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RESUMO – Introdução: Gestação na adolescência sempre foi um assunto polêmico em decorrência 
da complexidade dos aspectos físicos e emocionais envolvidos. Como na grande maioria dos casos 
sua ocorrência é indesejada, cabe não somente à família, mas também à sociedade promover 
assistência adequada a essas jovens. Objetivos: Promover orientação às gestantes adolescentes da 
Cidade de Ponta Grossa quanto aos cuidados que devem ser tomados durante a gravidez, preparo 
das mesmas para o momento do parto e instruí-las sobre os primeiros cuidados  que devem ser 
tomados com seus recém-nascidos. Metodologia: rastreamento de gestantes abaixo dos 18 anos de 
vida nas unidades de saúde de Ponta Grossa; reuniões mensais com essas gestantes para 
orientação e esclarecimento de dúvidas; acompanhar essas gestantes durante seu internamento na 
maternidade; levantamento dos resultados obtidos e posterior análise. Resultados: O projeto teve 
seu início em Fevereiro de 2013, e até o momento foram realizadas reuniões semanais com os 
acadêmicos para elaboração de cadastros e protocolos de acompanhamento às gestantes, além de 
aulas expositivas para serem ministradas às mesmas. O levantamento das gestantes adolescentes 
permanece em andamento nas unidades de saúde de Ponta Grossa e as orientações devem se 
iniciar em Maio de 2013.  
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