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RESUMO – O índice crescente de gravidez na adolescência representa um problema social e de 
saúde pública para o Brasil, assim como, para outros países do mundo, devido às repercussões 
físicas, psicológicas e sociais que a gravidez acarreta nesta faixa etária.Segundo o Ministério da 
Saúde, a taxa de fecundidade total da população feminina no Brasil tem reduzido de 
maneirasignificativa, ao mesmo tempo em que aumentou a taxa de fecundidade em mães 
adolescentes.Mediante esse contexto buscou-se conhecer as características das mães adolescentes 
pertencentes à Unidade Básica de Saúde Antônio Horácio Miranda (UBS) da cidade de Ponta 
Grossa-PR.Trata-se de um estudo de campo,retrospectivo,de natureza exploratória de característica 
quantitativa,realizado na UBS Antônio Horácio Miranda da cidade de Ponta Grossa-PR, no período 
entre setembro de 2012 a abril de 2013.Resultado das atividades realizadas no Projeto de Extensão 
do PET-Saúde UEPG/SMS Ponta Grossa - "Fortalecendo a Estratégia Saúde da Família em Ponta 
Grossa com foco na gestão da clínica ampliada e no cuidado integral em todos os ciclos de 
vida”.Para o estudo obteve-se uma amostra de 41 mães adolescentes com idade entre 15 e 21 
anos,destas,48,8% tinham entre 16 e 17 anos,65,9% (n=27) moram com seus parceiros,referente ao 
mercado de trabalho, 24,4% (n=10) trabalham.Quanto ao tipo de parto 48,8 %(n=20) fizeram parto 
normal,e todas realizaram pelo menos 6 consultas de pré-natal. Conclui-se que é necessário o apoio 
da família,amigos e serviços de saúde,para que essas adolescentes encontrem 
subsídios,desenvolvendo gravidez, parto e puerpério seguros. 
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Introdução 
 
O índice crescente de gravidez na adolescência representa um problema social e de saúde 

pública para o Brasil, assim como, para outros países do mundo, devido às repercussões físicas, 
psicológicas e sociais que a gravidez acarreta nesta faixa etária (FARIA, ZANETTA, 2008).Segundo a 
Organização Mundial de Saúde a adolescência é o período de vida situado entre os 10 e os 19 
anos,no qual ocorrem diversas transformações físicas e psicológicas. 

O aumento da incidência de gravidez na adolescência pode ser associado a alguns fatores, 
dentre eles: a não-adoção dos métodos contraceptivos ou o uso incorreto e o desconhecimento da 
fisiologia reprodutiva . Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de fecundidade total da população 
feminina no Brasil tem reduzido de maneira significativa, ao mesmo tempo em que aumentou a taxa 
de fecundidade em mães adolescentes (ESPINDOLA;SILVA,2009) . 

A gravidez antecipa ou redimensiona alguns acontecimentos e posições dos jovens na 
família, como reafirmar ou romper um laço afetivo; reforçar o papel feminino da maternidade; instigar 
a rápida transição da juventude para a idade adulta,principalmente nas trajetórias escolar-profissional 
e familiar-residencial (GONÇALVES;GIGANTE,2006).  

Nessas circunstâncias,além de coabitarem com seus pais e/ou parentes, os jovens 
permanecem economicamente dependentes deles,mas, tal situação, muitas vezes de longa duração, 
assume um caráter mais conjuntural do que estrutural.Já a paternidade na adolescência pode 
apresentar pequeno impacto sobre a vida dos rapazes: a cena mais típica é povoada pelos casos em 
que eles decidem não assumira gravidez e/ou a criança, negando-se a registrá-la e a comparecer no 
seu sustento (HEILBOM et al. 2002). 

Nesse panorama,a gravidez na adolescência desponta como um desperdício de 
oportunidades,uma subordinação – precoce – a um papel do qual, durante tanto anos, asmulheres 
tentaram se desvencilhar (HEILBOM et al. 2002). 

Referente a essa constatação, buscou-se por meio do projeto PET-Saúde verificar essa 
realidade e posteriormente propor ações preventivas e educativas. 
 

 
 
Objetivos 

 
Conhecer as características das mães adolescentes pertencentes à Unidade de Saúde 

Antônio Horácio Miranda da cidade de Ponta Grossa-PR. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo de campo,retrospectivo,de natureza exploratória de característica 

quantitativa, realizado na Unidade de Saúde Antônio Horácio Miranda da cidade de Ponta Grossa-PR 
no período entre setembro de 2012 a abril de 2013.Resultado das atividades realizadas no Projeto de 
Extensão do PET-Saúde UEPG/SMS Ponta Grossa - Fortalecendo a Estratégia Saúde da Família em 
Ponta Grossa com foco na gestão da clínica ampliada e no cuidado integral em todos os ciclos de 
vida. 

Para a coleta de dados foram usadas as fichas A do cadastro das gestantes na unidade e 
as anotações realizadas pelas Agentes Comunitárias de Saúde (ACS). 

A amostra foi composta de 41 mães adolescentes com idade entre 15 e 21 anos, mas que 
durante a gestação tinham de 10 a 19 anos. 

Os encontros para tabulação dos dados foram realizados em todas as quintas-feiras,com a 
participação de todos os membros do projeto.Os primeiros dados coletados foramas idades das 
gestantes e posteriormente foi aplicado um questionário para as ACS contendo as seguintes 
perguntas referentes às gestantes: 

1-Com quem ela mora? 
2-Tem marido? 
3-Quantos filhos tem? E qual é a idade? 
4-Qual o tipo de parto? 
5-Ela trabalha? 
 

 
Resultados 

 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

3 

A adolescência é um período da vida em que ocorre um importante desenvolvimento que 
torna o indivíduo apto à perpetuação e reprodução da espécie. Como o desenvolvimento psíquico 
ocorre após o orgânico, a menina pode chegar aos ciclos ovulatórios que indicam a maturidade 
orgânica para a reprodução, passando a apresentar corpo de mulher jovem e fértil, sem ainda ter 
amadurecimento emocional para administrá-lo (GUAZZELLI CAF, 2005). 

Foram analisadas de agosto de 2012 a março de 2013 as fichas das pacientes que 
estiveram grávidas no período de Janeiro de 2010 a março de 2013 e as respostas obtidas pelas 
agentes comunitárias chegam nos resultados mostrados no gráfico 1. 

Gráfico 1 -Distribuição da faixa etária das adolescentes grávidas da Unidade de Saúde 
Antônio Horácio de Miranda  

 
Fonte: Projeto de Extensão Fortalecendo a Estratégia Saúde da Família em Ponta Grossa 
com foco na gestão da clínica ampliada e no cuidado integral em todos os ciclos de vida. 
 
Nota-se que a maioria das adolescentes ficam grávidas entre 16 a 17 anos 48,8% o que se 

encontra em concordância com Vitiellon (1991) e Brasil(2000)ao relatarem que a faixa etária 
maisfrequente para o início das relações sexuais está entre os15 ou 16 anos. 

Dentre as Jovens mães, 65,9% (n=27) moram com seus parceiros, porém nem sempre há 
condições ideais de um núcleo familiar visto que algumas ainda dependem de suas famílias ou da 
família do parceiro para sobreviver. 

Com a gravidez precoce, estas adolescentes encontram maiores dificuldades em conciliar 
os estudos e os cuidados com a criança, isso implica na interrupção da vida escolar com isso 
acabamretardando o ingresso no mercado de trabalho(ELSTER ET AL., 1983). Dentre as jovens que 
fizeram o pré-natal na UBS apenas 10 trabalham, ou seja, 24,4% das jovens mães.  

Em relação ao parto, 26,8%(n=11) fizeram cesárea,  enquanto 48,8 %(n=20) tiveram parto 
normal, e ainda 10 nãotiveram dados informados ou ainda estão gestantes, sendo que todas fizeram 
o pré- natal com no mínimo 6 consultas. Sabe-se que, uma vez tendo acesso aos serviços de saúde 
para um acompanhamento pré-natal, no parto e, se possível, pós-parto, as adolescentes apresentam 
os mesmos resultados obstétricos e perinatais de uma paciente adulta que recebe a mesma atenção 
(GRIFFITHS ET AL., 1995). 

 
 
 

Conclusões 
 
Após análise dos resultados, conclui-se que gravidez na adolescência não deve ser 

marcada como uma experiência negativa para as jovens mães, apesar das mesmas sentirem o 
quanto suas vidas foram afetadas com a maternidade precoce. Portanto, é necessário o apoio da 
família,amigos e serviços de saúde,para que essa adolescente encontre subsídios,desenvolvendo 
gravidez, parto e puerpério seguros. 
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Diante das evidências a Unidade de Saúde Antônio Horácio de Miranda em parceira com os 
acadêmicos da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) participantes do PET-Saúde, com o 
auxilio do Instituto Mundo Melhor,promove o grupo das jovens mães com o objetivo de motivar as 
adolescentes a terem, mesmo em meio as adversidades, uma melhor perspectiva de 
vida,capacitando-as para o retorno ao mercado de trabalho e incentivando-as a continuarem os 
estudos. 
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