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RESUMO  

A gravidez não planejada e a recorrência de gravidez na adolescência se apresentam 

como um fenômeno social de importância para a saúde, que podem ocorrer em situação 

de maior vulnerabilidade, demonstrando ser tema de interesse para pesquisas e 

elaboradores de programas e políticas públicas. Objetivos: O estudo descreve o perfil 

social e reprodutivo de usuárias de 10 a 19 anos, em uma unidade de atenção primária à 

saúde da Área Programática 5.3, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e o 

acesso às ações de contracepção ou planejamento reprodutivo, no grupo de adolescentes 

do sexo feminino cadastradas na unidade de estudo, com destaque ao grupo específico 

de adolescentes do sexo feminino após a ocorrência de uma gestação anterior. Métodos: 

Foi realizado um estudo transversal, descritivo e exploratório com coleta de dados nos 

prontuários eletrônicos da unidade em estudo, sendo esta uma ferramenta de registros 

das informações de consultas e procedimentos realizados por equipes de Saúde da 

Família. Para a coleta de dados dos prontuários eletrônicos foi utilizado um roteiro 

padrão de apuração. Resultados: Foram estudados 990 prontuários eletrônicos, que 

representavam o total de usuárias residentes no território, de 10 a 19 anos, cadastradas 

na unidade de saúde em estudo, cerca de 14% de usuários do sexo feminino da unidade. 

Em relação à distribuição etária, cerca de 449 adolescentes (45,35%) se encontravam de 

10 aos 14 anos de idade, sendo que 96,26% das 990  moravam  com familiares. No 

perfil de escolaridade, embora 90% tenha referido frequentar uma instituição de ensino, 

os registros demonstraram nível de escolaridade abaixo do esperado para as faixas de 

idade. Os métodos anticoncepcionais e as ações de planejamento reprodutivo ofertados  

foram oferecidos com maior frequência para aquelas que tinham história de suspeita ou 

gravidez confirmada, que correspondiam a 13.7% do total de usuárias. A recorrência de 

gravidez na adolescência foi um evento raro, ocorrendo em menos de 1% dos registros 

de prontuários das usuárias Conclusão: As ações de planejamento reprodutivo para 

adolescentes do sexo feminino na unidade de atenção primária estudada cobrem 

parcialmente este grupo, embora a  recorrência de gravidez na adolescência não tenha se 

apresentado como um evento frequente entre as usuárias de 10 a 19 anos. 

 

 Palavras Chave: Gravidez na Adolescência; Planejamento Familiar; Atenção Primária 

à Saúde. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT   

 

The unplanned pregnancy and recurrence of teenage pregnancy are a social 

phenomenon of importance for health, which may occur in a situation of greater 

vulnerability, proving to be a topic of interest for researches and for the elaboration of 

programs and public policies. Objectives: The study describes the social and 

reproductive profile of users aged 10 to 19 years in a primary health care unit of 

Program Area 5.3 of the Municipal Health Department of Rio de Janeiro, access to 

contraception or planning teproductive, in the group of female adolescents enrolled in 

the study unit, with emphasis on the specific group of female adolescents after the 

occurrence of a previous gestation.. Methods: A cross - sectional, descriptive and 

exploratory study was carried out with data collection in the electronic records of the 

study unit, which is a tool to record the information of consultations and procedures 

performed by Family Health teams. For the data collection of electronic medical records 

a standard script was used. Results: A total of 990 electronic medical records were 

studied, representing the total number of users residing in the territory, from 10 to 19 

years old, registered in the health unit under study, about 14% of female users of the 

unit. Regarding the age distribution, about 449 adolescents (45.35%) were between 10 

and 14 years of age and 96.26% of the 990 lived with family members. Although 90% 

reported attending an educational institution, the records showed a lower than expected 

level of schooling for the age brackets. Contraceptive methods and reproductive 

planning actions were offered more frequently for those with a history of suspected or 

confirmed pregnancy, which accounted for 13.7% of the total users. Conclusion:  The 

reproductive planning actions for female adolescents in the primary care unit studied 

partially cover this group, although the recurrence of adolescent pregnancy has not 

occurred as a frequent event among users aged 10 to 19 years. 

 

 

Keywords: Pregnancy in Adolescence; Family planning; Primary Health Care. 
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1. INTRODUÇÃO 

O vocábulo adolescência data do século XV e é oriundo do verbo, em latim, 

adolescere, que significa crescer. O conceito atual de adolescência só começou a ser 

construído a partir dos séculos XIX e XX através da industrialização e urbanização das 

cidades e o surgimento de novas formas de interações sociais. O adolescente passou então a 

adquirir visibilidade social, despertando o interesse de educadores, pesquisadores e 

profissionais de saúde (OLIVEIRA e EGRY, 1997; SCHOEN-FERREIRA et al., 2010). 

Stanley Hall (1904 apud  SENNA e DESSEN,  2012, p.102) publicou a primeira obra 

científica dedicada à adolescência. Para o autor, o desenvolvimento psicossocial do 

adolescente passava por fases bem definidas, naturais, universais, imutáveis e sem 

interferência do ambiente. Segundo este pesquisador, a adolescência corresponderia a um 

período de tormenta até alcançar a serenidade da maturidade. Ao longo do século XX, 

surgiram outras correntes de pensamento para explicar a construção da identidade na 

adolescência. Como, por exemplo, a Teoria Psicossocial de Erikson (1968 apud SENNA e 

DESSEN, 2012, p.102), segundo a qual, vários fatores individuais, sociais e culturais 

interagiriam e influenciariam na construção da identidade pessoal do adolescente. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a adolescência corresponde 

ao período da vida compreendido entre os 10 e 19 anos de idade, tendo início na puberdade 

com o desenvolvimento de características sexuais secundárias de natureza hormonal e o 

surgimento da capacidade reprodutiva (WHO, 1995). Porém, segundo Schoen-Ferreira, 

Aznar-Farias e Silvares (2003, p.107), o maior desafio para o adolescente é a construção da 

sua identidade psicossocial para que possa adquirir autonomia e responsabilidade sobre seus 

atos e definir o seu papel social. 

 Dentro da esfera sexual, a imaturidade psicossocial do adolescente pode promover a 

falta de preocupação com as consequências do ato sexual e a não utilização de métodos 

preventivos e contraceptivos. Esta situação acabará acarretando um maior risco a infecções 

sexualmente transmissíveis (IST), gravidez e a recorrência de gestação não planejada 

(BRÊTAS, 2010; BENINCASA, REZENDE e CONIARIC, 2008). 

A recorrência de gravidez na adolescência constitui um fenômeno social de alta 

complexidade com fatores sociais, econômicos, culturais e obstétricos e de maior ocorrência 

entre grupos mais vulneráveis; o qual precisa ser mais bem estudado em nosso meio. Não há, 
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na literatura, um consenso em relação à definição e ao conceito deste evento. Segundo Rosa 

(2007, p.51) apresenta vários sinônimos: maternidade sucessiva, multigravidez, multípara, 

multigesta, gestação recorrente, gestação reincidente, repetição da gravidez, gravidez 

subseqüente, gravidez sucessiva, nascimento subseqüente na adolescência, recidiva de 

gravidez e repetição rápida de gravidez. Pode ser definida, tanto como o número de vezes que 

a adolescente engravida, incluindo os casos de interrupção da gestação como pode ser 

considerado apenas o número de filhos nascidos vivos (ROSA, 2007; YASAKI, 2008; DA 

COSTA, 2010; SILVA et al., 2011). Neste estudo, vai ser adotado o conceito de número de 

gestações, independente do seu desfecho por parecer traduzir a real trajetória reprodutiva da 

adolescente. Do mesmo modo, serão utilizados os diferentes termos que se apresentam nas 

publicações consultadas, para a referência da situação de mais de uma gestação na 

adolescência, isto é, a expressão recorrência ou reincidência poderão ser utilizadas. 

O estudo de alguns aspectos relacionados a este fenômeno social, no contexto dos 

cuidados da Atenção Primária à Saúde (APS), no Município do Rio de Janeiro, como propõe 

a presente pesquisa, visa poder conhecer e descrever o cenário real das ações de saúde 

reprodutiva junto às adolescentes, em particular, aquelas com registro de gravidez nesta fase 

da vida. 

Na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro existe uma divisão administrativa 

de áreas e a Área Programática 5.3 (AP 5.3) possui a maior porcentagem da população 

coberta pela Estratégia Saúde da Família (ESF) do município, com cerca de 92,80%, 

conforme dados, desde 2013, da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro 

(SMS-RJ, 2013). Em 2016, considerando-se os dados do Sistema de Informação sobre 

Nascidos Vivos (SINASC), todo o município exibiu uma taxa de mães adolescentes de 

14,94% , enquanto que a AP 5.3 manteve uma maior proporção,  de 19,26%  (SMS-RJ, 2016).  

A pesquisa na AP 5.3 poderá contribuir para melhor compreensão de aspectos que 

ainda se apresentam como obstáculos para que os serviços de saúde possam apoiar o 

adolescente, de modo que favoreçam a ampliação de suas habilidades para decisões e escolhas 

com autonomia esclarecida, tratando-se também de sua saúde sexual e reprodutiva. Do 

mesmo modo, poderá trazer fundamentos para a revisão de estratégias utilizadas no 

planejamento familiar ou reprodutivo na adolescência, no município. 

A questão norteadora que definiu os objetivos da pesquisa relaciona-se ao interesse em 

saber quais são as ações desenvolvidas na Estratégia Saúde da Família (ESF), que se mostram 
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voltadas para adolescentes, tendo em vista os seus direitos reprodutivos, o acesso aos métodos 

contraceptivos e a possibilidade da recorrência de gravidez não planejada na adolescência.  

 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Descrever as ações de saúde reprodutiva e o acesso a métodos contraceptivos, voltados     

para adolescentes do sexo feminino, em uma unidade de Atenção Primária à Saúde 

(APS) da AP 5.3, no município do Rio de Janeiro.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar o perfil social e reprodutivo das adolescentes entre 10 a 19 anos de idade, 

cadastradas em uma unidade de APS da AP 5.3, no município do Rio de Janeiro. 

• Descrever o acesso às ações de contracepção ou planejamento reprodutivo, no grupo 

de adolescentes do sexo feminino cadastradas na unidade de estudo 

• Conhecer o acesso às ações de contracepção ou planejamento reprodutivo, no grupo 

específico de adolescentes do sexo feminino após a ocorrência de gestação  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ADOLESCÊNCIA 

Ao longo dos séculos, o conceito de sexualidade humana foi sendo simplificado a 

questões meramente biológicas e reprodutivas ou como um tabu de natureza pecaminosa.  

Freud e a Teoria de Desenvolvimento Psicossexual (1958 apud TAQUETTE, 2008, p.206), 

propôs que a sexualidade corresponderia a um pulso de prazer presente por toda a vida e com 

zonas erógenas distintas, de acordo com a fase do ciclo vital e que conduziria ao impulso 

social. Atualmente, a sexualidade é considerada um fenômeno social, de relação entre as 

pessoas e envolve prazer, emoções e aprendizado com transmissão de valores e atitudes 

dentro de um contexto histórico-cultural, embora ainda envolta por preconceitos (MAROLA, 

SANCHES e CARDOSO, 2011; BRASIL, 2008). 

O impulso sexual na adolescência pode se materializar através do ato sexual, 

conduzindo à necessidade de novas interações sociais e à consolidação da identidade de 

gênero. Há uma distinção entre os conceitos de identidade de sexo e de gênero. O primeiro 

conceito está relacionado ao indivíduo pertencer ao sexo masculino ou feminino em função de 

suas características biológicas. A identidade do gênero é comportamental e de representação 

social construída e aprendida (PELLOSO, DE BARROS CARVALHO e HIGARASHI, 

2008). 

 Para que o adolescente possa vivenciar a sexualidade de forma saudável e responsável 

é fundamental a construção da sua identidade psicossocial. Para Erikson (1972 apud 

SCHOEN-FERREIRA, AZNAR-FARIAS E SILVARES, 2003, p.107) a identidade 

psicossocial se refere à concepção sobre si mesmo e a valores para os quais o adolescente 

encontra-se comprometido. Esta identidade é construída a partir de fatores intrapessoais, 

interações interpessoais e o contexto histórico-cultural, ao qual o adolescente está inserido. 

Segundo Marcia (1966 apud SCHOEN-FERREIRA, AZNAR-FARIAS E SILVARES, 

2003, p.108) haveria, durante a adolescência, quatro estados da identidade psicossocial. No 

estado de execução, o adolescente apenas executaria metas definidas por outros. O estado da 

moratória corresponderia à fase de crise de identidade, na qual, o adolescente buscaria 

interpretar os valores de modo individual. O terceiro estado representaria a finalização do 

processo de maturação psicossocial com escolhas definidas e o comprometimento de valores. 
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No estado de difusão de identidade, o adolescente não teria conseguido realizar suas escolhas. 

Para o mesmo autor, os estados de crise e de construção de identidade seriam os mais 

implicados no desenvolvimento de autonomia por parte do adolescente (AZNAR-FARIAS e 

SCHOEN-FERREIRA, 2007). 

A sociedade atual parece dificultar o processo de amadurecimento psicossocial do 

adolescente por privilegiar o descompromisso e pelo excesso de liberdade de escolhas sem a 

transmissão de valores claros e sólidos. Outra questão é a importância do relacionamento 

entre os pares para o desenvolvimento da identidade psicossocial do adolescente. Interessante 

que ao contrário do que a sociedade apregoa, o grupo não exerce má influência, sendo o 

adolescente aceito entre seus pares baseado em afinidades de atitudes e comportamento 

(SCHOEN-FERREIRA, AZNAR-FARIAS e SILVARES, 2003; AZNAR-FARIAS e 

SCHOEN-FERREIRA, 2007). 

A sexualidade desperta dúvidas, receios e anseios e é primordial que a sociedade 

forme uma rede de apoio, incluindo a família, a escola, os serviços de saúde e a comunidade, 

a fim de buscar o diálogo e possibilitar ao adolescente vivenciar a saúde sexual e reprodutiva 

de forma saudável e consciente (DE FREITAS e DIAS, 2010; CANO, FERRIANI e GOMES, 

2000). 

Para que a educação sexual na adolescência logre êxito, é preciso se debruçar sobre 

quais são as fontes de informações formais e informais acessadas pelo adolescente para 

dialogar sobre vários temas envolvendo a sexualidade. Espera-se, que a fonte ultrapasse o 

limite de informar e seja capaz de fazer com que o adolescente assimile as informações e as 

utilize nas suas práticas de vida. A fonte deve ser avaliada quanto a sua acessibilidade, a sua 

qualidade e adequação (BRILHANTE e CATRIB, 2011). 

 A fonte mais citada pelos adolescentes sobre informações relacionadas à sexualidade 

parece ser a informal pela facilidade de acesso, como o núcleo familiar, e amigos, com clara 

distinção entre os gêneros. Em relação às meninas, uma fonte muito utilizada, em primeiro 

lugar são as amigas, provavelmente devido à interação e cumplicidade entre os pares e, em 

segundo lugar, vem a figura materna, remetendo ao papel social da mulher vista como mãe 

por natureza, cuidadora do lar e da prole, responsável pela sua educação e orientação. Em 

relação aos meninos, ocorre uma procura maior por fonte externa à família, como colegas e 

amigos. Em adolescentes de ambos os sexos, a figura paterna não é citada como fonte de 

informação traduzindo a visão da sociedade, em relação ao homem, de provedor, sem 
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envolvimentos com assuntos familiares internos, como a educação dos filhos (BORGES, 

NICHIATA e SCHOR, 2006). 

Na literatura, não há consenso se adolescentes funcionam como multiplicadores de 

informação sobre a sexualidade. Segundo Borges, Nichiata e Schor (2006), o adolescente 

parece não ser a fonte de informação mais confiável na visão de outros adolescentes. 

Enquanto Ayres et al. (2003) obteve resultados positivos com adolescentes atuando como 

multiplicadores em relação a ações preventivas de IST/AIDS em ambiente escolar. É preciso 

estudar melhor esta estratégia de promoção de saúde na adolescência. 

A família é fundamental na educação sexual dos filhos. Contudo, na prática, há 

desafios, como a falta de diálogo. Muitos pais se sentem despreparados, intelectual e 

emocionalmente, ou desconfortáveis para falar sobre sexo com seus filhos. Conceitos 

arraigados sobre sexo podem desperdiçar a família como uma fonte educadora de qualidade. 

Outro equívoco cometido pelos pais é aguardar que o adolescente os procure para conversar 

sobre sexualidade, cabendo aos pais procurarem seus filhos adolescentes, o mais cedo 

possível, para dialogar sobre o assunto. Existe ainda a falta de integração dos serviços de 

saúde e da escola com a família gerando ações desarticuladas e de pouca repercussão nos 

campos da saúde sexual e reprodutiva do adolescente (SOUSA, FERNANDES e BARROSO, 

2006; DE ALMEIDA e DE LOURDES CENTA, 2009). 

O impacto da religião em relação à sexualidade entre adolescentes brasileiros precisa 

ser mais bem investigado. No Brasil, se constituem em espaços de interações sociais com 

códigos de conduta, mas é preciso avaliar, mais profundamente, a influência da religião sobre 

a atitude do adolescente no enfoque da saúde sexual e reprodutiva (VERONA e DIAS 

JÚNIOR, 2012). 

A escola constitui um espaço privilegiado por propiciar ao adolescente, interações 

sociais entre os pares e com os educadores contribuindo para a construção da sua identidade e 

do seu papel social. A reforma curricular, implantada pelo governo federal em 1997, com a 

designação de Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), permitiu inserir a educação sexual 

no ambiente escolar. Oferecida de forma integrada a outras disciplinas, sem avaliações ou 

notas e iniciada o mais cedo possível de forma adequada à idade (JARDIM e BRÊTAS, 2006; 

BRASIL, 1997).  
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A educação sexual direcionada ao adolescente requer algumas estratégias. O diálogo 

necessita ser direto e desprovido de preconceitos. O assunto abordado deve ser motivado e 

provocado pelos alunos, em um espaço adequado, com o educador valorizando o saber prévio 

dos alunos. Utilizando como instrumentos jogos educativos, dramatizações e relatos de casos 

que são mais atrativas ao público alvo permitindo a ampliação do conhecimento e o 

desenvolvimento da capacidade do adolescente de gerir suas próprias escolhas (JARDIM e 

BRÊTAS, 2006).  

Contudo, o programa de educação sexual na escola tem alguns limites, tais como a 

inadequada formação dos professores em relação a estes temas, pois apesar de reconhecerem 

a sua importância, a maioria refere não possuir conhecimentos suficientes para promover 

educação sexual aos adolescentes, prendendo-se mais aos aspectos biológicos da sexualidade 

que nos sentimentos e valores que a envolvem. O segundo desafio diz respeito ao modelo das 

atividades educativas que muitas escolas persistem em copiar. Atividades, com temas já 

previamente definidos e de caráter biológico, na forma de palestras ou vídeos educativos 

podem ocasionar até uma reação emocional, mas não mudança de atitude por parte da platéia. 

O terceiro problema apontado é a escassez, na escola, de intervenções que a integrem com 

família dos alunos, com a comunidade e com outras instituições como os serviços de saúde, 

exceto pelo Programa Saúde na Escola - PSE (JARDIM e BRÊTAS, 2006; SANTIAGO et al., 

2012).  

O PSE foi redefinido pelo governo federal, em 2007, como uma política intersetorial 

entre a saúde e a educação. Apesar do enfoque assistencial, em forma de palestras, em dados 

antropométricos e odontológicos e nas cadernetas de saúde das crianças e adolescentes, a sua 

importância tem sido destacada. Primeiro, por viabilizar ações de intersetorialidade 

envolvendo saúde e educação. Segundo, por despertar, no profissional de saúde, o seu lado de 

educador, e terceiro por permitir o contato entre adolescentes e profissionais de saúde 

(SANTIAGO et al., 2012). 

Os serviços de atenção básica de saúde não são os mais procurados como fontes de 

informação sobre sexualidade entre os adolescentes, mas em questionamentos de maior 

embasamento científico, parece ser o de maior confiabilidade. Mas ainda estão aquém em 

questões psíquicas e emocionais envolvendo a sexualidade. É importante salientar um estudo 

realizado por Borges, Nichiata e Schor (2006) no qual uma parcela dos adolescentes, 

principalmente do sexo masculino, relataram que não procuravam ninguém para conversar 
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sobre sexo, ao que parece por timidez ou por excesso de autoconfiança. Outro fato que deve 

ser observado é que não há ênfase, por parte destes serviços, para desenvolver ações de 

educação sexual voltadas para o público adolescente e sua família (FERRARI, THOMSON e 

MELCHIOR, 2008). 

O adolescente pouco procura a unidade de saúde e quando o faz é de modo pontual. 

Por outro lado, por ser um grupo que pouco adoece, poderá não configurar uma prioridade na 

APS e ESF, com limitado desenvolvimento de ações de promoção de saúde específicas para 

esta faixa etária. Trabalhar com adolescentes dentro da APS requer habilidades e estratégias 

como a garantia da sua acessibilidade ao serviço sem entraves burocráticos e a capacitação 

dos profissionais de saúde para lidar com este público. Estes profissionais devem, em toda a 

oportunidade de abordagem, buscar o diálogo desprovido de preconceito, respeitar o direito à 

privacidade, ao sigilo profissional e ao contexto cultural do adolescente, tanto no atendimento 

individual como nos grupos educativos de promoção coletiva de saúde (GURGEL et al.,  

2010; CARVACHO et al., 2008). 

A promoção da saúde sexual e reprodutiva ao adolescente requer ações educativas que 

respeitem seus aspectos culturais e éticos. Estas ações devem formar uma rede ampla e 

articulada, com a participação de toda a sociedade, incluindo e integrando os serviços de 

saúde, a comunidade, a família e a escola para que o adolescente adquira autonomia com 

responsabilidade (BORGES, NICHIATA e SCHOR, 2006; ALVES, 2005). 

 

3.2 SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA NA ADOLESCÊNCIA 

3.2.1 Marcos referenciais internacionais dos direitos sexuais e reprodutivos 

Os direitos humanos foram legitimados em 1948, na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. Os direitos sexuais e reprodutivos embutidos no conceito de direitos 

humanos se referem ao exercício livre e responsável do indivíduo de vivenciar a sexualidade e 

de realizar o planejamento reprodutivo. Não foram objetos de preocupação no cenário 

mundial até a metade do século XX, quando o conceito de explosão demográfica se fortaleceu 

e houve um incremento para a disseminação de métodos contraceptivos e o controle da 

natalidade , muitas vezes, sem respeitar os direitos individuais. A partir da década de 90, com 

a redemocratização política no cenário internacional e a influência de movimentos a favor dos 

direitos humanos, surgiram conferências que abriram uma discussão mais ampla sobre o tema. 
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Tendo se destacado, a Conferência de Cairo, em 1994 e a IV Conferência Mundial da Mulher, 

em Pequim, no ano de 1995, ampliando e legitimando a concepção atual de direitos sexuais e 

reprodutivos (VENTURA,  2002; BRASIL, 2013). 

A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD) na cidade do 

Cairo, em 1994, com a participação de 179 países, inclusive o Brasil, firmou um Programa de 

Ação sobre População e Desenvolvimento. O programa enfatizou o desenvolvimento humano 

por meio do exercício dos direitos sexuais e reprodutivos; a promoção da igualdade entre 

gêneros e o acesso a informações, métodos e serviços que ofertassem saúde sexual e 

reprodutiva. Nesta Conferência, também foi levantada a questão da necessidade de autonomia 

e livre escolha do adolescente em vivenciar a sua sexualidade. O documento de Pequim, da IV 

Conferência Mundial da Mulher, defendeu o exercício livre da mulher da sua saúde sexual e 

reprodutiva (VENTURA, 2002; BRASIL, 2013). 

Ainda no cenário internacional, em relação à saúde sexual e reprodutiva, deve ser 

mencionada a Conferência do Milênio, em 2000, ocorrida na Organização das Nações Unidas 

(ONU). Esta conferência contou com a participação de 189 países, inclusive o Brasil, sendo 

pactuado um documento denominado Declaração do Milênio, o qual contém os oito 

"Objetivos de Desenvolvimento do Milênio” a serem alcançados em 25 anos, a contar de 

1990. Estes objetivos tinham como meta o desenvolvimento sustentável econômico e social 

mundial. Nesta declaração, há quatro objetivos relacionados à saúde sexual e reprodutiva: a 

igualdade entre os sexos e a autonomia da mulher; o combate ao HIV/AIDS; a melhoria da 

assistência materna e a redução da mortalidade infantil (BRASIL, 2013).  

3.2.2 Marcos referenciais nacionais dos direitos sexuais e reprodutivos 

Até meados do século XX, predominava no Brasil, o modelo patriarcal, com o homem 

provedor, a mulher dedicada ao lar e á prole, com obediência total ao marido. Neste cenário 

não havia nenhuma política pública visando o planejamento reprodutivo e a igualdade entre 

gêneros. No que diz respeito á saúde da mulher, as poucas ações desenvolvidas estavam 

relacionadas à assistência materno-infantil ( VENTURA , 2002; BRASIL, 2013). 

Nos anos 60 e 70, nos Estados Unidos da América (E.U.A), com a justificativa sobre a 

preocupação de que  a  explosão demográfica mundial afetasse a sua segurança e seus 

interesses econômicos, surge uma proposição de apoio aos países em desenvolvimento, 

incluindo  o Brasil, para a implantação de serviços para um defendido controle de natalidade 
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de caráter privado, disseminando métodos contraceptivos reversíveis  e de esterilização.Nesta 

época, havia exígua participação do setor público no planejamento reprodutivo, no país 

(VENTURA, 2002; BRASIL, 2013). 

A partir da década de 80, com a retomada democrática, a pressão dos movimentos 

sociais e a proposta de uma reforma sanitária no Brasil, também em continuidade nos anos 90, 

com a regulamentação do SUS, foram surgindo ações de planejamento reprodutivo e de saúde 

sexual no âmbito dos serviços públicos de saúde, inseridas em programas relacionados à 

saúde da mulher - Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), no Programa 

de DST/AIDS (atualmente IST/AIDS), assim como, legislação e recomendações sobre 

Planejamento Familiar (VENTURA, 2002; BRASIL, 2013).  

Em 1984, foi implantado oficialmente o PAISM pelo Ministério da Saúde (MS), 

inovador à época, com uma diretriz de cuidado integral à mulher, em todas as fases da vida e 

não somente na assistência pré-natal. Embora haja críticas sobre o programa, devido ao fato 

de imputar à mulher a responsabilidade do planejamento reprodutivo, com suposta intenção 

implícita de controle de natalidade, o PAISM abriu caminho para a inclusão de itens sobre 

direitos reprodutivos na Constituição de 1988 (PAZ E SALVARO, 2011; BRASIL, 2013). 

A Constituição Federal e a Lei nº 9.263, de 1996, definiram que o planejamento 

reprodutivo é um direito de todos e dever do Estado de garantir o acesso aos insumos, ás 

informações e aos meios legais para que isto ocorra (BRASIL, 1996).  

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) foi implantada 

em 2004, tendo como referência os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo 

com a Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica nº 8080 de 1990. Esta política visou 

preencher algumas lacunas e deficiências em relação à garantia da saúde integral da mulher, 

tais como ampliação das ações voltadas para grupos de maior vulnerabilidade (PAZ e 

SALVARO, 2011; BRASIL, 2004). 

  Em 2005, um documento do Ministério da Saúde (MS) sobre Direitos Sexuais e dos 

Direitos Reprodutivos (BRASIL, 2005), foi lançado pelo governo federal com a finalidade de 

expandir o planejamento reprodutivo dentro dos serviços de atenção primária de saúde, por 

meio de: 
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 Ampliação de oferta de métodos contraceptivos reversíveis e de esterilização 

voluntária; 

 Capacitar os profissionais de saúde dentro do objetivo proposto; fomentar a educação 

sexual;  

 Implementar redes de acesso e apoio  em situações de vulnerabilidade, como no abuso 

sexual /violência doméstica;   

 Ampliação de serviços especializados para realizar abortos  em casos previstos por Lei.  

Em 2007, o governo federal lançou o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 

com um pacote de medidas visando alcançar o desenvolvimento econômico através da 

inclusão social. Neste contexto político, o Programa Mais Saúde: Direito de Todos fez parte 

deste pacote, incluindo-se também neste, ações de planejamento reprodutivo (BRASIL, 

2013). 

 

3.2.3 Marcos legais dos direitos sexuais e reprodutivos do adolescente 

A Constituição Federal de 1988, a Convenção sobre os Direitos da Criança, aprovada 

pela ONU em 1989 e a Lei nº 8.069/1990 (lei ordinária) que dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) constituem marcos fundamentais na garantia dos  direitos 

das crianças e adolescentes, ao torná-los sujeitos dos seus direitos (VENTURA e CORRÊA,  

2006;  BRASIL, 1990). 

 O Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD), lançado em 1989, pelo governo 

federal possui o mérito de ter sido o primeiro programa de saúde pública, implantado e focado 

na atenção integral ao adolescente. Contudo, este programa revelou algumas fragilidades que 

dificultaram a sua efetivação. As intervenções eram voltadas para a prevenção de agravos á 

saúde, com pouca ênfase sobre a promoção de saúde. O PROSAD também careceu de 

profissionais de saúde capacitados e de não considerar o protagonismo do adolescente em 

suas ações (JAGER et al., 2014). 

A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD), realizada no 

Cairo, em 1994, realizou um apelo aos países signatários para que promovessem e 
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garantissem, aos adolescentes, o acesso a todos os meios legais disponíveis no que diz 

respeito à saúde sexual e reprodutiva (BRASIL, 2013; VENTURA e CORRÊA, 2006). 

Em 2007, o governo federal aprovou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

de Adolescentes e Jovens. Tendo como finalidade posicionar o adolescente como sujeito 

dentro do serviço de atenção primária à saúde. Esta política se baseia no cuidado integral ao 

adolescente, respeito ao seu contexto histórico-cultural e ações de intersetorialidade visando o 

empoderamento juvenil. Os objetivos desta política foram ampliados nas Diretrizes Nacionais 

para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e 

Recuperação da Saúde (RAPOSO, 2010; BRASIL, 2010). 

Tendo como bases os documentos relacionados à sua garantia de direitos, todo 

adolescente tem o direito à confiabilidade, à privacidade e ao sigilo profissional. Significa 

que, independente da idade, todo o adolescente, tem o direito de ser atendido sozinho pelo 

profissional de saúde, caso deseje, com exceção para os transtornos psiquiátricos e para a 

deficiência cognitiva, as quais poderão restringir a autonomia esclarecida. O sigilo e a 

privacidade não excluem a participação da família na vida do adolescente, mas exigem uma 

postura profissional de discernimento e compreensão dos diferentes contextos, na orientação 

da tomada de decisão dos profissionais, em situações que envolvam risco de vida ou 

impossibilidade de auto-cuidado, sobre a necessidade de não manter as informações em sigilo. 

Isto também está bem expresso em vários códigos de éticas profissionais como o Código de 

Ética Médica, resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 1931/2009 e o Código 

de Ética da Enfermagem, resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 

311/2007 (MORAES e VITALLE, 2012; CFM, 2009; COFEN, 2007).  

Conforme o art. 74 do Código de Ética Médica (CFM, 2009):  

É vedado ao médico revelar segredo profissional referente a paciente menor de 

idade,inclusive a seus pais ou responsáveis legais,desde que o menor tenha 

capacidade de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus próprios meios para 

solucioná-lo,salvo quando a não revelação causar danos ao paciente. 

Ainda de acordo com o art. 78 do Código de Ética Médica (CFM, 2009) “É vedado ao 

médico deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo profissional e zelar 

para que seja por eles mantido”:  
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O Código de Ética da Enfermagem destaca no art.82, § 4 (COFEN, 2007) que “o 

segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a 

revelação for solicitada por pais ou responsáveis [...]”  

O contraceptivo de emergência é facultativo às adolescentes - nos casos de relação 

sexual desprotegida, falha no uso de método anticoncepcional e no abuso sexual. 

Equivocadamente, foi associado a método abortivo pelo fato de ser utilizado após a relação 

sexual, porém há uma defesa de grupos técnicos e entidades médicas de que se trata de um 

método contraceptivo, com normas éticas sobre a sua utilização, apresentadas na Resolução 

do CFM nº 1811 de 2006, que estabelece normas éticas para a utilização, pelos médicos, da 

anticoncepção de emergência, e que permite à adolescente mais uma chance de planejamento 

reprodutivo (CFM, 2007; MORAES e VITALLE, 2012).   

A Lei nº 9.263/96, sobre Planejamento Familiar, estabelece que todo cidadão, 

independente da idade, tem o direito de planejar a sua vida reprodutiva e que o Estado tem o 

dever de garantir o acesso a todos os métodos, insumos, informações e serviços legais, 

disponibilizados para a prática do planejamento reprodutivo. O único método vetado ao 

adolescente é a esterilização voluntária (BRASIL, 1996).  

A Lei Federal nº 6.202/75 diz respeito à garantia legal da grávida estudante de 

continuar a estudar em regime domiciliar após o oitavo mês de gestação e durante a licença-

maternidade, prorrogável em caso de atestado médico. Esta lei poderia evitar o abandono 

escolar, em adolescentes que estejam grávidas, mas sua aplicação não logra este êxito pleno, 

em grande parte dos casos (BRASIL, 1975). 

A Portaria Interministerial nº 796 /92, entre a saúde e a educação, surgiu para 

combater o preconceito em relação à infecção pelo HIV/AIDS no ambiente escolar através de 

algumas medidas como - fomentar atividades educativas; proibir a exigência de exames 

sorológicos para admissão de alunos ou para contratar funcionários e garantir o sigilo em 

relação ao resultado da sorologia de todo cidadão dentro do ambiente escolar. Existe, ainda, a 

Norma Técnica nº 13 /2009 do Programa Nacional de IST/AIDS do MS, que recomenda o 

acesso irrestrito ao preservativo masculino, sem qualquer tipo de burocracia como prescrição 

médica, documentos de identificação ou participação em grupos educativos. Esta norma é 

bastante conveniente para o adolescente, pois permite o acesso a um método contraceptivo e 

de prevenção, com a garantia do anonimato (MORAES e VITALLE, 2012).  
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A avaliação destes marcos legais permite considerar que são imprescindíveis para 

assegurar aos adolescentes o exercício ao direito pleno da sexualidade e do planejamento 

reprodutivo, devendo ser apropriados por todos os envolvidos na sua educação e apoio à 

saúde sexual, como os profissionais de saúde e de ensino (MORAES e VITALLE, 2012). 

3.2.4 Planejamento reprodutivo do adolescente na Atenção Primária à Saúde 

Em 1994, o governo federal lançou o Programa Saúde da Família (PSF), tendo como 

objetivo a substituição de um modelo hospitalar, verticalizado e de alta tecnologia por outro 

modelo baseado na Atenção Primária à Saúde e de acordo com os princípios do SUS. 

Posteriormente, o PSF passou a se denominar Estratégia Saúde da Família (ESF), formada por 

equipes multiprofissionais, atuando em uma população adstrita, através de ações de promoção 

de saúde, prevenção de doenças e o cuidado integral e horizontalizado aos clientes e suas 

famílias (ESCOREL et al., 2007;BRASIL, 2007). 

O Programa de Planejamento Familiar faz parte do Caderno de Atenção Básica nº 26, 

devendo se oferecido aos usuários da APS e de acordo com esta fonte: “o planejamento 

reprodutivo é um termo mais adequado que planejamento familiar e não deve ser usado como 

sinônimo de controle de natalidade” (BRASIL, 2013, pg.58). O planejamento reprodutivo é 

um direito de todo cidadão brasileiro de ter acesso a informações, insumos e a serviços que 

ofertem métodos de contracepção e de concepção autorizados e disponíveis com base na lei 

do planejamento familiar (Lei nº 9.263/96). Destacam-se a seguir, seus componentes: 

O direito das pessoas decidirem, de forma livre e responsável, se querem ou não ter 

filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas. O direito de 

acesso a informações, meios, métodos e técnicas para ter ou não ter filhos. O direito 

de exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação, imposição e 

violência. (BRASIL, 2013, pg.15) 

O direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem violência, 

discriminações e imposições, e com total respeito pelo corpo do (a) parceiro (a). [...] 

O direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, vergonha, culpa e falsas 

crenças. • O direito de viver a sexualidade, independentemente de estado civil, idade 

ou condição física. • O direito de escolher se quer ou não quer ter relação sexual. [...] 

O direito de ter relação sexual, independentemente da reprodução. • O direito ao 

sexo seguro para prevenção da gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis 

(DST) e AIDS. • O direito a serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e um 

atendimento de qualidade, sem discriminação. • O direito à informação e à educação 

sexual e reprodutiva. .(BRASIL, 2013, pg.16) 

Aos profissionais, recomenda-se que primeiro ouça, depois pergunte e depois se 

posicione, com o cuidado de: • Não tomar decisões pelas pessoas, não impor 

escolhas, não emitir juízo de valor. • Desenvolver atividades educativas e de 

aconselhamento. • Somente realizar prescrições após avaliação clínica e oferecer 

acompanhamento periódico. .(BRASIL, 2013, pg.32) 
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Nas recomendações do MS, existe a orientação de que não é obrigatório um programa 

de planejamento reprodutivo específico para o adolescente podendo ser inserido no programa 

já existente na unidade de saúde. Contudo, desenvolver o planejamento reprodutivo que 

atenda às peculiaridades e necessidades específicas do adolescente, apresenta-se com uma 

série de desafios para os profissionais da ESF, sendo necessário garantir a oferta e livre 

escolha dos contraceptivos, as ações de educação sexual e a capacitação dos profissionais de 

saúde. Muitas adolescentes recebem informação de baixa qualidade sobre anticoncepcionais, 

o que pode resultar em automedicação, baixa adesão aos métodos anticoncepcionais, 

desconhecimento sobre o uso e efeitos colaterais do contraceptivo, além de provável 

abandono do método. Poderá haver baixa oferta de contraceptivos, por problemas 

relacionados à gestão, determinando a escassez na oferta destes insumos. Outro aspecto é que 

a clientela, principalmente a de maior vulnerabilidade social, pode não se apropriar totalmente 

do seu direito de escolher o método anticoncepcional, o que acabará ficando a cargo do 

profissional de saúde. Entre os adolescentes, os métodos mais citados são o preservativo 

masculino e a pílula, muitas vezes pela precariedade na captação de informações 

(CRIZÓSTOMO, NERY e LUZ, 2016). 

As redes de apoio seriam uma estratégia que o serviço de atenção primária de saúde 

poderia lançar mão, visando a melhoria das informações e do acesso a contraceptivos. As 

ações de planejamento acabam sendo muito concentradas no espaço da unidade de saúde e 

nas figuras do médico e do enfermeiro. A capacitação de outros profissionais como os 

técnicos de enfermagem e os agentes comunitários de saúde (ACS) na dinâmica de trabalho e 

na utilização de outros espaços dentro da comunidade, poderia gerar uma rede de apoio mais 

articulada e integrada, permitindo não só a oferta ampla de contraceptivos, como o  

acompanhamento de seu uso e a troca de informações de forma mais ágil (MOURA, DA 

SILVA e GALVÃO, 2007 ; PARIZ,MENGARDA e  FRIZZO, 2012). 

Aspectos relacionais afetivos, somados à dependência econômica podem resultar em 

submissão às vontades do parceiro, ratificando a desigualdade de gêneros no aspecto de 

responsabilidade do planejamento familiar. A adolescente poderá submeter-se a ter relações 

sexuais, sem proteção, tanto no aspecto contraceptivo como de prevenção às IST, porque o 

parceiro, algumas vezes, se recusa a usar preservativo masculino, alegando falta de sensação 

no ato sexual, ou com argumento que evitar a procriação deve ficar a cargo exclusivo da 

mulher. Além disto, em caso de relações sexuais esporádicas, muitas adolescentes não fazem 

uso de nenhum método contraceptivo, pois acreditam que nestes casos não correm o risco de 
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engravidar. Já nas relações estáveis, há uma chance maior de planejamento reprodutivo e de 

uma gravidez planejada. Dentro da ESF, não deve ser esquecido que o planejamento 

reprodutivo é também familiar e com o intuito de não descaracterizá-lo, é fundamental 

desenvolverem-se estratégias para atrair os adolescentes do sexo masculino e parceiros mais 

velhos das adolescentes, na dinâmica dessas ações, como a flexibilização de horários no 

atendimento, pois muitos trabalham, além da utilização das redes apropriadas de apoio (DE 

OLIVEIRA, VIERA e FONSECA, 2011; NERYI e MENDONÇAI, 2011; CARVACHO, et 

al., 2008). 

O adolescente não procura habitualmente o serviço de saúde. E quando o faz, é para 

atendimento imediato e assistencial. As adolescentes são as que mais procuram, seja por um 

agravo à saúde ou por suspeita de gravidez. Diante deste quadro, o serviço de saúde deve 

desenvolver estratégias para facilitar o acesso do adolescente como disponibilidade de 

horários flexíveis e oferecer agilidade na marcação de consultas e no atendimento voltado 

para este público. Por outro lado, muitos serviços de APS apresentam agenda com sobrecarga 

de trabalho, restringindo-se acesso e levando os profissionais a priorizarem as metas e 

programas pactuados. Se as questões de saúde do adolescente não fizerem parte dessa  

pactuação de metas ou de algum programa específico, a prioridade no seu atendimento 

acabará sendo adiada(PARIZ,MENGARDA e  FRIZZO, 2012; FERRARI, THOMSON e 

MELCHIOR, 2008). 

  Abordar sexualidade e planejamento reprodutivo junto ao público adolescente requer 

profissionais de saúde capacitados e sensibilizados com este objetivo. A dificuldade de 

criação de vínculo e confiabilidade é um dos maiores entraves entre o profissional e o cliente 

devido às suas diferenças de gênero, de nível social, de idade e de cultura. Através de meios 

da educação permanente, a equipe da ESF poderá ampliar suas habilidades para melhor 

dialogar e a escutar os usuários, principalmente adolescentes.  Os profissionais passariam a ter 

uma nova percepção do adolescente, procurando despir-se do preconceito e da estigmatização, 

Respeitar o sigilo profissional e a privacidade no atendimento também são fundamentais no 

trato com o adolescente. A criação de vínculo do adolescente com a equipe pode ser 

dificultada também pela alta rotatividade de recursos humanos, com longos intervalos para 

substituição, já que em muitas unidades de APS, os profissionais possuem contratos 

temporários (CARVACHO, et al., 2008; FERRARI, THOMSON e MELCHIOR, 2008; 

MOURA ,DA SILVA e GALVÃO, 2007; BRASIL, 2008 ). 
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A educação sexual constitui em uma ferramenta de grande alcance em ações de 

promoção de saúde reprodutiva para o público adolescente. Contudo para que isto aconteça 

devem ser evitadas palestras, o uso de imagens chocantes e manuais didáticos que poderão até 

causar reação emocional da clientela, mas não possibilitariam mudanças de atitude, podendo, 

inclusive, afastar o adolescente da atividade, na unidade de saúde ou de outros espaços de 

promoção de saúde. As mais efetivas atividades educativas parecem ser as coletivas e 

pautadas em formação de grupos de adolescentes. No grupo, o profissional de saúde assumirá 

um papel de educador, dialogando com os adolescentes, permitindo a troca de saberes, 

detectando formas que favoreçam a aprendizagem, partindo do conhecimento que o 

adolescente já possui sobre o tema, complementando-o ou potencializando-o, com 

questionamentos propostos pelos próprios adolescentes e utilizando todos os recursos 

disponíveis do território, como as dramatizações, relato de casos e jogos educativos. Além de 

ações de articulação intersetorial com a escola, as atividades de educação sexual poderão 

buscar o alcance maior das famílias e da comunidade. Por meio da educação sexual, o 

adolescente poderá ser estimulado, pela participação e reflexão, a incorporar novas atitudes 

saudáveis em relação ao planejamento reprodutivo (GURGEL et al.; 2010; 

PARIZ,MENGARDA e  FRIZZO, 2012). 

 

3.3 GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E SUA RECORRÊNCIA  

3.3.1 Vulnerabilidades e Adolescência 

Antes de se debruçar sobre o fenômeno social da gravidez na adolescência e sua 

recorrência, parece importante abordar o conceito de vulnerabilidade. Vulnerabilidade pode 

ser apresentada como uma probabilidade de exposição a situações adversas que comprometam 

ou ameacem o estado de bem estar físico, mental e social do indivíduo, relacionada também à 

disponibilidade de recursos que possam proporcionar algum nível de proteção nestas 

situações. Também é um conceito ligado ao grau e à qualidade de informação que o indivíduo 

recebe à sua capacidade de processar essa informação e de incorporá-la às suas práticas e 

decisões de vida (LEIVI, 2014). 

A vulnerabilidade é fruto de interações sociais e pode ser estudada em três planos: o 

individual, o social e o institucional. A vulnerabilidade individual, diz respeito a uma 

vulnerabilidade intrínseca do indivíduo, pela sua própria condição, considerando aspectos 
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biológicos e psíquicos. Também expressa o grau e a qualidade de informação que o indivíduo 

recebe, a sua capacidade de processar a informação e de incorporá-la as suas práticas de vida 

(BRETAS, 2010; LEIVI, 2014). 

Vulnerabilidade social relaciona-se à avaliação do acesso a recursos materiais e 

simbólicos, como serviços de saúde, escola, meios de comunicação, lazer e cultura. Também 

diz respeito à condição econômica familiar, ao grau de violência e à desigualdade de gênero 

e/ou raça que o indivíduo possa estar exposto. A vulnerabilidade institucional se refere à 

disponibilidade, ao monitoramento e à gestão dos recursos sociais em termos efetivos e 

democráticos, em função de políticas e programas de saúde pública (BRETAS, 2010; LEIVI, 

2014). 

Dessa forma, podem ser apresentadas três características principais de vulnerabilidade. 

Não é binária, ou seja, a resposta não é simplesmente afirmativa ou negativa, havendo 

diferentes níveis e gradações de vulnerabilidade. Parece ser multidimensional, já que o 

indivíduo poderá estar exposto a algumas vulnerabilidades e a outras não. E também não é 

estática; o indivíduo não é vulnerável, ele está em situação de vulnerabilidade, a qual poderá 

ser modificada  ou deixar de existir em relação ao tempo e espaço (BRETAS ,2010). 

Sobre os adolescentes, vulnerabilidade poderá representar uma barreira, que deverá ser 

ultrapassada, visando fortalecimento da autonomia. No ponto de vista individual, o maior 

desafio é a construção da sua identidade psicossocial. O adolescente, que não finalizar 

adequadamente esta etapa, poderá ter dificuldades em desenvolver valores para os quais se 

encontra comprometido, não conseguindo vivenciar suas experiências com autonomia e 

responsabilidade. Na esfera sexual, por exemplo, isto pode ocasionar o não uso de métodos 

contraceptivos e de proteção, trazendo como conseqüência, gravidez não desejada ou IST. 

Outra questão é contexto atual da sociedade, com a chamada erotização precoce, por 

influência da mídia, e  uma duvidosa sensação de  liberdade, com leque amplo de opções, para 

o adolescente, que teve limitado acesso à educação sexual preventiva. Tal situação poderá 

ampliar a vulnerabilidade no adolescente, com início cada vez mais precoce da atividade 

sexual, sem a maturação necessária para tomadas de decisão em relação a si mesmo, em 

relação à família e nas relações entre gêneros (BRETAS, 2010; BERTOL e SOUZA, 2010 

FERREIRA et al., 2012). 

A formação de grupos entre adolescentes é importante na sua formação psicossocial 

até alcançar a individualização na fase adulta. Contudo diante de situações como falta de 
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recursos econômicos, falta de acesso a insumos, evasão escolar e violência, o adolescente 

excluído socialmente poderá interagir e formar grupos com outros adolescentes identificados 

num mesmo perfil de vulnerabilidades, desenvolvendo uma identidade de grupo neste 

contexto de maior risco (BRETAS, 2010; BERTOL e SOUZA, 2010). 

O enfrentamento das condições de vulnerabilidade na adolescência requer a 

participação e o comprometimento de toda a sociedade, por meio de suas instituições, como a 

escola e a unidade de saúde, assegurando o acesso a insumos, a informações e a serviços que 

permitam o desenvolvimento de competências e habilidades por parte dos adolescentes, a 

partir também das redes de apoio, embora sejam desejáveis transformações políticas 

econômicas que ampliem a inclusão social (BRETAS, 2010; BERTOL e SOUZA, 2010). 

 

3.3.2 Gravidez na Adolescência 

A gravidez não planejada na adolescência constitui um fenômeno social, complexo e 

de prevalência relevante dentro do contexto histórico-cultural atual. Segundo dados da OMS,  

fornecidos em 2014, cerca de 16 milhões de adolescentes entre 15 a 19 anos e um milhão 

abaixo dos 15 anos a cada ano, vivenciaram a experiência de um parto, principalmente entre 

países com piores condições socioeconômicas. As complicações decorrentes da gravidez ou 

do parto apresentam-se entre as principais causas de óbito de mulheres na faixa etária dos 15 

aos 19 anos de idade, em todo o mundo. Foi estimado que a cada ano, cerca de três milhões de 

adolescentes entre 15 a 19 anos se submetam a abortos provocados. Os filhos de mães 

adolescentes apresentaram um risco maior de morrer quando comparados a crianças nascidas 

de mães de outras faixas etárias (WHO, 2014). 

Ainda, de acordo com a mesma referência da OMS, desde 1990, a taxa de natalidade 

entre adolescentes vem registrando um declínio, com a média global entre 15 a 19 anos de 

idade, em 2014, de 49 por cada 1000 meninas. Porém, cerca de 11% dos nascimentos no 

mundo ocorreram entre adolescentes de 15 aos 19 anos e foi estimado que 95% das crianças 

que nasceram de mães adolescentes, anualmente, eram provenientes de países em 

desenvolvimento (WHO, 2014).   

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) projetou que a população 

brasileira total em 2016 era cerca de 206 milhões de pessoas, sendo aproximadamente 16 

milhões de adolescentes entre 10 a 19 anos, do sexo feminino, o que correspondeu a quase 8% 
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da população total. Segundo o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), do 

MS/DATASUS, o número de nascidos vivos em 2014, no Brasil, foi de quase três milhões, 

encontrando-se em um sexto destes nascimentos mães adolescentes, a maioria na faixa dos 15 

aos 19 anos de idade (IBGE, 2016; DATASUS, 2014). 

A gravidez na adolescência adquiriu maior relevância do ponto de vista social, 

político, científico e da saúde pública, dentro do contexto histórico-cultural atual. A sociedade 

pressiona a mulher, em particular a adolescente, para que invista em qualificação profissional 

e busque a inserção de mercado de trabalho postergando a maternidade. Traduzido por um 

declínio nas taxas de fecundidade da mulher, em todas as faixas etárias, tanto no cenário 

nacional como internacional. Apesar deste quadro, a taxa de fecundidade, entre adolescentes, 

apresenta uma queda mais lenta despertando o interesse de vários estudiosos a cerca dos 

fatores envolvidos neste fenômeno complexo (DOS SANTOS e NOGUEIRA, 2009).  

Um dos fatores associados à ocorrência de concepção não planejada na adolescência é 

a baixa adesão aos contraceptivos. As adolescentes vivenciam o avanço nas informações 

ofertadas e recebidas a cerca de anticoncepcionais. O grau e a qualidade das informações são 

maiores para as adolescentes de nível econômico mais elevado, as de maior escolaridade e as 

mais velhas. Contudo, a disponibilidade ampla de informações, por si só, não é garantia de 

mudança de atitude e de prática na utilização adequada do método. As idades da menarca - 

primeira menstruação e da coitarca - início de atividade sexual, estão acontecendo cada vez 

mais cedo, aos 12 e 15 anos, em média, respectivamente. Alguns autores defendem que esta 

condição esteja influenciada pela erotização precoce e pela liberdade sexual facilitadas na 

sociedade e difundidas pela mídia. Quanto mais precoce for o início da vida sexual, menores 

são as chances da utilização de algum método contraceptivo e maiores são as possibilidades 

de gravidez (BERLOFI et al., 2006; SANTOS et al., 2009; SILVA et al., 2013). 

Muitas adolescentes recorrem à automedicação, desconhecendo o seu emprego correto 

e sua resposta, trazendo como conseqüências o uso inadequado e irregular do contraceptivo e 

até o abandono do método, o que acarreta uma maior probabilidade de concepção (BELO e 

SILVA,  2004; CRIZÓSTOMO, NERY e LUZ, 2016).  

Há outros fatores que parecem estar implicados no aumento da probabilidade de 

gravidez não planejada tais como: a ocorrência de relações sexuais esporádicas sem proteção 

pela negação do risco de engravidar; o uso abusivo de drogas e álcool; violência sexual; a 

falta de diálogo na família; amigas grávidas pela identidade de grupo; repetição do padrão 
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reprodutivo e de escolaridade de sua genitora; a curiosidade por testar a feminilidade; a busca 

por status social e a carência afetiva (YAZLLE, 2006). 

 Como já referido nos aspectos ligados à vulnerabilidade, baixa condição econômica 

familiar gera exclusão social e precariedade no acesso a recursos e serviços essenciais como a 

escola, a saúde, o lazer e a cultura. Trazendo como resultado baixa escolaridade, falta de 

perspectivas profissionais futuras e a superficialidade das informações dificultando o 

desenvolvimento psicossocial e autonomia da adolescente tornando-a mais susceptível à 

gravidez não planejada (CRIZÓSTOMO, NERY e LUZ, 2016). 

Dentro do núcleo familiar, a falta de diálogo e de apoio aumenta a possibilidade de 

adolescente engravidar talvez ao tentar buscar o seu modelo familiar tradicional. Contudo, ao 

engravidar, muitas adolescentes continuam morando com os pais e, assim, potencializando 

conflitos. Os conflitos familiares têm várias causas como o aspecto cultural, já que 

tradicionalmente a sociedade brasileira não encara como normal a gravidez fora de laços 

matrimoniais, principalmente nesta fase, também por razões financeiras, pelo aumento dos 

gastos com a chegada de um novo membro. A preocupação dos pais em relação ao futuro 

profissional da jovem e vivências negativas sobre gravidez na adolescência por membros da 

família, entre outros, são fatores que, de forma isolada ou conjuntamente, poderão gerar, entre 

os familiares, surpresa, revolta, indignação e sentimento de culpa. Para a adolescente grávida, 

ocasionando medo e insegurança e contribuindo que se associem condicionantes para 

complicações obstétricas (CRIZÓSTOMO, NERY e LUZ, 2016; DADOORIAN, 2003). 

A desigualdade de gêneros faz com que a sociedade, o parceiro e a própria 

adolescente, considerem a responsabilidade do planejamento reprodutivo função 

exclusivamente feminina, o que pode ocasionar o não uso de método contraceptivo como 

prova de amor e de confiança ao parceiro. Os serviços de saúde também não têm priorizado 

adolescentes do sexo masculino nas suas ações de planejamento reprodutivo, desperdiçando a 

oportunidade de promover a igualdade e o respeito entre gêneros (ALVES e BRANDÃO,  

2009). 

A gravidez não planejada pode trazer repercussões obstétricas, puerperais e perinatais. 

A baixa adesão ao pré-natal e o seu início tardio podem ocorrer por vários motivos: 

desconhecimento das transformações do próprio corpo; não aceitação da gravidez; vergonha 

em relação à família e à comunidade; dificuldade de acesso aos serviços de saúde; falta de 

compromisso com a gestação e por não contar com o apoio da família ou do parceiro. 
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Algumas das prováveis consequências podem ser exemplificadas por abortamentos, anemias, 

infecções urinárias e puerperais, depressão pós-parto, doença hipertensiva especifica da 

gravidez (DHEG), diabetes gestacional, recém nascidos com baixo peso ao nascer, pequenos 

para idade gestacional (PIG) ou prematuros, desmame precoce e casos de abandono e maus 

tratos em relação à prole. Estas complicações estão mais relacionadas à vulnerabilidade social 

do que alguma particularidade na fisiologia e na anatomia da adolescente. Estes agravos têm 

impacto direto em alguns indicadores de saúde muito importantes como a taxa de mortalidade 

materna, a taxa de óbitos fetais e a taxa de mortalidade infantil (DA SILVA BOUZAS, 

CADER e LEÃO, 2014; SILVA et al., 2011; AZEVEDO et al., 2015). 

A gravidez pode trazer impacto ainda sobre a escolaridade da adolescente ao aumentar 

a possibilidade de abandono escolar devido a necessidade de cuidar do filho, por vergonha ou 

por desinteresse pelo ambiente escolar. Deve-se considerar também, o papel da escola e da 

cultura institucional, no aumento da probabilidade de ocorrer este abandono. A baixa 

escolaridade e a evasão escolar diminuem a chance de qualificação profissional e dificultam a 

inserção no mercado de trabalho fechando o ciclo vicioso de exclusão social 

(CRIZÓSTOMO, NERY e LUZ, 2016; DADOORIAN, 2003; SILVA et al., 2011). 

A maternidade na adolescência pode ser vivenciada de forma positiva, para muitas 

dessas jovens.  A sociedade deve evitar a armadilha preconceituosa de dar à gravidez na 

adolescência, o enfoque apenas negativo e de estereotipar a adolescente como um ser incapaz 

de tomar decisões sobre sua vida e obrigá-la a adiar a maternidade pela busca do sucesso 

profissional. A gestação pode ser realmente desejada e culturalmente aceita. A maternidade 

pode dar à adolescente uma  oportunidade de novas interações sociais, afetivas  e perspectivas 

futuras . Esta visão discriminatória acaba por dificultar ou inviabilizar ações efetivas de que 

permitam à adolescente realizar o seu planejamento reprodutivo com responsabilidade e 

autonomia (DADOORIAN, 2003). 

 

3.3.3 Recorrência de Gravidez na Adolescência 

A recorrência de gravidez é tema pouco estudado, se comparado à experiência de uma 

única maternidade nesta faixa etária na adolescência, constituindo-se como um fenômeno 

social ainda mais complexo (YASAKI, 2008). 
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Este fenômeno possui diferentes denominações nas publicações da área de saúde tais 

como: recidiva de gravidez, gravidez reincidente, repetição de gravidez, gravidez 

subsequente, gestações sucessivas, nascimentos subsequentes em adolescentes e maternidades 

sucessivas na adolescência. 

De acordo com Rosa (2007, p.51), a recidiva de gravidez na adolescência pode ser 

definida como: 

 [...] ocorrência de duas ou mais gravidezes, seguidas de gestação e pelo nascimento 

de filho vivo antes dos 20 anos, não importando o quão cedo ocorreu o primeiro 

evento e o intervalo entre um e outro e se houve alguma gravidez/gestação não 

levada a termo”.Decorrência imediata desta generalização foi a adoção do conceito 

“número de filhos nascidos vivos [...] 

Enquanto Da Costa (2010, p. 16) refere: 

Outros trabalhos tomaram como base o número de gestações tidas pelas 

adolescentes, independente do seu desfecho [...] Essa última opção tem a vantagem 

de permitir captar melhor a complexidade das gestações adolescentes por incluir 

também situações de aborto e natimorto. 

Os mesmos fatores que podem ter influenciado na ocorrência da primeira gestação não 

planejada podem determinar a sua recorrência, sendo que alguns destes fatores parecem estar 

mais relacionados à recidiva de gravidez na adolescência, tais como: a idade da primeira 

gravidez; a evasão escolar; a baixa escolaridade; a situação conjugal, a falta de apoio familiar 

e do parceiro; a exclusão social e a dificuldade de acesso aos serviços de saúde (BRUNO et 

al., 2009; BRAGA et al., 2010). 

Em relação à idade da primeira gestação, alguns estudos indicam que quanto mais 

nova a adolescente vivenciar a maternidade, maior a probabilidade de ocorrer a sua 

recorrência. Por outro lado, outras pesquisas demonstram que a maternidade sucessiva na 

adolescência está concentrada no recorte etário entre 18 a 19 anos (YASAKI, 2008; SILVA et 

al., 2013). 

A falta de apoio e de diálogo nas famílias acaba por desenvolver sentimentos de culpa 

e de busca pela aceitação levando, muitas vezes, a recorrência da gestação. O apoio familiar 

poderá ser salutar para adolescente e para seu filho, desde que permita que a adolescente 

vivencie as responsabilidades da maternidade e que os familiares acreditem na sua capacidade 
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de ser mãe. Este apoio vem, sobretudo, através da figura materna, pela própria condição 

feminina de acolhimento e também porque muitas famílias são chefiadas por mulheres. Em 

situações nas quais esta avó assume para si toda a responsabilidade da criação do neto, esta 

adolescente poderá não amadurecer, inclusive encarando o filho como um irmão mais novo 

ou como um brinquedo, não assumindo as responsabilidades maternas e tornando-se mais 

propícia a outra gestação (DADOORIAN, 2003; PARIZ, MENGARDA e FRIZZO, 2012; 

SILVA et al., 2013; BRUNO et al., 2009 ; DE OLIVEIRA, VIERA e FONSECA, 2011). 

Não cuidar do seu filho, torna a adolescente também mais susceptível a engravidar 

novamente, por acreditar que contaria novamente com outras pessoas no cuidado com a prole. 

Ao arcar com o cuidado e a responsabilidade do filho, sem, entretanto deixar de receber apoio 

familiar, na escola e da sociedade, parece que protegeria mais a adolescente de uma nova 

gravidez (SILVA et al., 2013 ; NERYI e MENDONÇAI, 2011). 

Em relação à situação conjugal, não há consenso na literatura. A sensação de 

segurança e de confiança, entre os parceiros, na relação estável pode levar ao abandono do 

uso de métodos contraceptivos, mas por outro lado, pode conduzir a um melhor planejamento 

familiar. No caso de troca de parceiros, a busca pela conquista e pela consolidação da nova 

relação, pode ter como resultado uma nova gravidez, porém a falta de estabilidade da relação 

pode levar a uma atitude de maior cuidado em relação a contracepção(BRUNO et al., 2009;  

DE OLIVEIRA, VIERA e FONSECA, 2011; SILVA et al., 2013). 

O apoio do parceiro é de fundamental importância nos processos gestacional e 

familiar. A falta de apoio do companheiro é apontada como um complicador obstétrico, 

gerando estresse e com impacto direto sobre a morbimortalidade materna e fetal. O apoio 

emocional que influencia favoravelmente na evolução da gestação e reduz os riscos para a 

saúde da mãe e da criança. Acredita-se que a inclusão do parceiro no cenário da assistência 

pré-natal e após o nascimento do filho, possa contribuir de forma positiva para o planejamento 

reprodutivo da família em formação (PARIZ, MENGARDA e FRIZZO, 2012). 

As adolescentes com recorrência de gravidez têm um índice maior de abandono 

escolar, falta de qualificação profissional, maior número de complicações obstétricas e piores 

indicadores sociais, formando um ciclo vicioso e perverso de exclusão social, com 

perpetuação da incapacidade de gerir sua vida reprodutiva (BRUNO et al.,2009; SANTOS et 

al., 2009; DE OLIVEIRA; VIERA e FONSECA,2011). 
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Para uma adolescente, a maternidade poderá ser uma oportunidade de maior contato 

com os serviços de saúde. As equipes da ESF devem aproveitar esta aproximação para 

desenvolver ações de educação sexual direcionadas para a adolescente, extensivo à sua 

família, ao seu parceiro e a comunidade a qual está inserida, além do estreitamento de 

vínculos. Investir em educação sexual de qualidade traz reflexos positivos no que diz respeito 

à autonomia da adolescente em relação ao planejamento reprodutivo (CRIZÓSTOMO; NERY 

e LUZ, 2016; SANTOS et al., 2009; DE MOURA e GOMES, 2014). 

A evasão escolar e a baixa escolaridade são fatores decisivos na recorrência de 

gravidez e podem ocorrer por vários motivos, especificamente: dificuldade de encontrar uma 

pessoa que possa cuidar de seu filho; falta de creches; vergonha com o próprio corpo; 

exclusão do convívio social com as amigas ou simplesmente pela falta de interesse pelo 

ambiente escolar A baixa escolaridade e o abandono escolar aumentam o grau de 

vulnerabilidade da adolescente e conduz a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, a 

exclusão social e a falta de perspectivas futuras (BRUNO et al., 2009 ; YASAKI, 2008; 

CRIZÓSTOMO, NERY e LUZ, 2016). 

Observa-se que, mesmo entre adolescentes com histórico de gravidez desejada, sempre 

deve ser ofertado o planejamento familiar. Muitas gestações consideradas como desejadas 

ocorrem para compensar uma carência e rejeição familiar e o filho é encarado como alguém 

que a adolescente vai poder estabelecer uma relação de amor. Outras adolescentes encaram a 

gravidez como um pedido de socorro diante da sua condição de invisibilidade social. Outras 

relacionam a maternidade a status social, principalmente em camadas sociais mais 

desfavorecidas. Estas jovens concluem que a única forma de serem respeitadas e de terem  um 

papel social é através da maternidade (CRIZÓSTOMO, NERY e LUZ, 2016; NERY e 

MENDONÇA, 2011; BERLOFI et al., 2006). 

Diante de adolescentes grávidas ou com antecedente obstétrico, espera-se que sejam 

disponibilizados políticas e programas intersetoriais integrados, que permitam desenvolver 

intervenções prioritárias de promoção de saúde em relação ao planejamento reprodutivo.  

Incluindo programas de renda, creches, reinserção do adolescente no sistema de ensino, 

qualificação profissional, maior utilização de serviços voltados para saúde sexual e 

reprodutiva. Estas intervenções constituem em ferramentas muito úteis para que a adolescente 

que vivencia a maternidade possa reconhecer e se apropriar do seu direito reprodutivo 

(SILVA et al., 2011). 
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 4. METODOLOGIA 

4.1 CENÁRIO DE ESTUDO  

A escolha do cenário de estudo considerou a disponibilidade de acesso, pela 

pesquisadora, de desenvolver a pesquisa na Área de Planejamento (AP) 5.3, localizada na 

Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, em uma unidade de atenção primária 

classificada, pelos critérios da SMS- RJ, como do tipo A - o Centro Municipal de Saúde 

(CMS) Cyro de Mello, localizada no bairro de Paciência. Inicialmente, houve o interesse em 

realizar este estudo em duas diferentes unidades de APS na CAP 5.3. Como surgiram algumas 

dificuldades operacionais, que colocariam em risco a execução do estudo planejado, no tempo 

disponível, decidiu-se pela realização somente na unidade onde a pesquisadora trabalha como 

médica de equipe da ESF, onde surgiu a motivação principal sobre este tema, o que se 

configura como uma decisão compatível com a experiência do Mestrado Profissional em 

Saúde da Família.   

O CMS Cyro de Mello, na AP 5.3, tem uma população cadastrada de 12.458 pessoas 

cadastradas incluindo pessoas residentes fora do território adstrito da unidade (SUBPAV, 

2016). Deste total, 6.731 são usuárias do sexo feminino e 13,28% correspondem às 

adolescentes de 10 a 18 anos (PEP, 2016). 

A AP 5.3 abrange três bairros Paciência, Santa Cruz e Sepetiba e possuía estimativa 

populacional de 386.534 habitantes, em 2016, segundo dados de referência da própria SMS, 

tendo o IDH mais baixo do município do RJ. Ainda de acordo com a Secretária Municipal de 

Saúde, esta AP possui cobertura da saúde da família de cerca de 92,80%, desde 2013 e possui 

uma proporção de nascidos vivos, filhos de mães adolescentes, maior que as demais áreas da 

cidade. Em todo o município, a proporção de mães adolescentes entre os nascidos vivos vem 

decaindo, nos últimos anos, inclusive na AP 5.3, mas nesta ainda se encontra mais alta que a 

média do município. Em 2016, este indicador médio do município foi de 14.94% de mães 

adolescentes, sendo na AP 5.3 de 19.26%, em contraste com as áreas de menores proporções, 

como a AP 2.1 (Zona Sul) com 7,75% e a AP 2.2 (Tijuca e adjacências) com 9,21%, segundo 

dados do SINASC processados na SMS (SMS – RJ, 2016). 

Na AP 5.3, estão implantadas 14 Unidades Básicas e 10 Centros Municipais de Saúde, 

1 Policlínica de Atenção Secundária, 1 CAP Si  ,1 CAP AD , 3 UPAs e um Hospital 

Municipal de Atenção Terciária relacionados à rede da SMS- RJ.  
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Nas Figuras 1 e 2 estão apresentados, respectivamente, o Mapa da Divisão das Áreas 

programáticas da SMS  e o Mapa do Território do CMS  Cyro de Melo. 

 

 

Figura 1: Mapa das Áreas Programáticas do Município do RJ 

 

FONTE: SMS - Rio de Janeiro 

 

Figura 2: Mapa do  Território  CMS Dr. Cyro de Mello, AP 5.3, MRJ 

 

FONTE: SMS - Rio de Janeiro 
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4.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO e ANÁLISE DOS DADOS 

 

Considerando os objetivos definidos nesta pesquisa e as possibilidades de apuração de 

dados no campo, foi realizado um estudo exploratório, descritivo e transversal, visando o 

levantamento de variáveis relacionadas à adolescência e planejamento reprodutivo, em 

unidade de APS, no município do Rio de Janeiro.   Um estudo com essas características busca 

maiores informações sobre determinado fenômeno social que ainda precisa ser mais bem 

estudado, contendo aspectos descritivos e registros que foram coletados, analisados e 

correlacionados, mas não manipulados pelo pesquisador (ROUQUAYROL e SILVA, 2013). 

Este levantamento de dados previsto relacionou-se a usuárias adolescentes da unidade 

de saúde, sendo critérios de inclusão da amostra do estudo: pertencer ao sexo feminino; ter de 

10 a 19 anos de idade; estar cadastrada na unidade e vinculada à uma equipe de saúde da ESF 

em novembro de 2016, assim caracterizando-se como um estudo transversal com utilização de 

dados secundários, isto é, que não foram registrados para o fim desta pesquisa, mas sim 

apurados a partir de registros já existentes em prontuários. 

Foram realizados contatos telefônicos, por email e também visitas à unidade de estudo 

e à Coordenadoria Geral de Atenção Primária (CAP) da Área Programática (AP) 5.3, 

instância de gestão regional da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, visando a 

exposição dos objetivos do projeto de pesquisa e da dinâmica do trabalho de campo aos 

gestores específicos.  

Após a aprovação plena do projeto de pesquisa, pelo Comitê de Ética em Pesquisa, 

definido na tramitação pela Plataforma Brasil, em novembro de 2016, foi obtida uma lista 

única inicial de todos os usuários cadastrados na unidade, utilizando como fonte a Pirâmide 

Etária disponibilizada no Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), procedimento este que 

resultou em relatório no formato de planilha do programa Excel, a partir da qual foram 

executados filtros para sexo feminino e faixa etária de 10 anos a 19 anos 11 meses e 29 dias. 

Com estes filtros, chegou-se a uma lista com 997 usuárias cadastradas. Como os objetivos 

desse estudo compreendem o interesse em recorrência de gravidez na adolescência, a faixa 

etária foi ampliada arbitrariamente para jovens com menos de 20 anos, buscando-se maior 

capacidade de detecção deste fenômeno, num ponto de corte também maior.  
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Sete usuárias foram excluídas do estudo, porque quatro tinham cadastros provisórios 

na unidade, provavelmente por não serem residentes do território, uma estava com cadastro 

duplicado e havia dois PEP com dados cadastrais errados, constando como sendo sexo 

feminino, mas eram do sexo masculino. Desse modo, a população de estudo resultou um total 

de 990 usuárias, inseridas em quatro listas de usuárias cadastradas no PEP, sendo cada uma 

dessas listas relacionada especificamente a uma das quatro equipes da ESF da unidade, 

denominadas Praça Sete, Nova Índia, Paraíso e João de Barro. 

Entre os meses de novembro a dezembro de 2016, foi utilizado pela pesquisadora, 

como instrumento de coleta de dados, um roteiro fechado de apuração de dados de dados 

secundários, elaborado no software Epi info 7.0 para esta finalidade específica, devido ao 

modelo e às variáveis disponíveis no PEP. Este roteiro está apresentado no APÊNDICE 1, 

dividindo-se em três partes relacionadas aos dados cadastrais existentes . A primeira parte 

deste roteiro, contém a identificação numérica do prontuário de 1 a 4 dígitos, a idade da 

usuária  de acordo com a lista disponível e data de nascimento, raça/cor, nacionalidade e 

naturalidade.No segundo bloco, há campos relacionados aos dados sociais: “com quem 

reside”; se freqüenta a escola; nível de escolaridade; situação no mercado de trabalho; se a 

família da usuária é ou não beneficiária dos programas de benefícios Bolsa Família (BF) e 

Cartão Família Carioca (CFC).  

O terceiro bloco do roteiro incluiu dados reprodutivos, se há registro de métodos 

contraceptivos ofertados e em caso afirmativo qual. Outras variáveis foram: se havia registro 

de gravidez e/ou suspeita de gravidez; se havia codificação (Classificação Internacional de 

Doenças e de Problemas relacionados à Saúde - CID) ativada sobre aconselhamento de 

planejamento reprodutivo, o que significa que a usuária foi inserida no programa de 

planejamento reprodutivo da unidade; se havia registro de ações voltadas para o planejamento 

reprodutivo e quais eram. 

O prontuário eletrônico contém os registros das informações sobre a identificação do 

indivíduo e de sua família além de dados sobre a saúde do indivíduo e sobre a assistência 

prestada ao usuário. O Conselho Federal de Medicina (CFM), por meio da Resolução nº 

1.638/2002 regulamentou o que deve constar em um prontuário médico revogada pela  

Resolução CFM nº 1821/07,  aprovou as normas técnicas para o uso do PEP. O PEP constitui 

uma fonte documental preciosa para analisar a organização e o monitoramento da qualidade 

das ações implementadas pela ESF, inclusive no campo do planejamento reprodutivo (CFM; 
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2007).  Na unidade do estudo, o PEP utilizado tem o nome de Vita Care (origem do produto: 

Portugal, contrato com SMS- RJ) e foi implantado a partir de 2013, nas unidades de APS da 

AP 5.3. O Sistema de Informação Vita Care atua em mais da metade das Clínicas da Família 

do município de RJ (SUBPAV, 2011). 

O levantamento de dados nos PEP foi realizado em agenda combinada e autorizada 

pela gestão da unidade de saúde, uma vez por semana, em dia de horário definido compatível 

com o da pesquisadora, no horário de funcionamento da unidade, com a utilização de um 

terminal de computador disponível na ocasião. Foram verificados os dados registrados no 

PEP de cada uma das 990 adolescentes do estudo. Todas as informações apresentadas foram 

retiradas de registros disponíveis em cada um dos PEP pesquisados.  

Na parte de identificação individual de um PEP, devem estar registrados os seguintes 

dados: 

 O nome completo; 

 Data de nascimento; 

 Raça/cor que a usuária se auto declara; 

 Sexo;  

 Nacionalidade;  

 Município e UF de nascimento; 

 Filiação;  

 Se frequenta a escola; 

 Com quem reside; 

 Escolaridade; 

 Situação conjugal; 

 Situação no mercado de trabalho; 

 Número de identificação social; 

 CPF e cartão SUS; 

 Telefone de contato (residencial, comercial, celular); 

 Email e endereço completo com CEP; 

 Se o cadastro é esporádico; 

 Se o indivíduo é morador da área; 
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 Se possui plano de saúde.  

 

Alguns destes itens são obrigatórios para realização do cadastro inicial da usuária. 

Esses campos de identificação podem ser preenchidos e acessados por qualquer profissional 

da unidade de saúde, mas geralmente seu preenchimento é feito pelo Agente Comunitário de 

Saúde (ACS).  Na parte sobre núcleo familiar geralmente é preenchida pelo ACS e contém o 

responsável familiar, número de membros da família que residem no domicílio, renda 

familiar, se a família é beneficiária do Bolsa Família  e do  Cartão Família Carioca. 

Para descrição dos dados reprodutivos das usuárias foram abertos os campos de saúde 

da mulher, onde a pesquisadora buscou registros sobre método contraceptivo e ações de 

planejamento reprodutivo. O acesso a esses registros do PEP, somente é permitido para os 

médicos ou enfermeiros das equipes. A respeito de análise e exames, foram levantados 

registros de pelo menos um exame de confirmação de gravidez, seja- o Teste Rápido de 

Gravidez (TIG), a dosagem do Hormônio Gonadotrofina Coriônica Humana (BHCG) e 

exames ultrassonográficos ginecológicos. Na suspeita de gravidez, o resultado de qualquer um 

destes exames se revelou negativo e no caso de gravidez confirmada, os exames realizados e 

registrados foram positivos. Também foi pesquisado histórico de consultas e atendimentos 

realizados por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que pudessem estar 

relacionados ao planejamento reprodutivo. 

 

 

 

4.3 ASPECTOS ÉTICOS  

 

 A pesquisa cumpriu todas as etapas previstas nas normas internacionais que 

subsidiam a pesquisa com seres humanos no Brasil - Resolução do CNEP 466/2012 e 

a Normativa 001/2013, com encaminhamento para o Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Para a avaliação ética, o projeto de pesquisa foi 

protocolado no sistema da Plataforma Brasil, uma base nacional e unificada de registros de 

pesquisas envolvendo seres humanos para todo o sistema CEP/CONEP, sendo aprovado com 

o protocolo nº 1812630 de 09/11/2016.   
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5. RESULTADOS 

 

  Serão descritas as informações relacionadas ao levantamento realizado a partir de 

990 PEP de adolescentes e jovens, de 10 a 19 anos, cadastradas no CMS Cyro de Melo, as 

quais, no momento de realização deste estudo, de novembro a dezembro de 2016, 

representavam o total de adolescentes e jovens nesta faixa etária, do sexo feminino, existentes 

no universo de cadastro da unidade, caracterizando-se um perfil social e reprodutivo deste 

grupo. 

 

5.1 PERFIL SOCIAL DE ADOLESCENTES 

 Em relação à distribuição quanto à faixa etária, apresentada na Tabela 1, 

identificamos que cerca de 54,65% das adolescentes cadastradas na unidade têm um recorte 

etário acima dos 14 anos A maior frequência encontra-se na idade de 17 anos, representando 

12,12% e em  menor número estão as adolescentes com 10 e 12 anos com uma distribuição 

cada de 8,18%.  

A média de idade da população de estudo é de 14,7 anos. A idade do usuário 

cadastrado é automaticamente atualizada no PEP em função da data de nascimento, sendo esta 

um campo de preenchimento obrigatório na identificação individual, por isso, não há nenhum 

prontuário sem registro de idade. 
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Tabela 1:  Distribuição por  faixa etária de 10 a 19 anos, 

sexo feminino, CMS CM, AP 5.3, MRJ 

 

Idade 

(anos) 

Frequência 

Absoluta 
Frequência 

Relativa 

Frequência 

Acumulada 

10 81 8,18% 8,18% 

11 97 9,80% 17,98% 

12 81 8,18% 26,16% 

13 86 8,69% 34,85% 

14 104 10,51% 45,35% 

15 102 10,30% 55,66% 

16 112 11,31% 66,97% 

17 120 12,12% 79,09% 

18 103 10,40% 89,49% 

19 104 10,51% 100% 

Total 990 100% 100% 

Fonte: PEP - Sistema Vita Care , dezembro de 2016 

 

Quanto à distribuição por raça, evidenciou-se que 62,83% das jovens usuárias em 

estudo se auto declararam pardas, 20,71% se declararam brancas e 15,86% pretas. 

 Em relação à nacionalidade, 98,79% das usuárias de 10 a 19 anos cadastradas, nesta 

unidade, são brasileiras. Duas têm nacionalidade de Portugal (0,20%) e 10 não tinham registro 

da nacionalidade (1,01%), que não é obrigatório. Em relação às brasileiras, 81,31% são 

naturais do Estado do Rio de Janeiro. Embora seja uma proporção pequena, somente 2,3%%, 

foram identificadas vinte e três adolescentes com naturalidade de estados da região nordeste 

do país, a maioria proveniente da Paraíba e Bahia. A distribuição das pessoas sem registro de 

naturalidade no PEP correspondeu a 151 pessoas, sendo duas aquelas nascidas em Portugal. 

Como pode ser observado na Tabela 2 sobre a distribuição com quem as adolescentes 

e jovens cadastradas residem, 96,26% apresentavam registro de que moram com familiares, 

que podem não ser necessariamente os seus pais, sendo que somente 2,12%  tinham registro 

de que residiam com parceiros.  
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Tabela 2 - Distribuição "com quem reside", 

de 10 a 19 anos , sexo feminino  

CMS CM, AP 5.3, MRJ 

 

"Reside com" 

 

Frequência 

 

Frequência 

Relativa 

Familiares 953 96,2% 

Parceiro 21 2,1% 

Outros 11 1,1% 

Sem Registro  5 0,5% 

Total 990 100% 

Fonte: PEP - Sistema Vita Care, dezembro de 2016 

 

 

Cerca de 90,19% das usuárias do grupo de estudo, tinham registro de que 

frequentavam uma unidade de ensino, no momento do cadastro. Em relação ao nível de 

escolaridade, observa-se com as informações da Tabela 3, que 67,78% das usuárias em 

estudo tem ensino fundamental incompleto e 10,30% ensino médio incompleto. Nos menores 

estratos de classificação da escolaridade, de acordo com a classificação estabelecida neste 

PEP, 10,10% das adolescentes e jovens deste grupo de estudo, constavam  como somente 

alfabetizadas e 3,94% como analfabetas, isto é, há, na unidade, 139 adolescentes até 18 anos, 

do sexo feminino, com um perfil de escolaridade muito precário. A opção alfabetizada é 

usada para descrição de um usuário em processo de alfabetização em um estabelecimento que 

não foi implantado o ensino fundamental ou um curso de alfabetização destinado a jovens e 

adultos.   O analfabetismo é usado para descrição de pessoas não enquadradas em nenhum dos 

outros níveis de escolaridade (BRASIL, 2013).  Apesar de mais de 40% das usuárias deste 

grupo estar na idade de 16 anos ou mais, observa-se que apenas pouco mais de 12% possuem 

registro sobre acesso ao ensino médio, o que seria esperado para esta faixa etária, nas 

populações de áreas mais desenvolvidas. Nenhuma adolescente da população de estudo tinha 

registro de estar cursando o nível superior de ensino. 
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 Tabela 3 - Distribuição  nível de escolaridade entre as cadastradas, 

de 10 a 19 anos , sexo feminino , CMS CM, AP 5.3, MRJ 

Nível de 

Instrução: 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Frequência 

Acumulada 

Analfabeta 39 3,94% 3,94% 

Alfabetizada 100 10,10% 14,04% 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

671 67,78% 81,82% 

Ensino 

Fundamental 

Completo  

34 3,43% 85,25% 

 Ensino 

Médio 

Incompleto 

102 10,30% 95,56% 

 Ensino  

Médio 

Completo 

21 2,12% 97,68% 

Sem Registro 23 2,32% 100% 

Total 990 100% 100% 

  Fonte: PEP - Sistema Vita Care, dezembro de 2016  

 

 

 

 

Na Tabela 4, está representada a comparação da distribuição entre faixa etária e nível 

de escolaridade, 92,31% das adolescentes com registro de analfabetismo estão na faixa etária 

dos 10 aos 13 anos. No nível de ensino fundamental incompleto é onde se encontra o maior 

número dessas jovens. 
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Tabela 4 - Nível de Instrução e Idade 10 a 19 anos, 

sexo feminino, CMS CM, AP 5.3, MRJ 

 

 

 

 

Fonte: PEP - Sistema Vita Care , dezembro de 2016 

No PEP existe uma variável a ser preenchida na identificação que diz respeito a 

situação de inserção no trabalho, isto é, apenas deve ser registrado se a pessoa trabalha ou 

não. Entre os 990 PEP pesquisados, foram encontrados apenas 4 casos de usuárias de 10 a 19 

anos com registro de que trabalhavam e em 89 havia o registro da opção de que não 

 

Nível de 

Instrução 

Idade (anos) 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total 

Analfabetas 

número 

 

% 

11 

  

13 

  

9 

  

3 

  

0 

  

2 

  

0 

  

1 

  

0 

  

0 

  

39 

  

28,2   33,3    23,0    7,6    0,0    5,1   

  

0,0  

  

 2,5    0,0    0,0    100   

Alfabetizada 

número 

 

 

% 

23 

  

23 

  

12 

  

19 

  

8 

  

6 

  

5 

  

3 

  

1 

  

0 

  

 100 

  

  

23,0 

  

  

23,0 

  

  

12,0 

  

  

19,0 

  

  

8,00 

  

  

6,00 

  

  

5,00 

  

  

3,00 

  

  

1,00 

  

  

0,00 

  

  

100  

  

Fund Inc 

número 

 

 

% 

41 

  

58 

  

52 

  

61 

  

89 

  

86 

  

94 

  

87 

  

55 

  

48 

  

671 

  

  

6,1  

  

8,6  

  

7,7  

  

9,0  

  

13,0  

  

12,8  

  

14,0  

  

12,9  

  

8,2  

  

7,1  

  

100  

Fund Comp 

número 

 

 

% 

0 

  

0 

  

2 

  

1 

  

2 

  

4 

  

5 

  

5 

  

8 

  

7 

  

34 

  

  

0,0  

  

0,0  

  

5,8  

  

2,9  

  

5,8  

  

11,7  

  

14,7  

  

14,7  

  

23,5  

  

20,5  

  

100  

Médio Inc 

número 

 

 

% 

0 0 1 0 2 3 7  21 34 34 102 

  

0,0  

  

0,0  

 

0,1 

  

0,0  

  

1,9  

  

2,9  

  

6,8  

  

20,5  

  

33,3  

  

33,3  

  

100   

Médio Comp 

número 

 

 

% 

0 0 0 0 1 0 0 3 4 13 21 

  

0,0  

  

0,0  

  

0,0  

  

0,0  

  

4,7  

  

0,0  

  

0,0  

  

14,2  

  

19,0  

  

61,9  

  

100  

Sem Registro 

número 

 

% 

6 

  

3 

  

5 

  

2 

  

2 

  

1 

  

1 

  

0 

  

1 

  

2 

  

23 

  

  

26,0  

  

13,0  

  

21,7  

  

8,70  

  

8,70  

  

4,35  

  

4,35  

  

0,00  

  

4,35  

  

8,70  

  

100  
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trabalhavam. Muito expressivo foi a ausência desse registro na maior parte do PEP, porque 

em 897, cerca de 90% dos PEP estudados não apresentavam qualquer uma das opções 

selecionadas, não permitindo que seja possível conhecer esta importante questão relacionada à 

saúde. 

Como registros do PEP relacionados à identificação, encontram-se aqueles que 

permitem conhecer se o usuário é beneficiário ou não dos programas de transferência de 

renda, o Bolsa Família (BF) do governo federal e o Cartão Família Carioca (CFC), este último 

implantado pelo governo municipal do Rio de Janeiro, em 2010. Ambos os programas visam 

apoiar famílias que estejam em situação de pobreza ou extrema pobreza. Devem receber o 

CFC, aquelas famílias que já estariam recebendo o BF, mas que possuem uma renda mensal 

por pessoa que caracteriza pior situação de pobreza. O fato de estar classificada como 

beneficiária de um desses programas, no PEP, não nos permite conhecer se a principal 

beneficiária é a própria usuária ou, o que parece ser o mais provável para o maior grupo, a 

adolescente seria dependente de uma beneficiária. 

Como pode ser observada nos dados da Tabela 5, a maioria das famílias das 

adolescentes estudadas, 69,7%, não constavam como beneficiárias de qualquer um dos 

programas de transferência condicionada de renda (BF e CFC). Um total de 133 (13,4%) 

jovens estavam cobertas pelos dois benefícios e 97 (9,8%) somente o BF. Foram evidenciados 

8 casos que constavam somente como beneficiárias do CFC, o que estaria em desacordo com 

a proposta do programa. O número de PEP com ausência deste registro foi de 62, ou 6,3% do 

total.  

 

Tabela 5 – Comparação da distribuição de BF e CFC entre adolescentes cadastradas  

CMS CM, AP 5.3, MRJ         

Tipo de 

Benefício 

BF e 

CFC 

BF  CFC  NÃO 

Beneficiárias  

Sem 

Registro  

Total  

SIM 133 97   8 690  62 990 

Proporção 

% 

13,4 9,8 0,8 69,7 6,3 100 

Fonte: PEP - Sistema Vita Care, dezembro 2016 
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5.2 PERFIL REPRODUTIVO DE ADOLESCENTES 

Em relação ao registro do tipo de oferta includente  de método anticoncepcional, isolado ou 

associado a outros métodos , encontramos como pode ser verificada na Tabela 6, uma 

predominância importante dos métodos injetáveis, já superando o perfil de distribuição de 

métodos orais, o que pode caracterizar uma mudança de perfil de preferência e 

disponibilidade nos serviços de atenção primária. 

 

Tabela 6 – Oferta Includente de Método Anti Concepcional (MAC), 10 a 19 anos, 

sexo feminino , CMS CM, AP 5.3, MRJ 

TIPO MAC (OFERTADO 

ISOLADO OU ASSOCIADO) 
Nº de adolescentes  

Pílula - Oral combinado (progesterona e 

estrogênio)  
75 

Injetável Mensal   103 

Injetável trimestral  48 

Preservativo masculino  40 

Preservativo feminino  13 

Oral com progesterona (Mini Pílula)  16 

DIU 2 

Fonte: PEP - Sistema Vita Care, dezembro de 2016 

  

  

 Conforme representado pela Tabela 7, a oferta de Método Anticoncepcional (MAC), 

quase não existe até os 14 anos e vai aumentando na medida em que as usuárias estão com 

mais idade, com base no registro desta prática no PEP. Como este registro está relacionado a 

um procedimento que determina fornecimento de um insumo, salvo pela oferta de 

preservativo masculino, que pode ser retirado livremente na unidade fora de qualquer 

atendimento com profissional, entende-se que a ausência de registro da oferta possa 

representar o que de fato está ocorrendo. Desse modo, podem ser destacadas as altas 

proporções de ausência desta oferta, mesmo para adolescentes maiores de 14 anos. 
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Tabela  7 - Oferta de Método Anti Concepcional (MAC)  / Idade , 

10 a 19 anos , sexo feminino , CMS CM, AP 5.3, MRJ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PEP - Sistema Vita Care, dezembro de 2016 

 

  

  

  

 A relação da oferta de MAC com o nível de instrução da usuária, de 10 a 19 anos, 

como pode ser vista na Tabela 8, permite a observação de maior proporção de ausência de 

oferta entre aquelas com menor grau de instrução, sendo estes, entretanto, também os grupos 

onde se concentram aquelas jovens com menos idade, quando há também menor oferta dos 

métodos disponíveis na unidade, como já visto na tabela anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Oferta de 

MAC 

 

Idade (anos)  

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total 

 

SIM 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

9 

 

14 

 

32 

 

44 

 

40 

 

55 

 

195 

NÃO 81 97 81 85 95 88 80 76 63 49 795 

Total 81 97 81 86 104 102 112 120 103 104 990 

 %  NÃO 

ofertado   

 100  100 100 98,8 91,3 86,2 71,4 63,3 61,1 47,1 80,3  
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Tabela  8 - Oferta de Método Anti Concepcional  /  Escolaridade , 

10 a 19 anos , sexo feminino , CMS CM, AP 5.3, MRJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* I - Analfabeta; II - Alfabetizada; III - Ensino Fundamental Incompleto; 

IV - Ensino Fundamental Completo; V - Ensino Médio Incompleto;  

VII - Ensino Médio Completo; SR - sem registro 

 

Fonte: PEP - Sistema Vita Care , dezembro de 2016 

 

Os dados representados pela Tabela 9 demonstram que cerca de 13,7% (136) usuárias 

de 10 a 19 anos cadastradas, tinham registro de suspeita e/ou de gravidez confirmada. Neste 

grupo, apenas 3 tinham 14 anos, nenhuma tinha idade menor que essa e 97% tinham 15 anos 

ou mais, sendo que 61, ou 45 %, tinham de 15 a menos que 18 anos. Entre essas 136 usuárias, 

61 com registro de suspeita de gravidez não confirmada e 75 com registro de gravidez 

confirmada por pelo menos um dos exames - TIG, dosagem de BHCG e ultrassonografia 

ginecológica, incluindo aqueles casos de chegada à unidade pedindo para fazer o teste de 

gravidez ou com registro desse teste positivo, mesmo que a gestação não tenha sido 

acompanhada, posteriormente. 

 

 

   

 

 

Oferta de 

MAC 

Nível de Instrução* 

I 

 

II 

 

III 

 

IV V 

 

VI SR Total 

SIM 
1 

 

4 

 

125 

 

9 46 

 

9 1 

 

195 

 

NÃO 
 

38 

 

96 

 

546 

 

25 

 

56 

 

12 

 

22 

 

795 

Total 
 

39 

 

100 

 

671 

 

34 

 

102 

 

21 

 

23 

 

990 

Proporção 

de NÃO 

ofertado 

% 

 

 

 

97,4 

 

 

   

 96,0 

 

 

 

81,5 

 

 

 

73,5 

 

 

 

54,9 

 

 

 

57,1 
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 Tabela 9 - Registro de suspeita e/ou  de gravidez confirmada, 

cadastradas de 10 a 19 anos, CMS CM, AP 53 , MRJ 

 

 

 

 

Fonte: PEP - Sistema Vita Care, , dezembro de 2016 

  

 Entre as 136 usuárias com registro de suspeita e/ou gravidez confirmada, como 

apresentado na Tabela 10, a maior parte tinha no PEP algum registro sobre oferta de MAC, 

mas 18,4% não tiveram este tipo de oferta registrada no prontuário. 

Tabela 10 - Comparação entre suspeita e/ou  de gravidez confirmada x MAC, 

entre  cadastradas de 10 a 19 anos, CMS CM, AP 53 ,  MRJ 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PEP - Sistema Vita Care, dezembro de 2016. 

 

A Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), 

na sua 10 a. edição CID 10, está disponível para os registros no PEP, tornando-se mais uma 

forma de apurar-se uma prática profissional na unidade de APS, relacionada à saúde 

reprodutiva dos usuários, quando registrado o código correspondente a planejamento 

  Suspeita e/ou 

Gravidez 

Confirmada 

Frequência  

Absoluta 

Frequênc

ia 

Relativa 

SIM 136 13,7% 

NÃO 854 86,2% 

TOTAL 990 100,0% 

  Há registro de MAC ofertado   

Há registro de  suspeita 

e/ou  de gravidez 

confirmada 

SIM NÃO Total 

SIM 111 25 136 

Frequência  81,6% 18,4% 100,00% 

NÃO 84 770 854 

Frequência  9,84% 90,16% 100,00% 

Total  195 795 990 
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reprodutivo. Na Tabela 11, pode ser observado que o código da CID de aconselhamento geral 

sobre contracepção (Z 30.0) foi ativado em 22,70% da população do estudo. 

 

Tabela 11- Presença do CID de  planejamento reprodutivo, 

entre cadastradas de 10 a 19 anos, CMS CM, AP 53 , MRJ 

CID  

Planejamento Reprodutivo  

Frequência Frequência 

Relativa   

SIM 225 22,7% 

NÃO 765 77, 3% 

TOTAL 990 100% 

Fonte: PEP - Sistema Vita Care, dezembro de 2016 

 

 

Na Tabela 12, evidencia-se que cerca de metade das usuárias com registro de 

aconselhamento reprodutivo, estavam também no grupo registro de gravidez ou suspeita de 

gestação. 

 

 

 

Tabela 12 - Presença do CID de  planejamento reprodutivo  x  registro de suspeita e/ou  

de gravidez confirmada, entre cadastradas de 10 a 19 anos, CMS CM, AP 53 , MRJ 

Fonte: PEP - Sistema Vita Care, dezembro de 2016 

  

 

 

 

Entre as 225 usuárias de 10 a 19 anos que tinham no PEP o registro de CID de 

planejamento reprodutivo, 93% tinham idade superior a 14 anos e somente 16 (7%) tinham 

menos de 14 anos. Outro dado encontrado foi que, neste grupo onde o CID de planejamento 

  

Há registro do CID de 

planejamento reprodutivo 

  Há registro de  suspeita e/ou  

de gravidez confirmada 

  

 

Total 
 

SIM 

 

NÃO 

SIM 113 112 225 

Frequência  50,2% 49,78% 100 % 

NÃO 23 742 765 

Frequência  3,0% 97,0% 100 % 

TOTAL 136 854 990 

FREQUÊNCIA 13,74% 86,26% 100,00% 
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reprodutivo foi ativado, nem todas teria recebido MAC, isto porque em 49 PEP desses 225, ou 

seja, 21,78%, apesar do CID ativado não houve registro de oferta de algum tipo de MAC. 

A presença da variável correspondente ao registro do código da  CID de planejamento 

reprodutivo, foi considerada como uma evidência de práticas da equipe de saúde favoráveis à 

saúde reprodutiva das usuárias de 10 a 19 anos, o que só ocorreu em 225 ou 22,7 %  dos PEP 

de estudo. Foram também considerados outros dois tipos de registros que pudessem 

representar práticas relacionadas ao planejamento reprodutivo: a oferta de MAC e o registro 

de Ações de Planejamento Reprodutivo, mesmo que o CID correspondente não tivesse sido 

ativado. Como pode ser observado na Tabela 13, das usuárias que receberam MAC, 19 não 

tiveram o CID de planejamento reprodutivo ativado, do mesmo modo que entre aquelas que 

tinham no PEP o registro de apenas Ações de Planejamento Reprodutivo, em algum dos 

contatos com a equipe da unidade, 14 não tiveram este CID ativado. Assim, podemos 

considerar que 258, ou somente 26%, das usuárias de 10 a 19 anos, tiveram acesso a algum 

tipo de oferta relacionada ao planejamento de sua saúde reprodutiva. 

 

 

 

Tabela 13 - Presença do CID de  planejamento reprodutivo  x  registro de MAC ou 

Ações de Planejamento Reprodutivo (PR), entre cadastradas de 10 a 19 anos, CMS CM, 

AP 53 , MRJ 

Fonte: PEP - Sistema Vita Care, dezembro de 2016 

 

Como registro, no PEP, de alguma ação individual ou coletiva de planejamento 

reprodutivo, foram considerados as citações descritas a seguir, as quais poderiam estar como 

registro isolado ou combinado: 

 Aconselhamento sobre as vantagens de participar do Planejamento Familiar 

 Atividades sobre o uso de MAC 

  

 Outros registros 

relacionados 

Registro do CID de  planejamento 

reprodutivo      

  

 

Total 
 

SIM 

 

NÃO 

Oferta de MAC 176  19  195  

Ações de PR 144  14  158  

 Total 225  765  990  
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 Aconselhado uso de prevenção de concepção com método de barreira 

 Informar sobre as conseqüências de gravidez não desejada 

 Ensinar sobre reprodução e fertilidade 

 Ensinar sobre resposta ao MAC 

 Ensinar sobre prevenção de gravidez não planejada 

 Ensinar sobre sexualidade 

 Providenciar MAC 

 Informar sobre as vantagens do espaçamento adequado das gravidezes 

 Orientada sobre a troca de MAC, uso de preservativo associado. 

 Orientado sobre o fato de ser muito jovem porem ela quer engravidar 

 

  Na Tabela 14, estão resumidos os quantitativos que permitem comparar a presença 

de registro no PEP de alguma ação relacionada ao planejamento reprodutivo com o registro de 

suspeita e/ou gravidez confirmada. Da mesma forma que já apresentado na comparação de 

registro do CID de planejamento reprodutivo com suspeita e/ou gravidez confirmada, uma 

grande parte das ações parece estar ligada a uma oportunidade estabelecida com a suspeita 

e/ou gravidez confirmada de usuárias nesta faixa etária. Nesta Tabela 14, observa-se que 

46,8% desses registros, foram feitos em PEP de usuárias com suspeita e/ou gravidez 

confirmada. 
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Tabela 14 -  Comparação entre  registro de ações de PR e registro de suspeita e/ou 

gravidez confirmada entre  cadastradas de 10 a 19 anos, CMS  CM, AP 5.3, MRJ 

Fonte: PEP - Sistema Vita Care, dezembro de 2016 

   

  

 

  Todo o levantamento de dados, que permitiu apresentar os resultados deste estudo, 

até este momento, foi realizado pela pesquisadora, na unidade de saúde, consultando os PEP 

em horários e terminal de computador autorizado pela gestão local. Entretanto, houve uma 

solicitação atendida pela Coordenação da CAP 5.3, que se resume na Tabela 15, onde estão 

descritas informações de todas as unidades de atenção primária da AP 5,3, apuradas também 

nos relatórios de PEP do Sistema Vita Care, implantado na área, disponíveis para a gestão 

regional da SMS. O objetivo desta apresentação foi o de conhecer que a situação do CMS 

Cyro de Mello, em relação às demais unidades da área, no que se refere à proporção da 

população adolescente feminina e de cadastradas como gestantes no pré-natal das unidades, 

considerando a faixa etária de 10 a 18 anos. Observa-se que a população de adolescentes em 

relação ao total de mulheres cadastradas é de 13,28% e as gestantes adolescentes 

correspondem a 14% do total de gestantes em acompanhamento pré- natal, no momento do 

levantamento, em dezembro de 2016. Estas proporções específicas da unidade estão bem 

próximas aos números médios da AP 5.3, verificando-se que há outras unidades onde o 

percentual de gestantes adolescentes é maior, inclusive superando a informação sobre 

Proporção de Nascidos Vivos de Mães Adolescentes, tendo como fonte o SINASC, que em 

2016, até o fechamento deste texto, era de 19,26%.   

 

  

Há registro de ações de 

planejamento reprodutivo 

(PR) 

  Há registro de  suspeita e/ou  

de gravidez confirmada 

  

 

Total  

SIM 

 

NÃO 

SIM 74 84 158 

Frequência  46,8% 53,2% 100% 

NÃO 62 770 832 

Frequência  7,4% 92,6% 100,00% 

TOTAL 136 854 990 

FREQUÊNCIA    
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Tabela 15 :  Distribuição de Mulheres e Gestantes Cadastradas por Unidade de APS, 

 na AP 5.3, MRJ e Proporção de Adolescentes  

Unidades APS 

da AP 5.3 

Mulhere

s   

  

Mulhere

s   

10 a 18 a 

%    

Mulheres   

10 a 18 a 

   

 

Gestantes 

  

% 

Gestante

s 

  Gestantes 

10 a 18 a  

% 

Gestantes 

10 a 18 a 

CF Alice de 

Jesus Rego 
7.949 1.206 15,17% 160 2,01% 33 20,63% 

CF Deolindo 

Couto 
9.830 1.191 12,12% 138 1,40% 18 13,04% 

CF Edson 

Abdalla Saad 
10.820 1.400 12,94% 165 1,52% 24 14,55% 

CF Ernani de 

Paiva Ferreira 

Braga 

14.879 1.962 13,19% 241 1,62% 24 9,96% 

CF Helande de 

Mello 

Gonçalves 

6.671 828 12,41% 99 1,48% 10 10,10% 

CF Ilzo Motta 

de Mello 
10.525 1.455 13,82% 179 1,70% 25 13,97% 

CF Jamil 

Haddad 
7.767 1.064 13,70% 145 1,87% 28 19,31% 

CF José 

Antônio 

Ciraudo 

16.003 1.994 12,46% 263 1,64% 40 15,21% 

CF Lenice 

Maria Monteiro 

Coelho 

7.854 1.053 13,41% 142 1,81% 15 10,56% 

CF Lourenço 

de Mello 
5.552 632 11,38% 51 0,92% 7 13,73% 

CF Samuel 

Penha Valle 
4.420 784 17,74% 111 2,51% 22 19,82% 

CF Sérgio 

Arouca 
13.191 1.626 12,33% 219 1,66% 30 13,70% 

CF Valéria 

Gomes Esteves 
9.581 1.267 13,22% 161 1,68% 23 14,29% 

CF Waldemar 

Beradinelli 
15.790 1.869 11,84% 317 2,01% 47 14,83% 

CMS Adelino 

Simões 
10.782 1.818 16,86% 195 1,81% 37 18,97% 

CMS Aloysio 

Amâncio da 

Silva 

2.516 350 13,91% 43 1,71% 12 27,91% 

CMS 

Cattapreta 
5.984 828 13,84% 102 1,70% 18 17,65% 

CMS Cesário 

de Mello 
10.925 1.484 13,58% 212 1,94% 27 12,74% 

CMS Cyro de 

Mello 
6.731 894 13,28% 100 1,49% 14 14,00% 

CMS Décio do 

Amaral Filho 
9.323 1.405 15,07% 177 1,90% 32 18,08% 

CMS Emydio 

Cabral 
11.241 1.660 14,77% 211 1,88% 32 15,17% 

CMS Floripes 

Galdino Pereira 
4.343 572 13,17% 68 1,57% 7 10,29% 

CMS João 

Batista Chagas 
6.281 767 12,21% 100 1,59% 12 12,00% 

CMS Sávio 

Antnues 
5.888 989 16,80% 128 2,17% 17 13,28% 

AP 5.3 214.846 29.098 13,54% 3.727 1,73% 554 14,86% 

Fonte: PEP - Vita Care, dezembro de 2016. 
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Segundo dados do 4o. Seminário de Gestão / Accountability, de 2016, estratégia com  

metodologia para divulgação de indicadores de processo de trabalho e resultado, das unidades 

de APS da SMS do Rio de Janeiro, o CMS Dr Cyro de Mello, na AP 5.3, tem uma população 

residente em sua área de abrangência de 11.686 habitantes. O cadastro da unidade apresenta 

12.458 pessoas cadastradas, o que significa mais do que 100% da população estimada, 

configurando-se entre as justificativas para este fato, a possibilidade de cadastro com pessoas 

fora de área. Assim, a população relacionada a este estudo, as usuárias de 10 a 19 anos 

cadastradas na unidade de saúde, representam 7,9% do total de cadastrados, com base nos 

dados disponíveis na Plataforma SUBPAV, portal da Sub Secretaria de Atenção Primária e 

Vigilância em Saúde, da SMS do Rio de Janeiro, com acesso restrito a profissionais de saúde 

que atuam nesta Secretaria (SUBPAV, 2016). Como a população de adolescentes do sexo 

feminino, estimada para a faixa de 10 a 18 anos, segundo a área de abrangência do CMS e 

como foi apresentado na Tabela 15, era de 894, concluiu-se que a população deste estudo 

parece ter incluído todas as adolescentes residentes no território. 

 Em resumo e destacando-se os interesses motivadores desta pesquisa, o perfil 

reprodutivo e a recorrência de gravidez na adolescência, considerando-se a faixa de 10 a 19 

anos, do total de 136 usuárias, 61 tinham registros de suspeita de gravidez no PEP, 75 tinham 

registro de confirmação de gravidez. Destas 75 adolescentes e jovens, 67 apresentaram 

registro de uma única gestação e oito com registro de mais de uma gestação.  

Como pode ser observado pela Tabela 16, das 67 com registro de uma única gravidez 

confirmada, 17 estavam grávidas, no período de levantamento dos dados, 46 já tinham 

vivenciado o nascimento de um filho nascido vivo e em 4 houve provável interrupção da 

gravidez, sem filho nascido vivo. Entre as que tiveram uma única gravidez confirmada, duas 

usuárias estavam abaixo dos 15 anos e 97% tinham 15 anos ou mais, sendo 53,73% no recorte 

etário dos 18 aos 19 anos.    

Complementando-se esses dados, conforme Tabela 17, somente 8 (oito) usuárias nesta 

faixa etária tiveram registro de mais de 1 (uma) gestação, isto ocorreu em apenas em 0,8 % 

das usuárias do estudo. Considerando essas 8 (oito) jovens, 1 estava grávida , no período  do 

levantamentos de dados , 3 tinham 2 filhos nascidos vivos , 3 tinham um filho nascido vivo e 

uma não possuía  o registro de filho nascido vivo. Neste grupo, não havia nenhuma 

adolescente com idade menor que 15 anos e 75% possuía entre 18 a 19 anos. 
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Tabela 16 :  Perfil reprodutivo de 67 usuárias com registro de uma única gravidez 

confirmada, entre as cadastradas de 10 a 19 anos, no CMS Cyro de Mello, 

 AP 5.3, MRJ, dezembro de 2016 

 

Idade Grávida  Interrupção da 

gestação 

Mães com 1 

filho nascido 

vivo 

Total 

10-14 anos 1 0 1 2 

15-17 anos 13 3 13 29 

18-19 anos 3 1 32 36 

Total 17 4 46 67 

 

Fonte: PEP - Vita Care, dezembro de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabela 17 :  Perfil reprodutivode 8 usuárias com registro de mais de uma gravidez 

confirmada, entre as cadastradas de 10 a 19 anos, no CMS Cyro de Mello, 

 AP 5.3, MRJ, dezembro de 2016 

 

Idade Grávida  Interrupção da 

gestação 

Mães com 1 

filho nascido 

vivo 

Com 2 filhos ou 

mais 

10-14 anos 0 0 0 0 

15-17 anos 0 1 0 1 

18-19 anos 1 0 3 2 

Total 1 1 3 3 

 

Fonte: PEP - Vita Care, dezembro de 2016 
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6. DISCUSSÃO  

A recorrência de gravidez na adolescência foi apresentada inicialmente neste estudo, 

como um fenômeno social que geralmente ocorreria em adolescentes em situação de maior 

vulnerabilidade, cuja escala desperta o interesse de estudiosos e a preocupação de 

elaboradores de programas e políticas públicas (VELHO et al., 2014).  

Há diversas variáveis de algum modo relacionadas à gravidez na adolescência, tanto 

como fatores que podem facilitar, quanto como consequências de uma condição social que 

poderia se tornar mais fragilizada, como por exemplo, o comprometimento da escolaridade 

com a evasão escolar. Este quadro conduziria à alteração de perspectivas futuras e à 

dificuldade de acesso a insumos e informações nos campos da saúde, educação, lazer, esporte 

e cultura.  

Ao iniciar-se o presente estudo não havia, por parte da pesquisadora, o conhecimento 

real sobre a ocorrência da recorrência da gravidez na adolescência na unidade de saúde em 

estudo e onde foi planejado o levantamento de dados realizado. Entretanto, havia uma 

motivação sobre o tema, por conta de uma visão provavelmente tendenciosa, considerando 

preliminarmente que este seria um evento muito frequente entre as usuárias adolescentes e 

jovens, cadastradas na unidade de APS.  

Nos resultados deste estudo, o histórico de mais de uma gravidez entre as usuárias de 

10 a 19 anos, cadastradas no período de estudo, na unidade de saúde, foi uma ocorrência rara, 

identificada em oito jovens e representando somente 0,8 % do total na faixa de estudo, se 

considerados os dados de registro no PEP e apenas três com dois filhos nascidos vivos.   

Das 75 com histórico de gravidez confirmada, em oito gestações ocorreu provável 

interrupção – 10,67%, todas no recorte a partir de 15 anos. Apesar dessas informações 

apresentadas, deve-se ter o cuidado de não deixar de considerar que pode haver um sub 

registro de eventos reprodutivos no PEP das usuárias cadastradas, seja pela abordagem 

insuficiente dos profissionais, na descrição da história reprodutiva de adolescentes, seja 

porque algumas situações de gravidez na adolescência possam ser vivenciadas sem qualquer 

relação com serviços ou equipe de saúde. 

Métodos contraceptivos, as ações de planejamento reprodutivo e a ativação do CID de 

aconselhamento reprodutivo foram ofertadas em mais da metade das adolescentes com 

registro de suspeita e/ou de gravidez confirmada. O ideal, nestes casos, é que a oferta de 
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insumos e de informações sobre saúde reprodutiva alcançasse proporções  próximas de 100% 

dentro da unidade de APS. A ESF deve aproveitar estas oportunidades para intensificar a 

aproximação e estabelecer vínculo e confiança com as usuárias, procurando abordá-las e 

inseri-las no planejamento reprodutivo visando à autonomia e responsabilidade de suas 

escolhas no campo reprodutivo (BORGES, NICHIATA e SCHOR, 2006). 

Na APS, o acesso de adolescentes a MAC e a ações de educação em saúde voltadas 

para o planejamento reprodutivo, poderá ficar limitado pela restrita habilitação específica dos 

profissionais da equipe em lidar com este público, o qual necessita estabelecimento de melhor 

vínculo com as pessoas do serviço, facilitado pela ausência de burocracia para acolher suas 

demandas, além da garantia de sigilo profissional. Outro fator que pode dificultar o acesso do 

adolescente nas unidades de saúde é a escassez de ações de educação e promoção de saúde 

sexual e reprodutiva, específicas para este grupo de usuários. 

Este estudo foi norteado pelo objetivo geral de descrever as ações de saúde 

reprodutiva e o acesso a métodos contraceptivos, voltados para adolescentes do sexo 

feminino, em uma unidade de APS, da AP 5.3, no município do Rio de Janeiro. Os meios 

encontrados para o alcance deste objetivo partiram do princípio que era preciso conhecer 

inicialmente o perfil social e reprodutivo das adolescentes entre 10 a 19 anos de idade, 

usuárias cadastradas da unidade de estudo. Este objetivo foi alcançado através do 

levantamento nos PEP, o qual permitiu identificar as 990 usuárias, cujos registros 

profissionais no prontuário, permitiriam indiretamente conhecer este perfil, descrevendo 

também, no PEP, o acesso às ações de contracepção ou planejamento reprodutivo, com 

destaque para o grupo de adolescentes que já tivessem história de suspeita e/ou gravidez 

confirmada.  

A população de adolescentes cadastradas no CMS CM, com base nos dados fornecidos 

pela CAP 5.3, correspondiam a cerca de 14% de usuários do sexo feminino da unidade e 

também das gestantes inscritas para o acompanhamento pré natal de gestantes. Em relação à 

distribuição etária, 449 adolescentes (45,35%) se encontravam no recorte etário dos 10 aos 14 

anos de idade, somente duas usuárias não são brasileiras e a grande maioria é natural  do RJ. 

Todas estavam cadastradas como residentes dos territórios do bairro de Paciência, na AP 5.3, 

relacionados à área de abrangência da unidade de APS, no extremo da Zona Oeste do 

município. As quatro residentes fora desta área foram excluídas do grupo de estudo.  
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Quase 80% destas se auto declararam, conforme os registros do PEP, pardas ou 

negras. Alguns autores também reconheceram uma associação entre classe social, raça/cor e 

autonomia, sendo que a maior parte das adolescentes que residem em áreas de menor poder 

aquisitivo e sofrem com exclusão social, se declaram como sendo da raça parda ou preta. A 

desigualdade social e econômica determina perda de autonomia real nas suas escolhas, 

inclusive em relação à sexualidade e ao planejamento reprodutivo (CHACHAM, MAIA e  

CAMARGO, 2012). 

A maioria das adolescentes cadastradas (90,12%) tem registro que estavam 

matriculadas em algum estabelecimento de ensino, público ou privado. Este dado pode 

traduzir uma maior facilidade de acesso a serviços, como a escola, no ambiente urbano; uma 

preocupação das famílias com o futuro profissional das adolescentes e o cumprimento da 

condicionalidade  dos programas de transferência de renda (BF e CFC). 

Quando se compara com o nível de instrução, independente da situação de estarem ou 

não freqüentando a escola, 661 adolescentes (67,78%) tinham o ensino fundamental 

incompleto. Nenhuma adolescente do estudo apresentou registro de que estava cursando o 

ensino superior. Este panorama pode ser reflexo da idade das usuárias, cuja média era de 

14,76 anos; pode estar relacionada ao baixo aproveitamento do ensino e à repetência escolar. 

Observou-se que menos de 15% deste grupo tinha chegado ao ensino médio, embora cerca da 

metade já estivesse em faixa etária onde fosse desejável este acesso, caracterizando-se uma 

situação de precárias condições de escolaridade. Também foram identificadas 139 jovens 

analfabetas ou somente alfabetizadas, esta última classificação não nos permitindo concluir se 

havia ou não analfabetismo funcional, possível em pessoas que não chegaram a ter acesso 

mínimo ao ensino fundamental; falha de registro e, em alguns casos, ausência de informações 

complementares sobre se a usuária possuía dificuldade de acesso à progressão da 

escolarização, o que precisaria ser mais bem investigado, em outro momento. 

Não há consenso se o abandono escolar é um fator de risco ou uma consequência da 

gravidez não planejada na adolescência. Parece que mais importante do que o tempo de 

estudo é o nível de instrução, porque quanto maior o grau de escolaridade maiores 

perspectivas profissionais futuras (AMORIM et al., 2009). 

A porcentagem de adolescente do estudo que moravam com familiares é de 96,26%,  e 

2,12%, com parceiros. A APS é uma forma de assistência integral e horizontalizada aos 

usuários, extensivo à sua família e à comunidade; todos os planos de ação de promoção e de 
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prevenção à saúde sexual e reprodutiva traçadas pela estratégia em relação à adolescente 

devem conter atividades de educação voltadas para familiares e parceiros para que possam ter 

uma chance de serem bem sucedidas (FERRARI, THOMSON e MELCHIOR, 2008). 

Não há registro da situação de trabalho em 90,61% das adolescentes cadastradas 

impossibilitando a interpretação sobre a condição laborativa  destas usuárias. Entre as que têm 

registro, praticamente todas não trabalham.  A falta de ocupação profissional não traduz 

necessariamente em risco de gestação na adolescência e sua recorrência. A maioria das 

adolescentes de classes sociais mais favorecidas posterga o início de sua inclusão no mercado 

de trabalho, preparando-se com melhor formação acadêmica e aumentando suas perspectivas 

profissionais futuras. Nas classes menos privilegiadas, a falta de trabalho traduz também falta 

de qualificação profissional e de formação acadêmica contribuindo na perpetuação da 

exclusão social (CRIZÓSTOMO, NERY e LUZ, 2016). 

As famílias de mais de 20% das usuárias do estudo foram elegíveis para os dois 

benefícios de transferência condicionada de renda, Bolsa Família (BF) e Cartão Família 

Carioca (CFC), o que também traduz um quadro de maior vulnerabilidade e exclusão social. 

O Programa de Bolsa Família foi criado em 2003 pelo governo federal constituindo 

em um programa de transferência condicionada de renda a famílias no limite ou abaixo da 

linha de pobreza e o CFC constitui em um programa complementar ao BF, criado, pelo 

município do RJ em 2010 (MONNERAT et al., 2007; CVL – RJ,  2011). 

Em relação ao perfil reprodutivo das adolescentes, a unidade de estudo ofertou 

contraceptivo, isolado ou associado a outros métodos anticoncepcionais a 195 usuárias 

(19,70%). Os métodos contraceptivos mais ofertados foram o contraceptivo injetável mensal e 

o contraceptivo oral combinado, mas a oferta de MAC injetável trimestral, se somada ao 

injetável mensal, demonstra ser esta uma preferência de prescrição e/ou de utilização dos 

métodos injetáveis, neste grupo, que deve ser mais bem estudada. Estudos apresentados em 

publicações de alguns anos atrás, demonstraram que os dois contraceptivos mais utilizados 

pelas adolescentes foram a pílula e o preservativo masculino (BERLOFI et al., 2006), 

considerando-se que os injetáveis não tinham oferta garantida nos serviços públicos. 

A oferta limitada de MAC, inclusive entre jovens acima de 14 anos, a partir dos 

registros no PEP, pode refletir tanto uma baixa procura do adolescente pelo serviço de saúde, 

quanto uma dificuldade de acesso ou falta de vínculo com a equipe. Essa baixa oferta de 
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MAC pelas adolescentes do território poderá ser mais bem investigada pelas equipes que 

compõe a unidade, com planos de ação visando que oportunidades de contato não sejam 

desperdiçadas e também envolvendo a utilização de ferramentas ou estratégias de grupos 

educativos específicos, estendidos à participação das famílias, da comunidade e em 

articulação intersetorial com a escola. Do mesmo modo, este parece ser um tema importante 

para processos de educação permanente, voltados aos membros da equipe de saúde, já que 

dificuldade de acesso do adolescente aos serviços de saúde é apontada como um dos fatores 

de risco para gravidez não planejada e da sua recorrência reprodutiva (PARIZ, MENGARDA 

e FRIZZO, 2012; FERRARI, THOMSON e MELCHIOR,  2008)..  

O CID de aconselhamento do planejamento reprodutivo foi ativado em 22,73% das 

usuárias do estudo e a maior parte dos PEP eram de adolescentes acima dos 14 anos (93%), 

sendo que cerca de 50% destes prontuários também tinham registro de gravidez ou suspeita de 

gravidez. Esta situação leva a pensar que o evento gravidez não planejada, porque a 

adolescente não acreditava que poderia engravidar ou porque o serviço de saúde não está 

atento ao risco, antes que uma suspeita de gravidez lhe seja trazida, acaba sendo o sinal tardio 

de que ações de educação e planejamento reprodutivo deveriam ter sido realizadas com a 

devida oportunidade. 

Não há no PEP, como registrar de modo padronizado quais os planos de ação, 

estratégias e ferramentas foram utilizados para promover ações de planejamento reprodutivo. 

O recorte etário dos 10 aos 14 anos praticamente não pareceu inserido nestas ações, sendo 

escassas as ações de saúde sexual e reprodutiva voltadas para este grupo etário. Portanto, este 

é um grupo de maior vulnerabilidade e com a maior dependência econômica a terceiros 

principalmente entre adolescentes abaixo dos 15 anos. Constituem-se em grupo de risco 

potencial de sofrerem violência física, sexual e institucional, além da dificuldade de acesso a 

serviços e informações que possam garantir o exercício pleno de seus direitos de saúde e o 

desenvolvimento psicossocial, para a liberdade de escolhas com responsabilidade (CAVASIN 

et al., 2004). 

 Assim como no caso do registro deste CID específico, observou-se que 46,8% das 

adolescentes que participaram de ações de planejamento reprodutivo já tinham registro de 

suspeita e/ou de gravidez confirmada. Não houve menção a ações com articulação 

intersetorial, ou mesmo envolvendo famílias e a comunidade, o que seria recomendável (DE 

MOURA e GOMES, 2014). 
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Os serviços de saúde não constituem a primeira opção para as adolescentes, ao 

iniciarem a vida sexual, os quais buscam preferencialmente outras fontes de informação, ou 

não buscam ninguém, por excesso de timidez ou auto confiança. Aumentando o risco de 

gravidez não planejada. Ao engravidaram, pelo menos uma vez, com a assistência pré-natal, 

passam a utilizar com maior frequência as unidades de saúde. As ações de planejamento 

reprodutivo e a oferta de métodos contraceptivos foram mais significativas no grupo das 

adolescentes com histórico de pelo menos uma gravidez. Interessante que muitas destas 

adolescentes pareceram ter buscado o planejamento reprodutivo visando mais o controle de 

natalidade, do que com preocupação de receber informações que permitissem maior 

conhecimento e uma autonomia reprodutiva plena. Não há realização de ações de educação ou 

promoção de saúde sexual ou reprodutiva com adolescentes dos 10 aos 14 anos, seja quais 

forem os fatores determinantes deste quadro, acaba por constituir-se como oportunidades 

perdidas de apoio para o desenvolvimento de habilidades pessoais e  o empoderamento de 

adolescentes( DE FARIAS e MORÉ, 2012; CAVASIN et al., 2004). A baixa ocorrência de 

grupos educativos e de maior envolvimento do binômio escola saúde, pelo que foi encontrado 

nos registros do PEP, demonstram um padrão ainda muito verticalizado e individualizado de 

práticas profissionais na unidade. 

O prontuário eletrônico tem caráter sigiloso e cientifico, cujos dados podem ser 

coletados com finalidade de gestão da clínica e pesquisa, se registrados continuamente, 

podendo o seu acesso ser estabelecido nas diferentes esferas de gestão, local, regional e 

municipal, com o objetivo de monitoramento e avaliação das políticas públicas e os 

programas de saúde. O PEP tem facilidade no preenchimento de informações, por conta da 

padronização de variáveis, e espera-se que sua utilização possa diminuir erros ou faltas de 

registro (PATRÍCIO et al., 2011). Entretanto, é importante que se diga que em quase todas as 

variáveis estudadas na presente pesquisa, com exceção da idade, que é ajustada 

automaticamente a partir da data de nascimento de preenchimento, houve falta de registro. 

 

 

 

 

 



67 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este projeto de pesquisa assumiu como objetivo descrever as ações de saúde 

reprodutiva e o acesso a métodos contraceptivos, voltados para adolescentes, do sexo 

feminino, dos 10 aos 19 anos de idade, em particular, aquelas com registro de suspeita e/ou 

gravidez confirmada, desenvolvido em uma unidade de saúde da APS, no município do Rio 

de Janeiro. A motivação inicial da pesquisadora estava relacionada à sua vivência 

profissional, na qual reconhecia que a recorrência de gravidez na adolescência seria um 

importante problema de saúde, principalmente nas áreas mais pobres da cidade.   

O apoio das referências bibliográficas sobre recorrência de gravidez não planejada, 

sexualidade e planejamento reprodutivo na adolescência permitiu evidenciar que a recorrência 

de gravidez entre adolescentes é um fenômeno social complexo, embora também deva ser 

considerado que a gravidez nesta faixa etária poderá ser vivenciada como positiva, dentro do 

contexto histórico, social e cultural da desta adolescente. O planejamento reprodutivo voltado 

para este grupo precisa permitir que a adolescente tenha liberdade de escolha com 

responsabilidade, desde que esta autonomia esteja fundamentada no acesso a informações, 

com ganho de habilidades pessoais.  

Assim, para que esta autonomia esclarecida seja alcançada, é necessário esforço e 

empenho de todas as instituições que compõe a sociedade, principalmente a família, a escola e 

o serviço de saúde, no apoio a esta adolescente. 

As informações obtidas a partir do levantamento de prontuários com jovens 

cadastradas na unidade de saúde que foi utilizada como cenário de estudo, permitem 

considerar que a gestão da APS necessita definir algumas estratégias específicas de promoção 

de saúde sexual e reprodutiva e também de planejamento reprodutivo ou familiar, para os 

adolescentes, envolvendo ambos os sexos, preferencialmente. 

Os registros encontrados no levantamento de dados do PEP apontaram para a 

existência de possíveis perdas de oportunidades, nos contatos e procedimentos das 

adolescentes com a unidade, quando poderiam ser potencializadas ações educativas sobre 

saúde reprodutiva e/ou a oferta de MAC. A experiência de basear o levantamento de dados a 

partir de um modelo de prontuário eletrônico utilizado na APS, no município do Rio de 

Janeiro, abre uma possibilidade a mais de acesso a registros relacionados ao trabalho em 
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saúde, em nosso meio, trazendo algumas facilidades quando comparado aos levantamentos 

em registros físicos de prontuários ou boletins impressos em papel, principalmente porque 

reduzem o tempo de estudo. Entretanto, alguns limites estão mantidos, como o problema de 

sub registro ou do registro inadequado. 

A espera passiva da chegada do adolescente e da adolescente na unidade de saúde, os 

quais, em geral, só procuram o serviço pontualmente e, muitas vezes,   de forma esquiva e 

retraída em relação a questões sobre sexualidade e saúde reprodutiva, pode ser pouco efetiva. 

Cabe às equipes multidisciplinares que compõem a APS, incluindo equipes da ESF e dos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), traçar planos de ação voltados mais 

especificamente aos adolescentes. O atendimento ao adolescente deve ter agilidade e 

flexibilidade de horários, respeitando o sigilo profissional e buscando a criação de vínculo e 

de confiança. Preferencialmente, as estratégias utilizadas para promover a educação sexual 

devem privilegiar os grupos e jogos educativos com a participação ativa dos adolescentes em 

interação com profissionais também adequadamente habilitados.  

Os resultados desta pesquisa devem ser observados reconhecendo-se suas limitações, 

em função de dificuldades operacionais e restrição de tempo, o levantamento de dados se 

concentrou em uma única unidade de saúde na A.P 5.3, o que não permite validar esses 

resultados para outras populações de adolescentes. Entretanto, possibilitou à pesquisadora 

conhecer melhor a população em estudo, da unidade onde atua como médica de uma equipe 

da ESF, a partir do seu perfil social e reprodutivo, alterando uma impressão inicial, baseada 

em senso comum, de que o número de adolescentes que engravidavam mais de uma vez entre 

as usuárias acompanhadas na unidade, era muito expressivo. 

Do mesmo modo, os resultados dessa pesquisa chamam a atenção para o fato de que 

equipes da APS da SMS, a partir do que se observou neste cenário de estudo, podem estar 

disponibilizando o acesso ao planejamento reprodutivo e/ou à oferta de MAC na adolescência 

não tão precocemente quanto desejável, principalmente nos grupos mais vulneráveis, como 

dos grupos de beneficiárias dos programas de transferência de renda e ou àquelas adolescentes 

com baixo grau de instrução. A apresentação e discussão desses resultados com os 

profissionais do CMS Cyro de Mello e da CAP 5.3, para os quais existe o compromisso do 

presente trabalho ser devolvido como informe técnico, poderão contribuir para o 

aperfeiçoamento de práticas e a revisão de atitudes, frente a necessidade de ampliar-se e 

qualificar-se o acesso ao planejamento reprodutivo, na adolescência. 
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A recorrência de gravidez na adolescência ainda é um fenômeno pouco estudado em 

nosso meio, por isso devem ser estimuladas e realizadas outras pesquisas sobre temas 

correlatos, a fim de que tantas questões levantadas inicialmente, neste estudo descritivo e 

exploratório, possam ser enfrentadas. 

Outro estudo recomendado é analisar a qualidade do apoio da unidade da ESF, visando 

a promoção da saúde reprodutiva em adolescentes registradas, no prontuário eletrônico, como 

analfabetas. Nestes casos, a responsabilidade sobre o apoio à saúde reprodutiva, se amplia, 

porque aumentam também os aspectos de vulnerabilidade 

 O presente projeto de pesquisa  tinha a intenção de contribuir para o conhecimento do 

perfil social e reprodutivo de adolescentes cadastradas em unidade da APS , verificando seus 

históricos de gravidez e quais  ações no campo de saúde reprodutiva foram implementadas 

pelas equipes da APS, em um unidade de saúde na AP 5.3, encerrando-se, nesta etapa, 

reconhecendo a importância de ampliarem-se os espaços e momentos de escuta para que 

adolescentes, em geral, possam reconhecer a equipe de saúde como facilitadores do seu 

desenvolvimento e da sua saúde 
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 9. APÊNDICES 

APÊNCICE I 

ROTEIRO DE APURAÇÃO DE DADOS DO PEP 

 

Unidade de Saúde:____________________________________________                  Data  
____/____/____          

         

1. Dados Cadastrais (usuárias adolescentes e jovens  10 – 19  anos) 

NÚMERO: _____________ Nome (iniciais) ________________ Idade----------- 

 

DN:   ____/____/____       Nacionalidade/Naturalidade: _______/________ Raça/Cor: 

_________ 

 

2. Dados Sociais: 

 

2.1. Reside com (    ) Familiares(    ) Parceiros  (    )  

 

Outros  (    ) Sozinha (   ) Sem Registro (   ) 

  

2.2  Frequenta escola   (   ) Sim  (    ) Não  (    ) Sem Registro 

 

2.3 Nível de Instrução    (   ) Analfabeta ( )Alfabetizada ( ) Ens Fund Incomp  (    ) 

Fundamental Comp   

(    ) Médio Incomp  (    ) Médio Comp  (  ) Ensino superior  (     )  Sem Registro  

     

24 Trabalho/ ocupação   (   ) Sim  (   ) Não  (   ) Sem Registro 

 

2.5  BOLSA FAMÍLIA (   ) Sim (   )  nao (   ) Sem Registro 

 

2.6 CARTÃO FAMÍLIA CARIOCA  (   ) Sim  (   ) Não  (  ) Sem Registro 

  

3. Dados Reprodutivos: 

 

3.1Há registro da oferta  de Método Contraceptivo  (   ) SIM  (  )NÃO    

 

3.2 Em caso afirmativo, qual: 

 

3.3Há registo de suspeita/ gravidez confirmada (     ) SIM   (    )NÃO   

    

3.4 Há registro de CID de planejamento reprodutivo: (  )SIM (  ) NAO   

 

3.5 Há registros de atividades de educação em saúde relacionadas à saúde reprodutiva  (   ) 

Sim (   ) Não     

3.6 Em caso afirmativo qual :  

  


