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RESUMO

Este é um relato que discorre uma vivência de estágio que ocorreu durante a
formação do curso Técnico em Enfermagem da Escola GHC, em uma Unidade
Básica de Saúde. A gravidez na adolescência é uma questão que preocupa os
profissionais da saúde e da educação, pelo impacto que traz na vida dos jovens e no
seu contexto familiar. Por outro lado, nem sempre os adolescentes procuram a
Unidade Básica de Saúde para esclarecer dúvidas ou buscar informações. Vou
relatar neste trabalho os impactos que a gravidez na adolescência pode trazer na
vida dos jovens e de suas famílias e o quanto os serviços de saúde podem contribuir
para a prevenção da gravidez precoce, especialmente na Atenção Básica,
destacando o potencial educacional do profissional técnico de enfermagem atuando
junto com a equipe.
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1 INTRODUÇÃO
A gravidez na adolescência é uma questão que preocupa os profissionais da
saúde e da educação, pelo impacto que traz na vida dos envolvidos, e
principalmente das meninas/mulheres, mas nem sempre os adolescentes procuram
a Unidade Básica de Saúde para esclarecer dúvidas ou buscar informações. Diante
desta realidade, durante a minha vivência de estágio do curso Técnico em
Enfermagem da Escola GHC, descrevo algumas das ações desenvolvidas pela
Unidade Básica de Saúde no que diz respeito às gestantes adolescentes, contudo
destaco que nenhuma de prevenção a gravidez de meninas e meninos nos espaços
onde eles se encontram.
Sendo assim, dentre tantas vivências de estágio, selecionei a que mais me
chamou a atenção em uma Unidade Básica de Saúde. Neste trabalho, destaco a
importância da prevenção da gravidez na adolescência e o quanto o técnico em
enfermagem, junto com a equipe de saúde, pode contribuir para isso.
Este relato surgiu a partir de uma vivência de estágio na Unidade Básica de
Saúde Santíssima Trindade, localizada na zona norte de Porto Alegre e composta
por uma equipe multiprofissional.
Vou relatar o quanto refleti sobre esse tema, um pouco da minha experiência
como mãe na adolescência, os diversos impactos que uma gravidez precoce pode
causar e o quanto os serviços de saúde podem contribuir, destacando o potencial
educacional do técnico em enfermagem.
Meu objetivo com este relato é refletir o quanto podemos contribuir, de uma
forma simples, esclarecendo as dúvidas, desconstruindo pré-conceitos e tabus,
criando vínculos com a escola, comunidade e família e oportunizando informações
para a prevenção da gravidez não planejada na adolescência.
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2 GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E SEUS SIGNIFICADOS E IMPACTOS

2.1. O que é a adolescência?

A adolescência é um período de muitas modificações no corpo e na mente,
onde uma turbulência de sensações, emoções e conflitos surgem.
Segundo Padilha et al (2011) adolescência é reconhecida como um período
de transição entre a infância e a fase adulta assinalada por vários processos no
âmbito biológico, psicológico e social, marcando uma etapa na vida do ser humano.
Este processo necessita ser compreendido e acompanhado pela família, escola e
Estado em um contexto que proporcione desenvolvimento do adolescente.
O período que define a adolescência varia de acordo com a fonte pesquisada,
sendo que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o período que
delimita a adolescência é compreendido dos 10 aos 19 anos, 11 meses e 29 dias
(PADILHA, 2011). No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (1990) a idade
fixada é dos 12 aos 18 anos. Mas o importante é entender as mudanças,
necessidades e possibilidades que temos em cuidar das pessoas nesse período de
muitas descobertas e instabilidades.

2.2 Significados da Gravidez na Adolescência

A gravidez na adolescência, constatada por profissionais de saúde e da
educação, é uma realidade frequente na vida de muitos adolescentes, independente
da classe social, e que muitas vezes é um elemento desestruturador na vida dos
jovens que, na maioria das vezes estão em busca da conquista de seu lugar ao sol
e, que acabam se deparando com a responsabilidade em manter um individuo
dependente, acarretando muitas mudanças e impactos, tanto na vida do adolescente
quanto no seu contexto familiar.
Em 2011, no Brasil, tivemos 2.913.160 nascimentos; destes, 533.103 de
meninas de 15 a 19 anos, e 27.785 de meninas de 10 a 14 anos,
representando 18% e 0,9%, respectivamente, de adolescentes grávidas
nesta faixa etária. Apesar de os números indicarem uma diminuição de
nascidos vivos nessa faixa etária nos últimos 10 anos, as percentagens
ainda são extremamente preocupantes, com particular atenção para
menores de 15 anos. (ALMEIDA, [s.d]).
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Durante o período que estagiei na Unidade Básica de Saúde Santíssima
Trindade acompanhei diversos atendimentos de saúde, mas um se sobressaiu e me
fez refletir o quanto nós, enquanto profissionais de enfermagem, podemos contribuir
para a promoção da saúde, neste caso visando à prevenção da gravidez na
adolescência.
Em uma manhã de estágio, durante o segundo semestre de 2015, eu
acompanhava a enfermeira no setor denominado pela equipe de “Acolhimento”, no
qual os usuários relatavam o motivo de buscarem a assistência na unidade de
saúde. Ali era feita a escuta e uma conversa com um olhar mais técnico, com a
finalidade de resolver a demanda trazida pelo usuário. Foi neste setor que uma
adolescente de dezessete anos, acompanhada do filho, procurou atendimento
explicando que na semana anterior o filho estava com problemas no sistema
respiratório e, que até então ele estava afastado da escola infantil para realizar o
tratamento em casa. Solicitou um atestado que comprovasse que o menino já estava
bem clinicamente, para então voltar a frequentar a escola. A enfermeira foi solicitar
ao médico que avaliasse ele e eu permaneci com os dois na sala e conversamos por
alguns minutos. Ela relatou que engravidou aos quinze anos, que ainda cursava a 7º
série do ensino fundamental, morava com seu pai, não tinha renda financeira e o pai
do seu filho também era adolescente, mas não registrou o menino. Em poucos
minutos de conversa, descobrimos alguns fatos em comum nós duas fomos mães
adolescentes.
Eu me tornei mãe aos dezessete anos, também não planejei a gravidez, não
tinha renda alguma e nem ensino médio completo. Além disso, tínhamos outra
situação em comum, nenhuma das duas recebeu em algum momento informações
claras sobre os métodos contraceptivos e as formas de utilizá-los. Ela relatou que
morava com seu pai e que ele não sabia como abordar o assunto e, ela por outro
lado não sabia como e a quem questionar. Nenhuma de nós recebeu qualquer
informação no contexto familiar, na escola ou no serviço de saúde.
Acredito que um dos fatores associados ao não uso de anticoncepcionais na
adolescência, é a falta de conhecimento do adolescente acerca de questões sexuais
e ainda por possuírem crenças errôneas em relação aos métodos contraceptivos.
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A gravidez indesejada e eventuais abortos frequentemente são causados
pela falta – ou uso incorreto – de contraceptivos. Os jovens precisam
receber educação sobre os contraceptivos para tomarem decisões
conscientes sobre quando desejam tornarem-se pais. (BAYER, 2016).

Acredito ainda que muitos jovens não se sentem seguros a falar sobre
sexualidade no contexto familiar, na escola ou na Unidade de Saúde, e um dos
motivos para isso é o pré-conceito existente em relação a qual idade é correta para
ter ou não relações sexuais, sendo assim, acabam utilizando de forma errônea ou
não utilizando métodos contraceptivos.
Nos dias seguintes eu ainda refletia sobre aquela conversa, pensava muito
nos impactos que uma gravidez na adolescência traz a realidade de muitos jovens,
para suas famílias e consequentemente para a sociedade também.
Muitos jovens deixam de frequentar a escola para cuidar dos filhos e/ou
trabalhar para então obter uma renda financeira fixa.
A paciente que conversei na Unidade Básica de Saúde relatou que ficou, em
média, um ano sem estudar para cuidar do seu filho e trabalhar, mas que retornou
há poucos meses à escola com o auxilio do seu pai, para que após concluir os
estudos ter chances de melhores empregos. Eu fiquei afastada da escola por três
anos e posteriormente conclui o ensino médio na modalidade à distância com o
auxílio da minha mãe e do pai do meu filho.
Essa história se repete inúmeras vezes na vida de muitos jovens, uma
gravidez na adolescência trás junto com a responsabilidade de educar uma criança,
a responsabilidade do sustento. Sendo assim, muitas vezes a escolha de evadir-se
da escola para trabalhar torna-se uma realidade.
Dados apontam que o abandono escolar é superior entre as meninas que
engravidaram em comparação às que não engravidaram. Estudo do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) realizado em 2009 diz que o
percentual do abandono escolar foi de 6,1% entre meninas de 10-17 anos
sem filhos. Já para meninas na mesma faixa etária com filhos, esse
percentual saltou para 75,6%. (ALMEIDA, [s.d]).

A família também sofre um forte impacto com a gravidez precoce, uma vez
que a rotina, renda financeira e espaço físico mudam na maioria dos casos.
Nem sempre os familiares sabem como abordar o assunto e, ainda existem
muitos tabus e crenças errôneas sobre os métodos contraceptivos, o que causa
ainda mais dúvidas tanto nos familiares quanto nos jovens.
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Ao conversar com a paciente na Unidade Básica de Saúde, ela ainda relatou
que morava apenas com seu pai e que ele nunca abordou o assunto com ela
por sentir-se envergonhado em falar sobre sexualidade, por outro lado ela também
não se sentia à vontade para questioná-lo. Acredito que este seja o sentimento e
dificuldade de muitos jovens, o que leva ao descuido consigo e com o outro, por
exemplo, no que diz respeito às doenças sexualmente transmissíveis e
principalmente a disseminação do HIV.
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3 O PAPEL DO SERVIÇO DE SAÚDE E DO TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Durante o período que estagiei na unidade, não presenciei nenhuma atividade
informativa, educacional ou preventiva relacionada ao tema. Acredito que alguns
profissionais não se sentem capacitados para abordar o assunto e que se sentem
receosos em entrar em um espaço que ainda existem muitos pré-conceitos.

3.1 O papel dos Serviços de Saúde

O serviço de saúde, especialmente a Atenção Básica, tem muito a contribuir
no processo de promoção da educação sexual e prevenção da gravidez na
adolescência, mas para isso é necessário capacitar os profissionais, para que eles
possam criar maneiras fazendo com que os jovens sintam-se pertencentes daquele
espaço.
Conforme

Tôrres,

Nascimento,

Alchieri

(2013)

a

frequência

de

adolescentes e jovens ainda é muito rara nos serviços de saúde, o que pode ser
resultado da falta de capacitação e da dificuldade que os profissionais têm em
elaborar e desenvolver ações educativas para atender essa demanda. E que são
diversas as oportunidades de abordagens aos jovens independentemente das
razões que o levaram a procurar o serviço de saúde.
Ao questionar os profissionais daquela Unidade Básica de Saúde em relação
às ações preventivas da gravidez precoce, fiquei surpresa e decepcionada com a
resposta. Apesar de ter conhecimento dos casos de meninas e meninos que se
tornaram pais precocemente, não é realizada nenhuma atividade preventiva, não
presenciei atividades ou ações que oportunizassem a equipe a criar um vínculo com
os mesmos.
Acredito que são diversas as alternativas na Atenção Básica de promover
ações educativas sobre sexualidade, métodos contraceptivos, gravidez na
adolescência e doenças sexualmente transmissíveis, justamente por ter a
possibilidade de criar vínculos com os usuários/comunidade e ocupar diversos
ambientes alternativos.
As informações oferecidas devem ser completas e precisas sobre
sexualidade, anticoncepção, gravidez e proteção contra doenças
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sexualmente transmissíveis. É importante que as ações educativas se
desenvolvam em diferentes espaços, nas escolas, nas associações
comunitárias, nos serviços de saúde, no domicílio, entre outros, buscandose o envolvimento dos pais e familiares. (BRASIL. Ministério da Saúde,
2013).

Além dos serviços de saúde a escola também tem um papel fundamental na
promoção da educação sexual, justamente por ser um espaço de formação
disciplinar e social. Sendo assim, é importante a equipe de saúde ocupar este
espaço criando vínculos com a equipe pedagógica da instituição, e juntos
desenvolverem ações educativas e informativas que auxiliem no processo de
prevenção da gravidez na adolescência.
Um exemplo disso é o Programa Saúde na Escola, onde se tem um vínculo
entre profissionais de saúde e equipe escolar, visando à promoção de ações
educativas em saúde.
O Programa Saúde na Escola tem como objetivo contribuir para a formação
integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e
atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que
comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede
pública de ensino. (BRASIL. Ministério da Educação, 2016).

Durante o estágio, percebi que o técnico em enfermagem está presente no
cuidado desde a prevenção até a reabilitação, sendo um dos profissionais que mais
permanece

ao

lado

das

pessoas

que

estão

sendo

cuidadas,

e

que

consequentemente tem diversas oportunidades de abordar variados assuntos.

3.2 O papel do Técnico em Enfermagem:

O profissional técnico em enfermagem tem muito a contribuir nas ações
preventivas como membro da equipe de saúde, justamente por ser o profissional que
está presente na maioria dos atendimentos da assistência, e deve apoderar-se do
seu potencial educacional.
Conforme o Decreto n° 94.406/87 do Conselho Federal de Enfermagem que
regulamenta a Lei n° 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício
da Enfermagem, e dá outras providências, são atribuições do Auxiliar e do Técnico
de Enfermagem:
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I - participar das atividades de atenção realizando procedimentos
regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas,
associações etc.);
II - realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;
III - realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme
planejamento da equipe;
IV - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento das UBS;
V - contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente
(BRASIL, 1987).

Sabendo-se que o profissional de enfermagem de nível técnico pode e deve
realizar ações de educação em saúde conforme planejamento da equipe, essa
prática deve ser incentivada e valorizada pelos demais profissionais.
Encontrei dificuldades em localizar artigos que descrevam ações educativas
realizadas pelos profissionais técnicos em enfermagem, talvez porque não seja tão
frequente da prática diária desses profissionais.
É necessário acolher os usuários, esclarecendo suas dúvidas, criando
vínculos e alternativas para ampliar o acesso às informações sobre métodos
contraceptivos e os impactos que uma gravidez precoce causa na vida pessoal do
individuo, no seu contexto familiar e no seu meio social. E principalmente criar
medidas que façam com que os jovens sintam que a Unidade Básica de Saúde
também é um espaço que pode e deve ser ocupado por eles.
Adolescentes e jovens são pessoas livres e autônomas, que tem direito a
receber educação sexual e reprodutiva e a ter acesso às ações e serviços
de saúde que os auxiliem a lidar com a sexualidade de forma positiva e
responsável e os incentive a adotar comportamentos de prevenção e de
cuidado pessoal. (BRASIL. Ministério da Saúde, 2010).

Acredito que ações que oportunizem diálogo claro, informações de como e
onde procurar atendimentos ligados a Atenção Básica e que incluam os jovens nas
práticas de promoção e prevenção de saúde contribuem muito, não só para a
prevenção da gravidez na adolescência, mas também para ações educativas de
saúde.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dessa vivência de estágio, percebi que a gravidez na adolescência
ainda é pouco relatada de forma clara, tanto pelos profissionais de saúde, quanto
pelos usuários do serviço, mesmo que seja frequente na realidade de muitos jovens
e familiares.
Acredito que, enquanto profissionais de saúde, temos muito a contribuir pra
desmistificação do tema e esclarecer às dúvidas que possam surgir nesse período
de muitas descobertas, no caso a adolescência.
Minha experiência, como mãe precocemente, fez com que eu me colocasse
no lugar daquela jovem, que também sem informação alguma, se tornou mãe ainda
adolescente.
E por conhecer o Serviço Único de Saúde (SUS) e seus princípios, desejo
que cada vez mais os adolescentes sejam incluídos nas ações preventivas e nos
espaços de saúde de forma universal, integral e principalmente com equidade.
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