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RESUMO

Abordaremos o problema da gravidez na adolescência, que é um tema de extrema
relevância para a saúde pública, que tem uma complexidade e várias causas entre
as diversas situações vivenciadas pelos adolescentes, tais como violência
doméstica, estupro, etc., com sérias implicações para a vida dos adolescentes
envolvidos e de suas famílias. Este relato de estágio do Curso Técnico em
Enfermagem da Escola GHC proporcionou vivências em várias áreas, dentre elas o
Alojamento Conjunto do HNSC, o que possibilitou o contato com a realidade de
várias adolescentes usuárias destes serviços. Isso chamou nossa atenção e por isso
propomos trazer à tona essa discussão, relatando casos e visando observar e
revelar o que leva muitas adolescentes a engravidar precocemente.
PALAVRAS-CHAVES: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
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1. INTRODUÇÃO

Durante o estágio do Curso Técnico em Enfermagem da Escola GHC (Grupo
Hospitalar Conceição), vivenciamos diversas experiências em 3 (três) de seus 4
(quatro) Hospitais. Atendemos em

diversas

Unidades

Básicas

de

Saúde

Comunitária, bem como a UPA, Unidade de Pronto Atendimento e visitamos o
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), que estão localizados na zona norte da
cidade de Porto Alegre. Tivemos a oportunidade de entrar em contato com inúmeras
situações vivenciadas pela população que busca atendimento nesta Instituição,
dentre elas jovens gestantes.
Ao longo deste trabalho abordaremos o problema da gravidez na
adolescência, uma realidade que afeta boa parte dos nossos jovens e suas famílias.
A gravidez precoce é um dos fatos mais inquietantes relacionado à sexualidade da
adolescência, fase de descobertas e experimentos. No estágio do Alojamento
Conjunto do HNSC pudemos entrar em contato com a realidade de várias
adolescentes usuárias destes serviços, o que chama a atenção e por isso propomos
trazer à tona essa discussão, relatando casos e tentando observar e identificar o que
leva muitas adolescentes a engravidar antes mesmo que sua vida tenha se
encaminhado e que seu corpo tenha sido devidamente formado.
No capítulo 2, será abordado o tema inicial a partir da adolescência sob uma
visão global da atual situação dos adolescentes. Nos subcapítulos 2.1, 2.2 e 2.3 será
abordado os temas Desnutrição Fetal, Depressão e Aborto, muitas vezes causados
pela gravidez precoce na adolescência.
No Capítulo 3, os relatos de experiência concretizam e demonstram os
problemas do tema abordado a partir de experiências nas UBS e no GHC.
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2. GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n.º 8069/90, adolescente é
todo indivíduo com idade entre 12 e 18 anos e para a Organização Mundial de
Saúde (OMS) esse período envolve indivíduos com idades entre 10 a 19 anos.
A adolescência é uma fase de mudanças, tanto psicológicas como físicas. É
nesse período que o adolescente começa a fazer descoberta e desenvolve a atração
pelo sexo oposto. Os primeiros namoros acontecem nesse período e a maioria já
vem acompanhada das relações sexuais, talvez incentivadas pela mídia com suas
novelas que induzem essas jovens meninas ao erro de engravidar precocemente,
segundo SAITO 2007; Alguns desses riscos da sexualidade impensada tem
consequências como: gravidez precoce, aborto e doenças sexualmente transmissíveis,
entre as quais HPV e AIDS.
É fundamental, portanto, que a assistência a essa faixa etária inclua o enfoque de
prevenção, na qual a educação sexual seja vista como um processo do qual é parte. É uma

fase de grandes riscos que devem ser evitados.
Cabe salientar que a gravidez precoce não é um problema exclusivo das
meninas, os rapazes embora não possuam as condições financeiras e psicológicas
para manter uma família, serão pais. Um filho não é concebido nem deve ser
mantido por uma única pessoa. É à menina que cabe a difícil missão de carregar o
filho no ventre durante toda a gestação, porém, o rapaz não pode se eximir de sua
parcela de responsabilidade. Por isso, quando uma adolescente engravida, não é
apenas a sua vida que sofre mudanças. Muitas vezes esse relacionamento imaturo
acaba em separação e a menina fica sozinha cuidando do bebê. Esse tipo de
gravidez em geral não foi planejado, muito menos desejada e acontece em meio a
relacionamentos sem estabilidade, como é a grande maioria dos relacionamentos
entre os jovens. A adolescência é o momento de formação escolar e de preparação
para o mundo do trabalho. A ocorrência de uma gravidez nessa fase pode significar
muitas vezes o atraso ou até mesmo a interrupção desses processos, o que pode
comprometer o início da carreira ou o desenvolvimento profissional.
Para muitos jovens, nesta fase não há ainda uma perspectiva de futuro, não
há planos de vida. Somado a isso, a falta de orientação sexual e de informações, a
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libido, beleza, liberdade sexual e a própria curiosidade a respeito de tudo, inclusive
de sexo, faz com que eles ajam a acabem fazendo tudo por impulso, sem pensar
nas consequências.
A gravidez na adolescência tem se propagado muito mais em classes menos
favorecidas, porém não há uma regra. Quanto às causas, são inúmeras, muitas
vezes esses jovens vêm de famílias desestruturadas, pais viciados, alcoólatras,
drogados, às vezes, inclusive, vítimas de estupro por pessoas próximas da família e
até mesmo pelos próprios pais. Para a proteção da juventude foi instituído o
Conselho Tutelar, bem como a base legal desta proteção que está contida no ECA
(Estatuto da Criança e do Adolescente).
Muitos fatores são considerados como causas da sexualidade precoce. Um
deles é que muitas meninas se interessam por garotos mais velhos, acima dos
dezoito anos, porque, de fato, elas amadurecem mais cedo que os homens, mas
não o suficiente para ter conscientização sobre o que é a gravidez e como ela se
reflete por toda a vida.
Muitos afirmam que a melhor fase da vida é a adolescência por ser um
momento de descobertas e aventuras. Tudo o que geralmente os pais proíbem, os
adolescentes querem fazer e é nesta fase da vida que o risco de gravidez torna-se
muito grande, pois a sexualidade é uma das descobertas do adolescente, fazendo
que tudo seja uma verdadeira aventura sem limites e consciências.
Outra causa é a utilização de métodos anticoncepcionais não eficazes na
adolescência, pois os adolescentes não assumem perante a família a sua
sexualidade e a posse do contraceptivo, fazendo com que isso cause uma grande
incidência de gravidez precoce.
As tentativas de prevenção devem levar em consideração tais fatores ou
situações exploradoras da gravidez na adolescência, tais como: baixa autoestima,
dificuldade escolar, abuso de álcool e drogas, convívio familiar escasso, conflitos
domésticos, pai ausente ou ditador, violência física, psicológica e sexual, rejeição
familiar pela atividade sexual e gravidez fora do casamento. Tem sido ainda
referidos: separação dos pais, amigas grávidas na adolescência, problemas de
saúde e mães que engravidaram junto à adolescentes. Por outro lado, alguns
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estudos sugerem que, entre as adolescentes que não engravidam, os pais têm
melhor nível de educação, maior religiosidade e ambos trabalham fora de casa.
O processo educativo envolve paciente, família, comunidade e saúde pública.
Caracteriza-se em contribuir para um bom relacionamento entre os mesmos. A
enfermagem está engajada nos cuidados, prevenção e acompanhamento, pois ao
ouvir as necessidades de cada usuário é feito o atendimento e se necessário o
encaminhamento. O diálogo vem contribuir para a prevenção. Ao ouvirmos as
pessoas damos a elas chance de alívio e conforto. Percebi que a relação
família-saúde-usuário se transforma em desenvolvimento compartilhado aos
moradores da comunidade. Para mim, foi uma nova experiência ao perceber o
quanto a equipe de enfermagem contribui para a formação de jovens saudáveis.
Segundo VIEIRA,(2002) “não se deve engravidar antes do tempo, o resultado
nunca é positivo. Nos dias em que vivemos só engravida quem quer, ou quem não
toma os devidos cuidados porque é muito fácil e muito simples evitar a gravidez”.
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2.1. DESNUTRIÇÃO DO FETO
Muitas adolescentes, por descuido ou desconhecimento, engravidam sem
saber e só consultam seu médico depois de muito tempo, isso faz com que os
cuidados do pré-natal não tenham sido feitos e a gestante não toma vitaminas ou
suplementos de ferro que são necessários ao bom desenvolvimento do feto; muitas
vezes ela está em fase de crescimento acaba por competir com o feto pela nutrição
que muitas vezes é pobre em vitaminas, ferro e sais minerais, resultando em bebês
prematuros e doentes.
Segundo MINAGAWA et al (2006), existe uma elevada proporção, em torno
de 25%, de recém-nascidos de baixo peso entre gestantes adolescentes, visto que o
estado nutricional da gestante influencia na disponibilidade de nutrientes para o
concepto, podendo comprometer o crescimento fetal e resultar no baixo peso ao
nascer ou na macrossomia fetal, bem como Padilha et al (2007) descreve uma clara
associação entre o estado nutricional pré-gestacional deficiente e o elevado grau de
risco de intercorrências gestacionais.

2.2. DEPRESSÃO
Meninas muitos jovens não vislumbram esperança, não tem condições
financeiras nem psicológicas e acabam tendo um processo depressivo e até ideação
suicida.
Diversos autores apontam para o alto número de adolescentes com ideias
suicidas, causando um aumento na taxa de suicídio de jovens brasileiras, visto que
as mesmas não têm formação escolar e se desesperam por não ter condições de
sustentar a si e a seus filhos. Muitas vezes não podem trabalhar ou estudar, pois
tem de cuidar do filho e não têm que possa fazê-lo no período escolar.
Cassorla, (1985) ao realizar em Campinas um estudo clínico-epidemiológico
do tipo caso-controle, incluindo 50 casos de tentativa de suicídio em jovens entre 12
e 27 anos, observou que um terço dessas haviam estado grávidas.

11

2.3. ABORTO
O aborto é considerado crime contra a vida humana pelo Código Penal Brasileiro,
punível com detenção de um a quatro anos em caso de aborto se mulher souber e
de três a dez anos para quem o fizer sem o seu consentimento. Porém, não é
qualificado como crime quando praticado por médico capacitado em três situações:
quando há risco de vida para a mulher causado pela gravidez, quando a gravidez é
resultante de um estupro ou se o feto for anencefálico. Nessa situação o governo
fornece gratuitamente o aborto legal pelo Sistema Único de Saúde. Essa permissão
para abortar não significa uma exceção ao ato criminoso, mas sim uma escusa
absolutória, ou seja, não será punido. Também não é considerado crime o aborto
realizado fora do território nacional do Brasil, sendo possível realizá-lo em países
que permitem a prática.
A grande maioria das meninas que ficam grávidas e aderem ao aborto, o fazem por
medo do repudio social e por medo que a família descubra.
Segundo a ONU (2013) anualmente, acontecem até 3,2 milhões de abortos
inseguros em países em desenvolvimento envolvendo adolescentes de 15 a 19
anos. Estima-se que 70 mil adolescentes em países em desenvolvimento morrem a
cada ano por complicações durante a gravidez ou o parto.
Segundo BRASIL, Ministério da Saúde (2009) o aborto na adolescência
ocorre entre 7 a 9% do total de abortos em mulheres em idade reprodutiva. Estudos
com adolescentes puérperas indicam entre 12,7 a 40% tentam abortar antes de
decidir dar prosseguimento à gestação.
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3. RELATOS DE EXPERIÊNCIA

Durante o estágio do Curso Técnico em Enfermagem da Escola GHC (Grupo
Hospitalar Conceição), tivemos a oportunidade de acompanhar diversas jovens
gestantes que buscavam atendimento nesta Instituição.
Abaixo descrevemos algumas das situações relatadas por essas jovens:
Em uma ocasião, uma menina (paciente) no Hospital Nossa Senhora da
Conceição, (Alojamento Conjunto) nos contou a seguinte história: Ao sair da escola,
um menino convidou-a para ir a sua casa e de repente, em meio a beijos e abraços
ele falou que queria fazer sexo com ela, mas, por ser virgem, relutou; entretanto ele
disse que seria uma prova de amor; o que fez com que a mesma cedesse. A menina
quando fez os exames e confirmou sua gravidez, começou a odiar situação de estar
grávida da criança, pensou em abortar, mas já tinha passado dois meses e então viu
que era melhor não interromper a gravidez indesejada, se acalmar e começar a
pensar que uma vida estava sendo gerada. Verificamos os sinais vitais da mãe e do
bebê e logo após fizemos a limpeza do coto umbilical do recém-nascido e demos
instruções a jovem mãe como higienizar e cuidar da saúde do bebê, bem como a
boa pega da mama pela criança.
Este fato marca as situações de risco em que nossas jovens estão expostas
quase que cotidianamente. E esse é apenas uma das centenas de casos diários de
gravidez na adolescência que acontecem precocemente. A rejeição da criança por
parte da mãe precoce é uma das situações que podem complicar uma gravidez.
Primeiro, o desejo de abortar que apossa esta menina, depois a dificuldade de dividir
esta situação que surge de repente e ela nem vai lembrar-se da necessidade de
fazer o pré-natal. A adolescência é sempre uma situação que motiva angústias e
incertezas, contudo, muitas vezes a adolescente tem orgulho em ter o filho,
sentindo-se gratificada. Dependendo do extrato social no qual a jovem está inserida,
a gravidez pode ser encarada como evento normal, não problemático, aceito dentro
dos costumes, talvez até mesmo estimulada pelas politica do governo de
bolsa-família.
Em outro caso presenciamos a situação contrária, no qual a gravidez, mesmo
que precoce, foi desejada pela adolescente, segundo relato uma paciente. A
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paciente nos relatou de uma gravidez desejada e, apesar dos seus 15 anos, era um
sonho dela ter uma criança sua para cuidar, que fosse só dela. Fizemos o controle
dos sinais vitais, ensinamos a limpeza do coto umbilical e, junto com a enfermeira,
ensinamos como amamentar com uma boa pega da mama pelo nenê. Também
ensinamos aos pais os cuidados do recém-nascido, tais como limpar o coto
umbilical, troca de fraldas, etc.
A enfermagem deve reforçar a necessidade da prevenção; se o casal não
gosta de usar preservativo, então consulte um médico, a fim de que o profissional
sugira outro método. Há muitos métodos contraceptivos que podem evitar uma
possível gravidez, inclusive doenças sexualmente transmissíveis, tais como
preservativos masculino ou feminino, espermicidas, DIU, adesivos transdérmicos,
anticoncepcionais injetáveis, pílula do dia seguinte, etc.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho é um relato de experiências resultantes do estágio feito no
Alojamento Conjunto do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Abordou-se a partir
dos relatos, o problema da gravidez na adolescência. Tratou-se também sobre a
educação preventiva e métodos anticoncepcionais.
Após diversas leituras, consideramos que hoje a gravidez na adolescência é
um acontecimento bastante comum, que precisa estar na pauta de toda a
sociedade, pois gera sérias intercorrências biológicas, familiares e sociais que
refletem na vida do adolescente e da sociedade como um todo. Verificamos também
que a gravidez precoce e indesejada, com o início precoce da puberdade, muitas
vezes se torna um período de grandes transformações, levando a várias implicações
na família, favorecendo a possibilidade do desajuste familiar, impulsionando, assim,
a família e a adolescente a refazerem seus projetos de vida, o que, geralmente,
desencadeia a interrupção escolar e o abandono do trabalho pelo evento da
gravidez agora existente.
A família é a base de apoio, segurança e afeto para que os adolescentes e os
bebês nascidos nesta situação se desenvolvam da melhor maneira possível.
Observou-se que a maioria dessas jovens não tem condições financeiras e
emocionais para assumir a maternidade e que, por diversos fatores, a grande
maioria abandona os estudos e muitas vezes não conseguem trabalhar, sendo às
vezes criados e sustentados pelos pais e avós.
A sociedade e o governo devem procurar melhores formas de evitar a
gravidez precoce, investindo na educação e prevenção, através da promoção de
métodos contraceptivos. O preservativo, além de eficaz para evitar a gravidez,
também protege contra as doenças sexualmente transmitidas, sendo em nossa
opinião um dos melhores métodos, pois a pílula se não tomada com a regularidade
correta causa a gravidez indesejada.
Para reverter esta situação, os pais devem melhorar a comunicação com seus
filhos, a escola investir na educação e o governo implementar programas e políticas
públicas que alertem e incentivem os jovens a se preservarem e engravidarem mais
tarde, quando tiverem condições e forem maduros suficiente para encarar essa difícil
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tarefa de criar, educar e manter seus filhos de uma maneira consciente e planejada.
É fundamental, portanto, que a assistência a essa faixa etária inclua o enfoque de
prevenção, na qual a educação sexual seja vista como um processo do qual é parte, pois é

uma fase de grandes riscos que devem ser evitados. O técnico de enfermagem junto
com o enfermeiro tem papel importante na acolhida e escuta atenta dos
adolescentes, bem como na promoção de grupos de prevenção a gravidez precoce.
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