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Artigo Original

PERFIL DE ADOLESCENTES GESTANTES DE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO
PARANÁ

PROFILE OF PREGNANT ADOLESCENTS IN A SMALL TOWN IN THE COUNTRYSIDE OF
PARANÁ

PERFIL DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE UN MUNICIPIO DE PARANÁ

Beatriz Resana Goncalves de Olíveira-, Claudia Sílveíra Víera-. [ulíene Flávia Norís Almeída Fcnseca-'

Este estudo objetívou identificar o perfil de adolescentes gestantes, considerando a influencia de vartáveis biológicas, socíaís e
psicológicas, num municípíc do Paraná, para subsidiar acóes de prevencáo da gravidez precoce. Pesquisa de abordagem quantítatíva
com dados obtídos por entrevista e análise estatística descritíva. Anaüscu-se: idade da menarca, ginecológica e ao engravídar; uso
de anticoncepcional anterior a gestacáo, relacíonamentc familiar, aceítacáo e planejamento da gravidez, grau de escclartdade,
repetencía e éxodo da esccla, renda familiar, estado civil, número de parceíros até a gestacáo e meío de acesso aeducacác sexual.
O perfil obtído mostrou menaren precoce, um parceíro sexual somente, batxo uso de contraceptivos, reacáo positiva da familia em
relacác agravidez atual, repeténcía e abandono escolar, ausencia de ocupacác remunerada, baixa renda familiar. Os dados trazem
índícacóes para que a equipe de saúde do municípío em questáo desenvclva acóes específicas para a prevencác da gravidez na
adolescencia,
Descrttores: Adolescencia; Gravidez na Adolescéncla: Perfil de Saúde.

This study aímed to ídentífy the prcfíle of pregnant adclescents, consideríng the influence of bíolcgícal, psychclcgícal and social
variables, in a small town in Paraná, to support preventíon programs for teenage pregnancy. Thís ts a quantitatíve study. the data
obtained used structured íntervíew wíth descrtptíve statístícal analysls. The variables analyzed were: menarche age, gynecologícal
age, age at chíldbirth, contraception use, famíly relatíonship, acceptance and planning of pregnancy, educatíonal achievement,
repetitíon and school exodus, family income, marital status, number of partners up to pregnancy and means of access to sexual
educatíon. The profíle cbtaíned showed that adclescents have early menarche, only one sexual partner; reducíng the use of
contraceptíves, posítive reactíon of the famlly in relatíon to the current pregnancy; school faílure and dropout, lack of gaínful
occupatícn ami low household income. The survey showed ínformation for the health staff of the munícípality concerning the
development of specífíc actions for the preventíon of teenage pregnancy
Descrlptors: Adolescent: Pregnancy; Adolescence: Health Profíle.

Este estudio planteó como objetivo identificar el perfil de adolescentes embarazadas, en un municipio de Paraná, teniendo en
cuenta la influencia de factores biológicos, psicológicos y sociales, para apoyar las acciones preventivas del embarazo precoz.
Investigación cuantitativa con datos obtenidos mediante entrevista. y análisis estadístico descriptivo. Se analizaron: edad de la
menarqula, ginecológica y al quedar embarazada, uso de anticonceptivos antes del embarazo, relación familiar, aceptación y
planificación del embarazo, nivel educativo, repetición y abandono escolar, renta. familiar, estado civil, número de compañeros
hasta el embarazo y medios de acceso a educación sexual. El perfil obtenido mostró menarquia precoz, sólo una pareja sexual, poco
uso de anticonceptivos, reacción familiar positiva en relación al embarazo actual, repetición y abandono escolar, falta de empleo
remunerado, baja renta familiar. Los datos aportan informaciones al equipo de salud del municipio en cuestión para que desarrolle
acciones específicas que prevengan el embarazo en la adolescencia.
Descriptores: Adolescencia; Embarazo en Adolescencia; Perfil de Salud.
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INTRODU~ÁO

Gravidez na adolescencia é um problema iden

tificado cm praticamcnte a totalídadc das sociedades

existentes, cuja prevalencia é variável conforme os deter

minantes socíaís, culturais e económicos. Tern sido consi

derado HIn problema de várias dimensñes, dessa forma,

sua resolucáo também requer múltiplas acoes, de muitas

seto res diferentes, tais como saúde, educacáo, servico so

cial, trabalho, entre outros.

Apesar da ohserváncia de todos os avances no

campo da anticoucepcáo. as adolescentes continuam en

gravidando. A socíedade mostra-se pseudopermissiva,

estimulando a sexualidade precoce, C01110 pode ser ob

servado nas novelas veiculadas cm horários a que crian

cas e jovens tem acesso, nas festas rave multo freqüentes

nas grandes cidades, na conivéncia dos adultos com a

conduta de ficar adotada pelos jovens, mas proibindo a

gravidez na adolescencia, como se esse fato pudesse ser

analísado de maneíra independente do prímeirol-J.

Gestacóes na adolescencia costumam resultar do

desconhecimento sobre métodos anticoncepcionais, uso

inadequado dos mesmos, ignoráncia da fisíologia da re

producáo e das consequéncias das relacóes sexuaís, uti

Iizacáo de métodos de haixa eficiencia, diminuicáo da ca

pacidade de julgamento devido ao uso de álcool e drogas.

Autores acrescentarn a esses fatores que mais da metade

engravída para nao perder o namorado, como afirmacáo

da feminilidade, para saír da casa dos país. para aplacar a

solidáo ou para encontrar nos cuidados do Iilho um obje

tivo para a vida etc. el].

Sobre a paternidade na adolescencia, encoritrou

-se tambérn urna pluralidade de aspectos que envolvem

a gravidez nessa etapa da vida, taís como: gravidez pla

nejada, gravidez indesejada, tentativa de aborto, arranjos

conjugais diversos, uníñes exitosas, separacóes, distintos

graus de apoio familiar; reconhecimento social da pater

nidade. rcjcícáo do vínculo paterno, assuncáo apenas da

enanca e náo da parceira, paternidade como estímulo ao

ingresso no mundo da criminalidade ou como antídoto

aanemia - falta de objetivos e perda da identidadel-J.

No Brasil, em 1980, 12,5% dos partos foram de

máes adolescentes, em 1998 esse dado percentual su

biu para 24,4%, Os dados de 2007 mostram que cerca de

24,0% dos recém-nascidos no país tém máes com menos

de 20 anos(3). Pesquisas(4) térn demonstrado o crescente

número de partos de máes adolescentes. Mesmo com a
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queda na fecundidade em todo país, ainda é preocupante

a gravidez em adolescentes em situacáo de vulnerabili

dade social.

Reforcando o conhccimento de que fatores sociais

e culturais sáo determinantes na prevalencia da gravidez

na adolescencia de um determinado local, Assim, faz-se

necessário um servico de saúde bem estruturado para

atender as adolescentes tanto grávidas quanto nao grá

vidas, com foco em resultados na educacño durante a

adolescencia, náo só em relacáo aquestáo da sexualida

de, I11as a outras questñes relacionadas a esse período de

transicáo da infáncia para vida adulta.

Para tanto, é necessário que os profissionais de

saúde se preocupem em conhecer os adolescentes com

os quais trabalham, para tracar um plano de atividades

coerente e que leve á estruturacáo de um planejamento e

implementacáo de acñcs de íntegralidade da assísténcía

para os adolescentes no ámbito dos municipios.

Em 2005, no municipio de Palatina - PR, dos 390

nascímentos, 69 nascidos, ou seja, 17,7fl!iJeram de mñes

com idade inferior a 19 anos, dado menor do que a mé

día nacional no período, mas nao menos preocupante.

Assim, sente-se a necessidade de realizar um levanta

mento do perfil da sítuacáo problema para subsidiar a

política de saúde local no planejamento em saúde com

vistas a prevenir a ocorréncia da gravidez precoce e pos

sibilitar urna atuacáo direcionada ao grupo adolescente

em relacáo ao exercício da sexualidade segura. Este estu

do teve como objetivo identificar o perfil de adolescen

tes gestantes, considerando a influencia de variáveis bio

lógicas, sociais e psicológicas, no município de Palotína,

estado do Paraná, para subsidiar acóes de prevencáo da

gravidez precoce.

MÉTODO

Trata-se de urna ínvestígacáo exploratoria, des

crítíva, com aplícacáo da técnica de entrevista, em abor

dagem quantítativa. Realizou-se a pesquisa no Centro de

Saúde Municipal (CMS) cm que sao feítas as consultas de

pré-natal, A populacáo constituía-se pelas adolescentes

agendadas (entre 13 e 17 anos de idade), sendo que no

período da coleta de dados, agosto e setembro de 2006,

15 adolescentes gestantes estavam em acornpanhamento

pelo servíco,

O critério de selecáo para a entrevista foi o corn

parecímcnto na consulta de pré-natal agendada no CMS
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e o devido aceite em participar da pesquisa após a ex

plícacáo do propósito da mesma e a assinatura do termo

de consentimento livre e esclarecido pelas adolescentes e

seus responsáveís, Assim, 12 foram entrevistadas e cons

tituíram a amostra do estudo, pois tres náo comparece

ram para acornpanhamento no período.

Os dados foram obtidos por meío de entrevista

com formulário estruturado, num consultório do ambu

latório, destinado para a coleta. de dados. Como o instru

mento foi validado anteriormente em outro estudol ll,

dispensamos a realízacáo de teste piloto, optando por

sua replicacáo.

Assim, as perguntas contidas no instrumento de

coleta de dados abrangeram:

• varíáveís socíaís: idade, grau de escolaridade,

abandono escolar, repeténcia na escola, renda

familiar, aspectos relativos a moradia, estado

civil, rcligiáo, ocupacáo principal, números de

pareeiros até o momento, meio de acesso a
educacáo sexual.

• varráveís psicológicas: relacionamento com

pai, mñe, irrnáos e cornpanheíro, éxodo da escola

(se presente), aceítacáo da familia a gravidez,

planejame nto da gravidez, idade da máe da

adolescente quando (a máe) engravidou pela

primeira vez, provável cuidador do recém

-nascido.

• varíáveís biológicas: idade em que ocorreu

a menarca, idade ginecológica (considerada

como o intervalo de tempo entre a monarca e

o prímeiro parto), idade ao engravidar; história

de aborto(s) anterior(es), utilizacáo, indícacáo

e tipo de método(s) contraceptlvo(s) anterior a

gestacáo.

Analisaram-se os achados com emprego da esta

tistica descritiva, organizando os dados numéricos em

distribuicáo de frequéncias absolutas e percentuais, a

partir dos fundamentos teóricos da epidcmíologíal'il. Os

resultados foram comparados com outros estudos publi

cados de mesma natureza.

O trahalho foi realizado com base na resolucáo

nº196/1996 que dispóe sobre as questñes éticas em

pesquisa realizadas com seres humanos e foi aprovado

pelo Comité de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da

UNIOESTE, sob parecer número 46/2006 - CEI>.

RESULTADOS

Os resultados estño apresentados de acorde com

as variáveis em que foram obtidos e classificados, ernbo

ra nem todos estejam relatados e discutidos no artígo,

em funcáo da Iínntacáo de espaco para dívulgacáo de re

sultados de pesquisa no momento da publícacño. Assim,

considerou-se de maior relevancia, os descritos a seguir.

Varíáveis Biológicas

Quant.o aidade da menarca, a Iaixa etária se apre

sentou da seguinte forma: 2S%J (3) tíveram a menarca

'lOS 11 anos, 50% (6) aos 12 anos, 17% (2) aos 13 anos e

8% (1) aos 15 anos.

Sobre a idade ginecológica, a maior idade encon

trada no estudo foi de cinco anos em 17%1 (2) dos casos e

a menor idade ginecológica foi de urn ano, corn 8% (1). O

conjunto de maior idade ginecológica encontrado foi de

quatro a cinco anos, com um Índice de SO% (6), o que re

presenta em termos de idade biológica, 15 a 16 anos, ou

seja, mesmo com a idade ginecológica maíor, constata-se

a precocidade para o desenvolvimento da gestacáo,

Em rclacáo a idade, a incidencia de gravidez na

adolescencia foi de 33% (4) na faixa etária dos 17 anos,

17% (2) aos 16 anos, 25% (3) aos 15 anos, 8% (1) aos 14

e 17% (2) aos 13 anos de ida de.

A idade ao engravidar pela primeira vez teve como

faixa predominante os 15 anos, com 33% (4), seguida dos

deis extremos encontrados, 13 e 17 anos com 2S% (3)

cada e na faixa dos 14 anos e 16 anos 8% (1) cada.

Quanto a abortos anteriores, urna adolescente re

feríu aborto prévio agravidez atual. Sobre o número de

gestacóes anteriores a termo ou interrompidas, 17% (2)

tíveram gestacáo a termo anterior agestacáo atual, urna

com Iilhos vivos e urna com óbito neonatal precoce,

Para utilizacáo, indicacáo e tipo de método anticon

cepcional anterior agcstacáo, 58% (7) das adolescentes

náo utilizavammétodo anticoncepcional após a sexarca, e

mesmo para as 42% (S) que usavam, essa prática náo foi

eficiente na prevencáo da gravidez. O método contracep

tivo mais utilizado foi o preservativo masculino com 33%

(4), seguido do anticoncepcional oral com 25%(3).

Variáveis psicológicas

Quanto ao aspecto relacíonamento familiar, 75%

(9) das gestantes definiram o relacionarnento com o



cornpanheiro como ótimo, 17%) (2) como born e urna

como regular. Nas rela<;5es com a rnáe, 42% (5) a clas

sificaram como ótima, 50% (6) corno boa e urna como

regular. As relacoes com os país e irmáos foram ótimas

para 33% (4), boas para 50% (6) e regular para urna. AI

gumas das adolescentes entrevistadas possuíam particu

laridades nas relacóes familiares, como morar com a avó

ou possuir padrasto, levando a urna sítuacao diferenciada

de convívio familiar.

Sobre o éxodo escolar 50% (6) das entrevistadas

abandonaram a escola na gravidez atual ou em gesta

<;5es anteriores. Em relacáo aaceitacáo da gravidez atual,

100% (12) das adolescentes tíveram a gcstacáo aceita

pela familia. Contudo, para o planejamento da gravidez

atual, apenas 25% (3) das adolescentes dísseram ter pla

nejado a gravidez, enquanto para 75% (9) ela surgiu de

forma inesperada.

Variáveis socíaís

Quanto ao grau de escolaridade. urna das gestantes

entrevistadas completou o ensino médío, 25% (3) aban

donaram o en sino médio em curso e 33% (4) tinham o

ensino fundamental incompleto.

Sobre o número de parceiros até o momento,

100%1 (12) das adolescentes relataram terem tido so

mente um parceiro sexual, Em relacáo ao meio de acesso

aeducacáo sexual, a escola foi a primeira a ser citada por

67% (8), seguido da figura materna mm 25% (3) e em

terceiro lugar os amigos com urna cítacño. As princípais

fontes de educacáo sexual citadas foram livros, revistas e

jornais com 25% (3), seguidos dos amigos COIn 17% (2) e

teIcvísáo e rádio mm 17% (2).

Em consideracáo a renda familiar, para 33% (4)

esta era igual a um salário mínimo (350,00 reaís vigentes

a época da coleta de dados), para 42% (5) igual a dais

salários mínimos, para 17% (2) tres salários e urna com

renda de quatro saláríos mínimos.

Sobre o estado civil, nenhuma adolescente relatou

ser legalmente casada, sendo que as 58%1 (7) que mora

vam com o companheiro, o fizerarn por ocasiáo da gra

videz e as outras 42% (S) que disseram estar solteiras,

namoravarn o pai do bebé e relatararn ter um bmn rela

cionamento com o mesmo.

A respeito da ocupa~ao principal, 50% (6) das

adolescent.es disseram ser do lar e 42% (S) est.udantes.

Ambas as ocupa<;5es nao pertencem ao grupo economi-

Oltveíra BRG; Viera es; Fonseca IFNA

camente atívo, Apenas urna disse ter um emprego remu

nerado de empregada doméstica.

D1SCUSSAO

A menarca, primeira menstruacao. é um indica

dor de maturacáo no desenvclvirnento da mulher e tem

ocorrido, em média, aos doze anos(6), o que foi tambérn

identificado em nosso estudo, poís 50% das adolescentes

tíveram a menarca corn essa ídade, Tal fato tem ocorrido

mais cedo do que para as geracñes anteriores. fenómeno

que pode ser explicado por váríos fatores, tais como: me

lhoria da condicáo alimentar e nutricional de nossa so

ciedade, utilizacáo de hormónios na carne animal, agro

tóxicos ern verduras, legumes e frutas, aditivos químicos

em alimentos industrializados, hipóteses que prornovam

o desenvolvimento orgánico acelerado do adolescente,

bem como o diálogo na escola, com a família em casa,

corn os variados grupos, que podern acelerar a menarca

e também a própria sexarca, ou seja, a prímeíra relacáo

sexua¡l7J.

Outro aspecto estudado foi a respeíto da idade gi

necológica, que em sua definicáo, é o tempo compreendí

do entre a idade ern que a adolescente engravidou e a ida

de em que teve sua menarca, a qual variou de um a cinco

anos em nosso estudo. N<1o existe idade determinada

para a primeira relacao sexual - sexarca, fato este que

vern se tornando cada vez mais precoce em nossa socíe

dade (7) . Na literatura, há ampla díscussáo quanto aos fa

tores que interferern na evolucáo e resultado gestactonal,

destacando-se a idade ginecológica, peso pré-gravídíco e

ganho de peso gestacional, hábito de fumar, paridade, as

sísténcía pre-natal, presenca do companheiro e suporte

fami Ilar (8) .

A idade foi urna das variáveis estudadas, ern fun

cáo de que se estima cerca de 21,7% da populacáo brasi

leira ter entre 10 e 19 anos de ida de: 11,1% en trc 1()a 14

anos e 10,6% entre 15 e 19 anos e que também, nos últí

n10S anos, o número absoluto e relativo de gestacóes em

adolescentes vcm aumentando, especialmente no grupo

dentre 10 a 14 anos(6J. A idade das adolescentes correen

trou-se nos 17 anos de ídade, seudo que a maíor inciden

cia de primeira gestacáo foi na Iaixa dos 15 anos(l), o que

também foi encontrado em nosso estudo.

Os estudos demográficos tem demonstrado que

no Brasil, nos últimos vinte anos, houve um aumento

da taxa específica de fecundidade e urna eleva<;<1o rela-
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tíva de nascímentos em mulheres dentre 15 a 19 anos,

em contraste com a tendencia revelada em outros grupos

etánosí'". Ern consonáncia com a dimínuicáo abrupta da

taxa de fccundidade experimentada nas últimas décadas,

excetua-se a faixa etáría dentre 15 a 19 anos, a qual ainda

é crescentell''l.

Em relacáo a problemática da gravidez precoce

nos países em desenvolvnnento, há quatro décadas tem

se observado a partícipacáo dessa Iaixa etária no au

mento da fecundídade, fato esse que se deve tambérn a

já abordada inicíacáo sexual precoce e nao utilizacáo dos

métodos contraceptivos, principalmente nos menores de

16 anas(ll)o

Questiona-se a irnportáncia de se considerar a

idade para a ocorréncia da gravidez, ressalvando que as

complicacóes relativas ao deslecho da gravidez se as

sociam as condicoes sociais de existencia, relacionadas

corn o nivel de escolaridade, estado civil, apoio familiar e,

sobretudo, com um adcquado acompanhamento de pré

-natal(10)o

No plano reprodutivo, a maioria dos jovens atual

mente chega a maturidade sexual antes da maturidade

social, emocional ou a independencia económica, Situa

cóes essas que podem ser determinadas pela erotizacáo

promovida pela mídia, que desencadeia urn estímulo para

a ínícíacáo sexual precoce, que sern o domínio de conhe

cimentos sobre práticas contraceptivas, pode resultar ern

gravidez nao planejadal-vl. Esse fato está díretamente

relacionado aos índices de abortamcnto índuzido, o que,

considerando-se a dificuldade de fidelidade dos dados

por se tratar de um tema um tanto quanto velado - pois

a história e a literatura apontam que a prática do aborto

no Brasil está associada a clandestínidadc - pode levar

a omissáo de dados na entrevista. Na maioria dos países

latino-americanos o aborto é ilegal, e as mulheres que

nao pretendern levar urna gestacáo adiante, multas vezes

recorrem a um procedimento perigoso para sua saúde,

utilizando-se de diversos instrumentos inapropriados,

além de métodos cirúrgicos ern clínicas clandestinas e

uma prostaglandina disponível no mercado, muitas ve

zes utiHzada para interromper a gest.a<;ao indesejada(12).

Pesquisa realizada em toda a América Latina pelo

Instituto Alan GuttInacher aponta no Brasil uma t.axaanu

al de 3,7 abortos para cada 100 mulheres, mm idade de

15 a 49 anos, e, no total de 4.693.300 gesta<;oes ocorridas

no país durante o ano de 1991, um total de 1,4330350 ter

minaram em aborto, ou seja, 31 %1 das gesta<;oes foram in-

terrornpídasí l tl, Estudo mais recente sobre a magnitude

do aborto no Brasil estimou que 1.054.242 abortos foram

induzidos ern 2005. A fonte de dados utilizada é o número

de ínternacóes por abortamcnto registradas no Servico

de Informacoes Hosprtalares do Sistema Único de Saúde,

A grande maioria dos casos ocorreu no Nordeste e Sudes

te do país, com urna estimativa de t.axa anual de aborto

induzido de 2,07 por 100 mulheres entre 15 e 49 anos(14)o

A adolescencia, pelo fato de estar marcada por es

pecificidades emocionais e comportamentaís, refletindo

na sua saúde sexual e reprodutiva, torna os adolescen

tes mais vulneráveis aos mesmos riscos aos quais muí

tos adultos estáo expostos, Alérn de iniciar as atívidades

sexuais, muitos o fazem sem proteger-se. expondo-se a

gravidez indesejada e náo planejada, pois menos de 20%

dos homens e 15% das mullieres usam algum método an

ticoncepcional na primeira relacáo sexuallvl.

O uso dos métodos contraceptivos varia segundo a

etapa da adolescencia e o grau de ínstrucáo, É mais usa

do depoís de decorrido muito tempo da ínícíacáo sexu

al e entre adolescentes com maior escolaridade. As com

baixo grau de instrucáo fazem menos uso e estáo mais

propensas a abandonar o uso dos anuconcepcionaist l-l,

conforme se constatou em nosso estudo, ern que mais da

metade das adolescentes nao utilizaram métodos antí

concepcionais.

Outra variável estudada foi o relacioriamento fa

miliar, pois independente da organízacáo familiar, familia

pressupóe a existencia de um lar, um local em que o ado

lescente se sente perteucerf/l. No entamo, dependendo

das relacóes familiares prévias a gravidez, os conflitos

pré-existentes podem se exacerbar. Nota-se que multas

adolescentes íntensífícam suas rclacóes com a máe, en

quanto outras nao conseguem manter um convívio har

monícso, O mesmo pode acontecer nas relacóes corn o

paí e os irmáos. Quant.o as relacóes da adolescente ges

tante com seu companheiro ou pai do bebe, em estudo

realizado, na grande maioria das vezes, estas foram de

nominadas corno ótimas, impulsionando-as a morar corn

o parceiro, formando uma nova família, frequentemente

construída em bases nfio muito sólidas(l).

Fato que se pode observar nas entrevistas é o de

que, apesar de as adolescentes t.ardarem a procurar a fa

mília para anunciar a notícia da gravidez, esta, por mais

contrária que tivesse se mostrado anteriormente e, até

Inesnw na hora do recebiTnento da notícia, acaba por

aceitar e colaborar com a adolescente gestante.



Nas adolescentes que nao tem apoio nem vínculo

fortalecido com sua familia ou com o parceiro, pode se

perceber urna interrupcáo do processo normal de desen

volvímcnto psico-afctívo-social. Geralmente, na sítuacáo

de gravidez indesejada, a adolescente sofre críticas de fa

miliares pelas pressócs socíaís envolvidas e também pe

los problemas Iinanceiros. Na maioria das vezes nao po

dem contar com o apoío nem da familia nem dos amigos

ou vízinhcs, entáo se sentern envergonhadas, culpadas e

corn dúvidas quanto ao seu futuro e do seu filho. Quando

as adolescentes percebem que estilo grávidas, geralmen

te recorrem primeiramente ao parceiro e em seguida aos

amigos, só depois procuram alguérn na familia onde o di

álogo pode ser mais bern estahelecido, geralmente com

a mae(l5).

Resultados encontrados mostram que 27,6% das

adolescentes planejaram a gravidez, tendo como prin

cipais justificativas: querer ser rnáe (51,2%), gestar de

criancas (18,6°/,,), desejo do casal (9,3%), nao querer per

der o parceíro (4,7%), vontade de ficar grávida (2,3%), o

fato de que o outro Iilho já estava crescendo (2,3%), eren

ca de que estava na hora (2,3%)), desejo de ir se acostu

mando mm o filho (2,3%) e idade do parceiro (2,3%)(16).

A gravidez na adolescencia nao é um episodio íso

lado, faz parte do processo de busca de identidade, busca

em que toda adolescente pode ter dífículdadcs ern rela

<;ao ao tempo e espaco, de assumir atitudes de rebeldía.

buscar grupos mmoritános ou até marginalizados que

a entenda, procurar solucóes mágicas para os seus pro

blemas, criar juízos de valor e desprezar aqueles que os

adultos lhe impuseram e, por isso, desenvolver reacóes

agressivas com aqueles que a cercam (17).

Outro problema importante a destacar em fun

<;ao da gravidez precoce é a aceitacáo pela adolescente

de urna realidade distinta daquela de estudante, ou seja,

mulher; futura rnáe - cuidadora de um bebe, cuidados

com a casa - o que faz com que, muitas vezes, a adoles

cente sinta-se inadequada no espa<;o da escola, levando

ao abandono da mesma. Estudo dest.aca a int.erferencia

da gravidez precoce no percurso academico, verificando

altos índices de baixa escolaridade entre maes adoles

centes, em decorrencia da evasáo, abandono e dificulda

de de ret.orno aescola. Coloca ainda que sao múltiplos os

fatores a poder influenciar na baixa escolaridade de ado

lescentes, entretanto, a maternidade precoce pode com

pnnneter o processo de escolariza<;áo, principalmente

em condi<;óes socioeconomicas desfavoráveis(B).
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Evidencia-se que os cuidados exigidos pelo recém

-nascido acabam por obstaculizar as atividades escolares

das adolescentes, que nao conseguem assistir as aulas e

abandonam a escola precocemente, atrapalhando seu de

senvolvimento escoLar(12).

A gravidez na adolescencia é um fato comum em

multas escolas atuahuente, tendo em vista o grande nú

mero de adolescentes que engravidam durante o período

escolar, envolvendo urna série de quest5es como a rea

cáo da adolescente a sua gravidez, a rcacáo da escola e

da farnília e a ínterrupcáo ou nao dos estudos, Além do

aspecto socíocconómíco, o abandono dos estudos pode

ocorrer por fatores psicológicos. A adolescente pode sen

tir vergonha da sua barriga, que aparece como preva de

sua atividade sexual, gerando sentímentos de angústia e

conflitos que se expressam por sentimentos ambivalen

tes de vergonha que revela a negacáo de sua sexualidade,

e na satisfacáo da gravidez, o que expressa o seu desojo

de ter o filho(17).

Adolescentes entrevistadas afírmaram ter conhe

cimento de que exercer a atividade sexual sern o uso de

contraceptivos poderia provocar uma gravidez. Entretan

to, nao fizeram uso desses métodos quando ínicíaram a

vida sexual(17). Assim, deixar de usar métodos contra

ceptivos nao se refere exclusivamente a desinformacáo

sexual, mas ao desejo de ter um filho na adolescencia,

seja para testar sua Jerninilidade mediante a constatacáo

de sua capacidade procríatíva, seja pelo próprio desejo

em si. Situacáo que varia de acordo corn os aspectos psi

cossociais de cada familia, em que a maternidade assume

significados variados de acorde com as vivencias, desejos

e fantasías.

Nao é suficiente que a adolescente conheca os mé

todos anticoncepcionais para garantir o seu uso, evitan

do a gravidez índesejada, pois a familia e a sociedade nao

aceitam abertamente jovens com práticas sexuais e ist.o

as leva a nao utiLizar os métodos que conhecem, urna vez

que o psiquismo da adolescente produz bloqueios que

geranl o esquecimento na utiliza<;ao de métodos contra

ceptivosC16).

Em rela<;ao aquantidade de parceiros que as ado

lescentes tiveram antes da gravidez, em dados de pes

quisa(1) o número de parceiros total foi um para 55,56%

das adolescentes e quatro para 5,56%. A maior parte das

adolescentes era solteira na prüneira gesta<;áo (66,67%),

entret.anto, no período p6s-gestacional apenas 27,78%

encontravam-se solteiras e as restantes estavam amasia-

RevRene, Fort,Je,", 2011 ,brijun; 12(21'238-46. 243



Ohveíra BRG,Viera es, Fcnseca [FNA

das ou casadas, ou seja, um relacionamento considerado

socialmente estável. Em nosso estudo 100% haviarn tido

semente um parceiro e durante a gestacáo 58,3% mora

vam com o paí do bebe.

As gestacóes ocorreram no contexto de relacio

namentos afetívos estabelecidos em sua grande maíoría,

sendo que semente um pequeno percentual ocorre em

parcerias eventuaís (14,2%) em homens e 2,5% em mu

lheres). A malcría das adolescentes (56,2%) tinha como

parceiro da prímeíra gestacáo antes dos vínte anos aque

les com quem se íniciaram sexuahnentel''!

Adolescentes no município de Botucatu, acerca da

sítuacao marital, disseram que: 20% eram legalmente

casadas; outras 50%, embora solteiras, moravarn com o

companheíro, 25% estavam sozínhas e sern cornpanheí

ro e 5% disseram estar solteiras, mas namorando o pai

do bebé( 15l, Dados que tambérn foram semelhantes nes

te estudo.

Dados encontrados quanto a sítuacáo conjugal

mostram que no período pré-gestacíonal, 66 fl!i) das ado

lescentes erarn solteiras, 26% viviam em comunháo Iivre

e apenas 8% estavam casadas. No período pós-gestacio

na], o perfil mudou significatívamente, em que o número

de adolescentes solteiras passou para 18,8%, de cornu

nháo Iivre para 60,6% e de casadas para 18,5%(81,

Frcqüentcmcnte. a gcstacáo precoce está ligada a
ocorréncia da inicíacáo sexual precoce, desconhecimento

ou nao uso dos métodos contraceptivos, aliados afalta de

partícípacáo da escola e servicos de saúde no processo de

educacáo sexual dos adolescentesí lvl.

Os servicos de saúde e a escola sao poucas vezes

aporitados corno orientadores da sexualidade na ado

lescencia, sugerindo que há urna lacuna no trabalho

dessas instituicóes frente a essas questóes, merecendo

urna revísáo e construcáo de políticas norteadoras, re

percutindo na melhoria da assísténcía asaúde e forma

cáo escolar(15].

Estudo feito com enfermeiros para avahar sua

prática sobre planejamento familiar com adolescentes

mcstrou que o planejamento familiar para adolescentes

ocorre, porém, pouco direcionado para as especlflcidades

desse público, caracterizando-se também por disponibi

lidade hnütada dos métodos contraceptivos e fragilidade

na organizar;ao do servir;o, com demora no atendimen

to, horário compatível com o da escola, falta de tempo e

de espa<;o para profissionais realizaren1 atividades gru

paisC1 8], evidenciando que o servir;o de saúde tem feito

pouco ou nenhum ínvestimento nessa prática voltada

para o público adolescente.

Outro fator diretamente relacionado a questño

da gravidez precoce é a situacáo social da jovcm, cujo

fator renda familiar se sobressai como influente nessa

problemática, em diversos aspectos. Em urna pesquisa,

ao questionar as adolescentes gestantes sobre a renda

familiar; constatou-se que elas hesítaram ern responder;

seudo que urna grande parte disse náo saber. Dentre as

que responderam, a maíoria relatou renda inferior a tres

salários mínimos, mostrando baixo poder aquisirívo. O

fato de as adolescentes desconhecerem a renda familiar

reflete o pouco envolvimento com a realídade concreta

de seu sustento e de seu filho, mostrando maís urna vez

que a gravidez nao foi de forma ídealizadat-U. No presen

te estudo a renda faruiliar encontrada estava entre um e

quatro salários mínimos.

Multas pesquisas demográficas tém dernonstrado

a importancia das condicóes sócioeconómicas das máes

ern análise de fecundidade, A escolarídade da máe é con

siderada urna importante variável, pois expressa a situa

r;<10 socíoeconómica, e tem sido relatada a relacáo desta

variável com a gesta.r;<1o(12J.

Socialmente, atribuí-se a adolescencia valores de

urna etapa da vida em que se deve dar atencáo exclusiva

aos estudos e a prcparacáo profíssional, A constituícáo

da familia só deve acontecer após a formacáo prcfissio

nal e a conquista da estabilidade ñnanceira. A gravidez

precoce e nao planejada pode acarretar, com muita frequ

éncia, consequéncias no processo de escolarizacao e por

sua vez, na ínsercáo no mercado de trabalho, altamente

competitivo.

A gravidez na adolescencia e nao planejada pode

acarretar sobrecarga psíquica, emocional e social para

o desenvolvímento da adolescente. Desta forma, contar

com urna rede de apoio é fundamental para reestabele

cer os parámetros de vida modificados após a constata

r;<10 da gravidez, com o apoío de escola, familia e unida

de de saúde(19J. A auséncia de urna rede de apoío pode

contribuir para modificar significativamente seu projcto

de vida futura, seu deseuvolvimento. a responsabiJldade

para com o filho, a possibilidade de perpetua~ao do ci

clo de pobreza, educa<;ao precária, falta de perspectiva

de vida, lazer e emprego(20J. A instabilidade economlca

ainda contribui para a eva sao escolar, baixa escolaridade

e dificuldade de inser<;fio no mercado de trabalho, com

prometendo a estabilidade conjugal e estado de saúde



da gestante e seu filho, principalmente das que nao tém

apoio familiar(8).

Outro aspecto que ainda deve ser considerado é a

reincidencia de gestacócs cm adolescentes, caso esta nao

tenha um acornpanbarnento após o parto direcionado ao

planejamento familiar e promccáo de sua saúde, Essa

reincidencia ocorre em torno de 30% no prímeíro ano

e até 50% no segundo ano após a prímeira gesta~ao(21)

que mostrou urna alta incidencia de nova gestacáo após

cinco anos da prímeira gravidez (61 %), seudo que gran

de parte das adolescentes participantes da pesquisa ha

vía engravidado mais de urna vez neste período (40%).

CONCLUSAO

a perfil ohtido das adolescentes gestantes mostra

que os dados encontrados corroboram os da literatura:

menarca precoce, repeténcia escolar, abandono escolar,

ausencia de ocupacáo remunerada, baíxa renda familiar,

um parceiro sexual semente, geralmente com uniáo con

sensual, baixo uso de contraceptivos, baixo grau de co

nhecimento e orientacáo sobre contraceptivos, hístória

de gravidez na adolescencia na familia, reacáo positiva

da familia ern relacáo agravidez atual,

Esse perfil demonstra que - apesar dos avances

e da divulgacáo de estudos realizados com adolescentes

sobre essa temática, da divulgacáo das práticas sexuaís

como normais entre os jovens nos príncípais programas

da televisáo aberta, das festas as quais partícipam cada

vez mais cedo com liberalidade dos costumes entre si 

a gravidez e o sexo inseguro contínuam como práticas

recorrentes. A Iiherdade dos costumes náo está assocía

da amaturidade para o cuidado do corpo cm relacáo a
prevencáo de doencas e da gravidez precoce. a que nos

motiva a divulgar esses resultados e suscitar a reflexáo

dos enfermeiros que atuam na atencáo básica sobre o

que tern sido Jeitopara mudar essa realidade.

Reforca-se a importancia de se repensar acóes

para a assisténcia asaúde do adolescente na atencáo bá

sica, com programas alicercados na literatura, dirigidos a

eles, dispondo de novas formas - que náo a maternidade

- de saciar as necessidades emccíonais e de desenvolví

mento, mediant.e alternativas de vida para esse período.

Também é importante que o enfermeiro da aten~<1o bási

ca envolva-se no desenvolvünento de programas educatl

vos sobre desenvolvimento sexual, treinaInento de habi

lidades interpessoais, de negocia~ao e comunica~ao nas
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escolas, além de desenvolver instrumentos para identifi

car adolescentes com alto risco para a gravidez precoce.

Sugerimos algumas estratégias para a atuacáo da

enfermagern com adolescentes, tais como a consulta de

enfermagem, o uso da internet para divulgar orientacóes

e a educacáo em saúde, contemplando também a família

do adolescente. A estratégia de adolescentes multiplica

dores da prornocáo de saúde deve ser utilizada, seudo o

próprio jovem o elo entre os profissionais de saúde e a

populacáo adolescente. A atcncáo prrmána asaúde deve

ser trabalhada de forma articulada com os dernais seto

res da comunidade, em urna relacáo de intersetorralidade

na busca da prornocáo da saúde desse grupo, que pos

sibilite a construcáo de projetos de vida saudáveis, que

incluam o lazer; atividades esportivas e culturais, a edu

cacao e o trabalho,

A organízacáo dos cuidados a saúde, e específí

camente a atuacáo da enferrnagem, continua exigindo

novas pautas, propostas e metodologias de íntervencáo,

Alérn dísso, nao prescinde de novas formas de compre

ender os processos sociais, biológicos, subjetivos e ins

títucícnais que conformam a qualidade de vida dos ado

lescentes brasileiros, as diferentes vulnerabilidades aos

agravos a saúde e as insuficiencias de modalidades de

acóes e servicos a que tem direito,

É preciso tornar os scrvicos de saúde mais atra

tivos e direcionados aos adolescentes, ultrapassando o

enfoque de atendímento a demanda e transnussáo de

ínformacóes acerca da sexualidade e disponibílízacáo de

métodos contraceptivos, criando estratégias de atendí

mento que promovam a partícípacáo e presenca do ado

lescente nos servícos de saúde,

Além de pensar novas formas de trabalho com a

saúde do adolescente, necessita-se urna constante re

novacáo de valores, construídos coletivamente, entre

adolescentes, farnília e sociedade, A partir da divulgacáo

do perfil das adolescentes gestantes nessa pesquisa, es

peramos contribuir com o setor saúde para que tenha

mais subsidios, apesar de náo tao noves, pois os fatores

permaneccm praticamentc inalterados, para planejar e

implementar acóes com vistas a minimizar o problema

da gestacáo precoce e que possam repensar as acoes de

senvolvidas e programar acoes de mudanca na atencáo

primária que contemple a integralidade para a saúde do

adolescente.
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