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Saúde

RESUMO

A gravidez na adolescência é um evento de grande importância e relevância social. Atualmente, há um amplo questionamento sobre suas causas, 
suas consequências, seus riscos, vivências e possível problemática. O presente trabalho é um estudo exploratório e descritivo, de natureza 
quantitativa, que teve como objetivo identificar o Perfil Sócioepidemiológico das gestantes adolescentes atendidas na 3ª e 4ª Estratégia Saúde da 
Família, no município de São Francisco do Pará, nordeste paraense. Foram entrevistadas 12 adolescentes grávidas, referente ao ano de 2016. Os 
resultados evidenciam que a maioria das jovens, cerca de 09 (75%) tinham idade entre 16 e 18 anos; renda familiar de 1 a 3 salários mínimos 
(95%); ensino fundamental incompleto (42%) e ensino médio incompleto (52%); início da atividade sexual precoce, cerca de 05 (42%); faziam uso 
de algum método contraceptivo antes da gestação, cerca de 10 adolescente (83%); primigestas 10 (84%); abortos 02 (17%); gravidez não 
planejada 09 (75%); esquema vacinal completo 06 (50%); intercorrências na gravidez 11 (92%) das adolescentes entrevistadas, com números 
expressivos de casos de ITU (Infecção Trato Urinário) em 09 das entrevistadas. De um modo geral, ao analisar o cotidiano dessas adolescentes, 
usando um questionário, que resultou em assimilar a história de vida dessas jovens, com o proposito de distinguir o que levou a tais ocorrências. 
Nossas observações nos permitem afirmar que a prevalência de adolescentes que engravidam é significativamente alta, que, por suas 
peculiaridades, necessitam ainda mais de uma atenção qualificada. No grupo investigado, foi observada a baixa escolaridade, a baixa renda 
familiar, a falta de planejamento familiar que contribuem para deixá-las excluídas de possibilidades de crescimento pessoal e profissional. 
Portanto, é por estes motivos apresentados acima, que se justifica a necessidade de políticas públicas que promovam a educação sexual dos 
jovens e, na ocorrência de uma gestação, o encaminhamento das mulheres para o planejamento familiar. Assim, também é oportuna a realização 
de campanhas de esclarecimento sobre a sexualidade, a contracepção e os riscos a que se expõem as mulheres que praticam o aborto e que 
iniciam tardiamente o acompanhamento no pré-natal.
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