de um contexto sóc ío-económíco e cultural, assim como
também um espaco estratégico paraa promocño de saú
de num enfoque ampliado tanto da educacáo como da
saúde, numa perspectiva de construcño edeenvolvímento
de profissionais da educacño, da saúde, os próprios ado
lescentes e outros I!.

Para que um servico de saüde proponha-sea reali
zar assísténcía em atencáo prímdría a adolescentes e atinja
seuobjetivo, toma-se necessario 11 artículacño permanente

com espacos específicos de adolescentes e deseu interes
se, no sentido de qualífícar a assísténcía, formando urna
rede de referencia u

Pode-se perceber que, para um individuo tersaúde
é preciso que ele tenhaeducacño e vice-versa, ouse]a, que
urna depende da outra, que ambas estño interlígadas. Por
tanto, é necess ário que os serviros de saúde e as escolas
facam parcerías, trabalhem com um só objetivo que é a
saúde e a educacáo dasadolescentes.

Contrapor com a Literatura

Nestacategoría, "utilizacño dos métodos contracep
tivos", os depoimentos das adolescentes referíram o uso
de algum método e mitrasnao, emhora tenham o conhecí
memo de pelo menos doís métodos. Os maís citados foram



o condon e as pílulas anticoncepcionais e destes o mais
utilizado foi o condono As depoentes assim seexpressaram:

Só acamisinha . (dep. 1. 2, 3. ; , 7, 9)

Acamisinha...anticoncepcional. (dep. 6)

...o comprimido, el!eviteídoismeses, aí eu nao

lava me dandobem, tava desmatando díreto, tava
ñcando magrínha, aí eu nao tomci rnaís nao, só
que nao fo i rcccítado pelo médico nao, eu como
prei e comeceí a tomar. (dep.S)

Comprimido. Deíxeí porque engordara e dava

tontura. (dep. 10)

Ficou claro, na fala das depoentes (dep. 8, 10) , a
automedícacáo pratícada por elas e a presenra dos efei
tos colateraís , urna vez que utilizaram a medícacáo por

conta própria sem procurar anteriormente umservíco de
saúde. resultando noabandonodo método. Esse fato cons
titui o reflexo da ineficácia e baíxa resolutívldade dosser
vícos públicos de saúdc, há pouca oferta e dívulgacño ,
principalmente no que refere aos responsáveis pelo pla

nejamento familiar.
De acordo com o Ministério daSaúde, deve ser am

pliado o acesso aosdireitos legaís e investir cm a\oes que
garantemaos homens e mulheres no quese refere aos di
renos sexuaís e reprodutivos, visto que as mulheres ainda

recorrem ao aborto "clandestino", compartilhando suas
cxperíéncias as pessoas de sua conñanca, nao encontran

do apoio nas institui\oes de saúde e nem nas escolas por
seremadolesceme. Oatendimento nos scrvícos de saúde é

ínudequadoeIreqüentcmcnte estas [ovens engravídarn,ocor

rendo, pois, ciclo repetitivos de gravidez- abortamento" .
Geralmente a mulher, devído as relacóes de genero

que ainda é presente e forte cm nosso meio, fica subordi
nada a vontade e a consciencia do parceiroquanto ao uso
do preservativo masculino. Como ele naose preocupa com
a contracepcño, háuma tendencia de naoser usada e/oua

descontinuldade do uso desse método. Além disso, as in
fo rrnacóes quesao transmitidas pela mídia enfatízamo uso
dos preservativoscomo medida de prevencño paraas OSTI

AIDS e como as(os) adolescentes tém o pensamento 1'0 -

Artigas Or igi llais

mántíco deque o seu parceiro é fiel,saomenoresaschances
deusarem essemétodo,visto queserve tanto paraprofilaxia
dessas doencas quanto para uma gravidez indesejada.

Quando a mulher recebe urna boa oríentacáo esabe
o que esperar do método, tem maior probabilídadedecon
tinuar a usí-lo. Alérn disso, quando os clientes tém infor
macáosobre outros métodos, é mais provável, que mudem

de método e nao abandonem totalmente a prática da
anuconcepcáo, se esuveremínsatísfeítas como método es
colhido íu íclalmente!'.

Aqualidade na área de atendimento de saüde e cm
especial , na assísténcía de planeíamento familiar, significa
oferecer uma sériede atívídades quesejam seguras, efica

zes e que satisfacam as necessídades e desejos da clientela.
Aqualidade dosserv ícos de planejamento familia r influen
cia na decisño das pessoas continuarem ou nao o uso dos
métodos contraceptivos. Esle é fator decisivo para áquelas
que desejam evitar a gravi dez, mas ainda nao estño

convencidas quanto ao seu uso ll.

Planejarnento da Gravidez Atual

Na categoría " planejamento da gravidezatual" des
taca-se que das quatorze adolescentes do estudo, apenas
seis planejaram a gravidez atual. Observen-se que elasao
planejamm, tinham uma relacño estável com seu compa
nhei ro, independentemente de serern legalmente casadas
ou nao, havendo entáo, urna relacáodireta entre a sítuacáo

conjugal e o planejamento da gravidez. Portante, pode-se
afi rmar queas relacñes de genero constituemum dos fato
res que influencia e/ou determina a gravidez na adolescen
cia. As depoentes a seguir se manifestaram:

Planejei. Tá com 4 anos que a gente mora juma,
a gente usava camisinha, deíxeí de usar porque
quiso (dep. OI)

Planejei, se eu quisesse eu pedía ter tomado o
rern édío. mas eu nao quís. Eu lava querendo,
porque eu sabia que iaser mulher e eu já linha
urn meninozínhohomem. (dep. 4)

Agente planeiava, maselemudnu depoisdagra
videz, eleIalava multo mas depoís...
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(dep. 5) I'umesmo tava querendo, o pai dele é

que nao quería, aí eu lutei até cngravidar, (dep.
8) Foi planejada. (dep. 9e 11)

ocontexto social dasadolescentes declasses popu
laresmostra que a funcáo social feminina está relacionada
a maternidade, pois ser mulher paraessas [ovens equivale
a ser rnáe. Há um dese]o universal de ter um filho para
essasadolescentes, seja paratestar a suafeminilidade atra
vés daprocríacáo ou pelo próprio deseio de ter um filho. A
gravírlez emadolescentes de classes populares nao é con
siderada um problema como é para:L~ adolescentes declas
se médía, pois assume um significado panicular dev ído aos

aspectos psicossociais que caracterizarn essaclasse' :'.
Aquesüo que se evidencia é a falta de ínformacáo

cultural e social dos desejos e fantasías que a graudez des
pellanasadolescentes.Os cursos deeducacño sexual quesó

fornecem o conhecimcnto sobre as questóes referentes a fi
siologia sexual e aspniticascontraceptivas, mostram-se uma
política insuficiente e pouco efícaz as graves conseqüéncías
que dai advém. É oportuno ressaltar que :L, propostas de
íntervencáo, nas diversas áreas com essas adolescentes, de
vem priorizar eS~1 gravidez e suas ímplícacóes subjetiva» e

culturaís, para que possarn obterresultados maís efícazes 11.

Agravidez precoce está principalmente relacionada
11 baíxa auto-estima, pois nabusca da identidade própria da
adolescencia, quanro rnais írnatura, carente e insegura for

a menina, rnais exposta estará ao risco de urna gravidez,
porter medo de perdero namorado. de negociar a camísí

nha, deser abandonada e ficar só, pois a menina que con
segue terprojetos eenxergarperspectivas devida,engravída
multo menos I \.

As adolescentes que nao planeiaram a gravidez ex
pressaram-se da seguinte forma:

~ao planejei, foi por acaso. (dep, 2, 3,12 , 14)

Nao, aconteceu, (dep. 06, 10,1.)

:\ao planejei. agentc usavacamisinha, aísei acon
teceu rápido, afacnnteceu aquela vez ... areu fi
quei eS1JerJndo a minha menstrwl,ao,aínao veio,
eu fi z o teste, tava grávida, afa gente nao usou
mai5nada. (dep07)
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Deacorde comosdepoimentos,as adolescentesque
nao planejaram a atual gravidez tívcram relacñes sexuais

nao programadas e inesperadas, ponanto nao se prevení
ram e acabaram engravídando. Percebe-se que as relacóes
sexuaísentre as adolescentes ocorremde forma esporádi
ca e nao programadas, por isso nao se preocupam e ncm
esüo preparadas paraa contracepcáo.

Ainiciacáo sexual precoce entre :L'i(OS) adoles
centes nao agrada nem a família. nem a socíedade, Éuma

realidade quenaopodeser ignorada ouainda utilizarpo
líticaseducacíonaísque condenemeste fato , pois naoso

lucionará o problema da gravidez nao planeiada e/ou
indesejada. Para queas adolescentes exercarn seus dírei
tosreprodutivos emplanejar suafamília, é necessáríoefe
tívar o Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD),

principalmente nas áreas prioritárias referente a sexual í
dade e saúde reprodutíva, com a oferta de servicos de

planejamcnto familiar para astes) adolescentes, que fun
cionem plenamente em sua totalídade, díspon íh íli zando
nao só uma varíedade de métodos, como também todas
as ínformacóes que a clientela deseja e necess íta, acerca

dafisiologia da reproducño, sexualidadee antíconcepcño,

incluindo os efeitos colateraís e tendo como foco princi
palo plancjamento da família.

Vale ressaltar queo PROSAD, al ém dasacóes desaú
de sexual e reprodutíva , preconizava ainda as scguintes
a~iics: saúdc bucal, saúde mental, crescimento e desenvol
vírnento e prevencáo de acídentes e víol éncía, todas elas

imprescindfvets narnelhoria deassísténcía aoadolescente.

Os programas devem ser estendidos aos país, que

emsuamaíoría, estáo despreparados para tratar desta ques
tao com os filhos, pois, as vezes, a adolescente até quer
contar suas experi éncias, mas rnuitos país fantasíam terurna

eterna enancadentro decasa. Ressalta-seainda que"agra
videz precoce é nm problema que também envolve o ho

mem, ponanto deve ser tratado tarnb ém com os meninos,
ern todos osaspectos, do moral ao social" 16

Apesar das contJibui~iics que os avan~os tccnoló
gicos e científicos trouxeram a humanidadc e emespecial
;1 mulher, a de;'\incula,ao entre a reprodu~ao humana e a

vida sexual aindanaoocorrcu, pois permanecem compor
tamcntos culturais e tabus, dcixando inaltcrado o modelo
tradicional de imposi~ao a mulher 12.



As pessoas, indcpendentes de faixa euiría. dever íarn

ser muito bem info rmadas sobre todos os aspectos
contraceptivos, como resultado de educacáo formal e in

fo rmal, seja nas escolas, na famil ia, atrav és da mídia e de
outros serv ícos l i .

As adolescentes, diante da possibilidade de repro
du~ao e de uma nova experímemacáo da sexualldade, re
querern um amplo supone dossetores sociaís, vías políticas,

recursos e processos de trabalho íntersetoríaís, interdisci
plinares e particípativos,emquesedisponibilize urnas aten 
~oes íntcgrais,específicaseapropríadasaocuidado desuas
vidas, mediante a~iies bási cas encaminhadasemdiferentes
espacos. com a particlpacáo das próprias adolescentes e
dasdiversas áreas profissionais '.

As questóes referentes asexualidade tém mudado
tao rápidas, nas últimas d écadas,"quedeixou ospaísmeio
perdidos ",Antes. as familias nao tinham dúvídas emsaber
o que era ceno ou errado, o que podía permitir ou nao.
Nesse final de século, o poder da ciencia e da tecnologia
vem dítando novas regras,estahelecendopermíssóes eprui
bi~iies para os relac íonamentos sexuaís" .

Essa hanalízacáo da sexualídade tern dificultado a

tarda de educar e de transmitir valores, de assocíá-la ao
ateto, responsabilidade e promocáo da saúde tornando-a

um desafio paraas funnlías.Apesardadifi culdadedos país,
é no conv ívío familiar, entre pessoas que se estímam, que
as questóes da sexualí dade devem ser debatidas. Aparee

ria escola- familia- saúde seria urna das alternativas para
buscar maneíras de orientacño sexual aos adolescentes,
facilitando a tarefa educativa de país e professores 18.

CONSIDERA~OES FINAIS

Are:iliza~ao desse estudo revelouque o conhecimen
ro d:1S adolcsccntes-n úes sobre o planejamento familiar é

superficial, restnngindo-seaosmétodoscontraceptivos eque
na percepcáo delas o planejamento familiar e os métodos
contraceptivos sao coísas distintas, separadas, sern relacáo,
Pnrtanto, as onentacóes e infornla~6es tr'ansmi tid:l~ pela 50

ciedade, princip:ilmente pelos profission:ús de saúde se Ii
mitam aos métodos, mostrando que a f:lI11iliaé esquecida e
des,~ilOIizada e, que h:í dc.~igualdades de genero, emqueo
papelsocialde reprOdUlOm, atlihuído amulller, é refor~ado.

Artigos Orig ínais

oAgente Comunit ário de Saúde (ACS) e o Posto de
Sa üde se destacaram entre as fontes de informacóes cita
das pelas adolescentes. lsso mOSU'a que as a~iies desenvol
vidas referente ao planejarnento familiar pelo Programa
Saúde da Pamília tém tido um resultado positivo, tornando
esse progmma importante, cnquanto modelo de promo
~ao asaúde e aínda ressalta a releváncia do ACS dentro da
equipe do referido programa,

As adolescentesdo estudoconheceme jáuti lizaram
pelo menos um método contraceptivo, portanteo conhecí
mento nao foi suficiente para formar urn componamento,
pois ele é resultante das crencas e valores culturaís, Para

muda-loé preciso que haja mudancas na cultura,que nao
considera normal as adolescentes terern urna vida sexual
atíva e utilizar os métodos contraceptivos, embora se]a um
fato comum entreas adolescentes.

Emhora a maior parte das adolescentes nao terem
planejado a gravidez atual, muitas talvezpor estarern casa
das ou terem urna uniáo estável fí zeram um planeíarnento,
o quepode-se concluir que as relacñes degeneroconstítu
em um dos furores que influencia e/ou determina a graví

dez naadolescencia.
Afamilia é urna institui~ao multo importante para as

adolescentes e sua referencia na socíedade, por Isso elas
deseíam realizar o planejarnento familiar. Para tanto, faz-se
necessárío que :15 áreas pnorit árias do PROSAD referente a
sexualidadc e asaúde rcprodutíva sejam efetívadas e

Implementadas comserviros de planeíamento familiar par'.
(as)os adolescen tes, que dísponharn de urna equipe
multidisciplinar capacitada.Assocíado aessa quesüo, toma

se indispens ável para o sucesso do programa, o apoio da
socíedade em geral, principalmente da famílía e da escola
que sao as Instituicóes e que tém mais contato com a(o)s

adolescentes, criando-se assimurna rededeapoíoque muito

contribulrá comas questóes ligadas a ,il'encia dasexualída

de precoce entreasadolescentes, como orienta-las nasdife
rentes maneiras de protegeremda maternidade precoce.

Paraqueo programa de planejarnento familiar e as
a~6es do PROSAD, tenham resultados satisfatórios, faz-se

necess:írio , além das info rma~6es sobre a concep~ao e
contracep~ao, ter urna equipe moltidisciplinar, pelos múl
tiplns fato res que enl'oll'ema problemática dos adolescen
tes (biomédicos, psicológicos, sociais e outros), eslejam
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e'les profissionais capacitados para lídar com adolescen
tes, que nao tenharn idélas preconcebidas e nao fa~am jul

garuemos. Haja ainda, o apoio da comunídade cm geral,

principalmente da familia para que ato) adolescente nao

sima vergonha, constrangimento e nem medo de procurar
os serviros de saúde.
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