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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 2 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. METODOLOGIA: 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 DISCUSSÃO: 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.
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