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RESUMO 

 

A motivação apara o estudo surgiu após o período de três anos como bolsista no Colégio 

Universitário Geraldo Reis – COLUNI, onde pude atuar ativamente no atendimento à 

adolescentes grávidas na prevenção e promoção da saúde da criança e do adolescente. 

Objetivo: Analisar as publicações científicas sobre as ações educativas do enfermeiro com as 

adolescentes gravidas em âmbito escolar. Metodologia: O estudo operacionalizou-se através 

de revisão integrativa da literatura. Com corte temporal de 2006 à 2016 dentro da literatura 

nacional nas bases de dados Lilacs e Medline. Utilizou-se como descritores: saúde escolar, 

educação em saúde e gravidez na adolescência. Resultados: Obedecendo aos critérios de 

inclusão e exclusão, foram selecionadas 9 artigos sendo classificados em 3 categorias: 1- 

Sexualidade: o que a adolescente grávida sabe sobre si; 2- os porquês de ser mãe na 

adolescência; 3- os aspectos psicossociais das adolescentes grávidas. Conclusão: Deste modo 

acredita-se que a partir deste estudo seja destacada a importância do enfermeiro como 

educador na escola, o motivando a encontrar estratégias mais didáticas, dinâmicas e que 

despertem o interesse do aluno. 

Descritores: Saúde Escolar, Educação em Saúde e Gravidez na Adolescência 
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ABSTRACT 

 

Motivation trims the study came after three years on a scholarship at University College 

Geraldo Reis - COLUNI, which could play an active role in the care of pregnant adolescents 

in prevention and child health and adolescent. Objective: To analyze the scientific 

publications on the educational activities of nurses with teens pregnant at school level. 

Methodology: The study-operationalized through an integrative literature review. With 

temporal cut 2006 to 2016 in the national literature in databases Lilacs and Medline. It was 

used as descriptors: school health, health education and teenage pregnancy. Results: Obeying 

the inclusion and exclusion criteria were selected 9 articles were classified into 3 categories: 

1. Sexuality: what pregnant teenager knows about you; 2 whys of being a mother in 

adolescence; 3- psychosocial aspects of pregnant adolescents. Conclusion: Thus it is believed 

that from this study would highlight the importance of the nurse as an educator in school, 

motivating find more teaching strategies, dynamic and that arouse student interest. 

 

Keywords: School Health Education, Health and Teenage Pregnancy 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A motivação apara o presente estudo surgiu após o período de três anos como bolsista 

no Colégio Universitário Geraldo Reis – COLUNI, onde pude atuar ativamente no 

atendimento à adolescentes grávidas na prevenção e promoção da saúde da criança e do 

adolescente. Durante os três anos, estive presente na enfermaria, três vezes na semana, 

cumprindo uma carga horária semanal de quinze horas onde atendia alunos de cinco à dezoito 

anos e, por algumas vezes funcionários da instituição, porém,  conforme o tempo de estágio se 

passava comecei a perceber que aumentava consideravelmente o quantitativo de adolescentes 

grávidas que me procuravam para orientações em saúde  no decorrer do período gestacional.  

Recebi adolescentes de 15 a 18 anos, primíparas, em idade gestacional variáveis de 5 a 

37 semanas. Os encontros eram esporádicos conforme a necessidade que as gestantes 

achavam que tinham pois naquele momento me disponibilizava a escuta-las e orienta-las 

através da troca informações, experiências, inseguranças e medos. Com isso observei que, por 

me conhecerem, havia uma confiança em abordar o assunto e expor o que sentiam, me 

levando a refletir se em outros colégios os alunos tinham esse apoio que proporciona mais 

segurança para a condição que se encontravam e, a partir disso, me senti inspirada a 

aprofundar o assunto e realizar minha pesquisa.  

A gravidez precoce é uma das ocorrências mais preocupantes relacionadas à 

sexualidade na adolescência, com sérias consequências para a vida dos envolvidos, de seus 

futuros filhos e de suas famílias já que a maioria dessas adolescentes não tem condições 

financeiras nem emocionais para assumir a maternidade. Partindo da premissa que a 

adolescência é um período de transição gradual entre a infância e a idade adulta em que se 

manifestam marcantes transformações somáticas, psicológicas e sociais, pode-se dizer que ela 

é uma etapa que se distingue de outras fases da vida humana, por apresentar aspectos 

diferenciados durante a sua vivência (VITALLE,2002).  

Cronologicamente, a Organização Mundial de Saúde a define como um período que se 

estende dos 10 anos de idade até 19 anos,11 meses e 29 dias, sendo, desta forma, um critério 

prático que procura delimitar esta fase.Com o aparecimento da puberdade, os caracteres 

sexuais primários e secundários se desenvolvem e, como consequência, o aparelho genital da 

menina passa a iniciar o processo de maturação para que ela possa gerar uma vida e, assim ser 

mãe (VITALLE,2002). 
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 Nota-se que existe um número elevado de adolescentes que interromperam os estudos 

devido à gravidez. Este fato pode representar tanto o desinteresse da própria adolescente pelos 

estudos como o despreparo da escola para apoiar esta aluna, no sentido de que a mesma 

continuasse frequentando as aulas (AQUINO, 2004). Aquino (2004) destaca que além do mau 

desempenho escolar, a gravidez acaba por representar um ponto crucial para a desistência 

delas da vida escolar. O autor aponta ainda que o grau de escolaridade da adolescente está 

vinculado ao índice de gravidez em menores de 18 anos, ou seja, quanto menor o número de 

anos de escolaridade, maior é a incidência de gestações entre adolescentes, sendo este índice 

três vezes superior em jovens com o ensino Fundamental incompleto quando comparadas com 

as que estudaram oito anos ou mais (AQUINO, 2004). 

Heilborn (2002) aponta a diferença de gênero a partir da premissa que enquanto para 

os homens o motivo principal para o abandono dos estudos é a inserção no mercado de 

trabalho já para as mulheres, a trajetória escolar se caracteriza por ser mais curta e associada a 

várias interrupções e repetências, devido principalmente, às tarefas de cuidar da casa e dos 

irmãos, que lhe são atribuídas precocemente, gerando assim a evasão escolar. 

Essa realidade ainda é perceptível no âmbito escolar, uma vez que diante das 

experiências foi possível acompanhar a rotina de muitas meninas e é notável a 

responsabilidade designada a elas pelos responsáveis, cultura da sociedade machista que ainda 

se cultiva, educando as crianças do gênero feminino para casar, ter filhos e cuidar da casa e as 

do gênero masculino para trabalhar e sustentar a família.  

 Trabalhar com adolescentes grávidas implica em desafios para compreender este 

mundo repleto de subjetividade e contradições. Por isso, os profissionais que lidam com essa 

problemática precisam de um olhar mais apurado, detalhado e sensibilizado, para melhor 

aplicar os programas existentes e criar outros necessários para a resolução deste quadro que se 

agrava a cada dia (MOREIRA,2008). Em relação à vivência da gravidez e do parto, pensar 

que a mulher adolescente enfrenta um momento obscuro e merece ser compreendida, ainda 

não é uma situação clara aos profissionais que a cercam. No decorrer do trabalho de parto e 

no parto em si, a adolescente vivencia situações concretas em seu mundo-vida, configurando 

um momento ímpar e singular para cada uma. É preciso que os profissionais de saúde, em 

especial os enfermeiros, interajam com respeito e dignidade por meio de uma postura humana 

livre de preconceitos e com um olhar compreensivo tentando estabelecer uma relação de 

empatia e de ajuda, o que pode amenizar a situação vivenciada. 
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 Na rotina da profissão, o enfermeiro atua orientando o paciente, promovendo a saúde 

bem como a prevenção e a recuperação da mesma, por meio de palestras, programas 

dinâmicos e educando diretamente o paciente (OLIVEIRA,2009). No caso especifico das 

adolescentes grávidas, a educação popular passou a ser uma ferramenta importante, uma 

metodologia de trabalho que pode ser adotada e incorporada por eles devido a utilização de 

instrumentos como cuidado, o diálogo e a escuta, permitindo que os sujeitos expressem seu 

pensamento crítico e visões de mundo, valorizando as trocas interpessoais.  

Por isso, a educação popular em saúde vem permitindo ao enfermeiro aprofundar os 

aspectos da subjetividade dos indivíduos, através de ações em saúde, que além de oferecer 

oportunidade de potencializar construções e experiências coletivas, permitem a reflexão e a 

inovação no campo da educação, o que representa uma evolução no processo de ensino-

aprendizagem na saúde (JAHN, 2012). 

 Baseando-se nesta contextualização, emergiu como questão norteadora: Quais as ações 

educativas realizadas pelo enfermeiro com adolescentes grávidas em âmbito escolar? 

Objeto de Pesquisa 

As publicações cientificas relacionadas a atuação do enfermeiro com adolescentes grávidas 

em ambiente escolar.  

Objetivo geral: 

Analisar as publicações científicas sobre as ações educativas do enfermeiro com as 

adolescentes grávidas em âmbito escolar. 

Objetivos específicos: 

Identificar as ações de enfermagem com as adolescentes grávidas no que se refere a educação 

em saúde deste segmento da população.  

Discutir a atuação do enfermeiro como educador em saúde de adolescentes grávidas no 

âmbito escolar.   
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2. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 As ações de educação em saúde representam estratégias eficientes para estimular o 

debate sobre temas de interesse dos adolescentes, considerando o contexto cultural no qual 

estão inseridos, podendo essa ações serem definidas como qualquer atividade, envolvendo o 

processo de aprendizagem, desenhada para alcançar saúde. São geralmente desenvolvidas 

através de aconselhamento interpessoal, em locais como consultórios, escolas etc., assim 

como impessoalmente, através da comunicação de massas, utilizando-se a mídia. (AMORIM, 

2006) 

 Esses mecanismos podem contribuir efetivamente para acrescentar conhecimentos, 

atitudes e habilidades relacionadas com comportamentos ligados à saúde. Portanto, a 

investigação se justifica por razões de ordem intelectual e prática, pois tanto pode contribuir 

para um conhecimento mais amplo e objetivo do que vem sendo publicado sobre a temática 

da gravidez na adolescência e a escola, quanto proporcionar uma reflexão e uma análise 

crítica da intervenção do enfermeiro frente aos agravos à saúde nesta faixa etária, assumindo 

atividades de promoção à saúde através de estratégias educativas. 

O estudo torna-se relevante por poder conscientizar e alertar enfermeiros em formação 

ou já atuantes sobre a importância que o profissional tem como educador e o quanto é 

necessária à presença dele no ambiente escolar. Além disso, pode evidenciar as habilidades 

que o enfermeiro deve ter para realizar a educação em saúde adequada às adolescentes 

grávidas. 

Com isso, o estudo pretende contribuir para que o assunto seja mais abordado dentro 

do âmbito de formação do enfermeiro e cada vez mais discutido conscientizando a 

enfermagem sobre sua importância dentro da escola realizando o trabalho de educador em 

saúde. Fazendo-se importante a presença do enfermeiro escolar no ambiente de extensão 

tornando-se parte fundamental da premissa de prevenção e educação em saúde, onde os 

alunos terão o primeiro contato com o autocuidado. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 VIVENDO A ADOLESCENCIA: CONTEXTULIZANDO ESSA FASE 

Se buscarmos a definição de adolescência, vamos descobrir que a origem da palavra 

vem do Latim “Adolesce” que significa período da vida humana entre a infância e a fase 

adulta. Vamos encontrar ainda quem defina adolescência como uma fase natural da vida 

marcada pelas transformações biológicas e comportamentais ou ainda aqueles que vão 

entender e descrever a adolescência como um processo de construção social e histórica 

(BOCK, 2013). 

A adolescência é o período que marca a transformação da infância para a fase adulta, 

caracteriza-se por alterações físicas, mental e social representando para o individuo um 

processo de distanciamento de formas de comportamento e privilégios típicos da infância e da 

aquisição de características e competências que o capacitem a assumir os deveres e papeis 

sociais do adulto, modificam o relacionamento do indivíduo consigo mesmo, com a família e 

o mundo, proporcionando a formação da identidade e a busca da autonomia. A Organização 

Mundial da Saúde define adolescente o individuo que se encontra entre os dez e vinte anos de 

idade, e no Brasil a legislação através do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece 

uma faixa etária de menores de idade, dos 12 anos completos aos 18 anos incompletos. 

Segundo o IBGE o Brasil tinha um total de quase 80 milhões de crianças, adolescentes 

e jovens até 24 anos em 2009 (cerca de 42% do total da população). Embora a população 

brasileira esteja envelhecendo, com redução sistemática, em termos relativos, dos segmentos 

etários mais jovens, o Brasil ainda deve ser considerado um país essencialmente jovem. Como 

cidadãos, os adolescentes têm direito à saúde, e é dever do Estado garantir este acesso, dentro 

dos preceitos do SUS. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – determina prioridade 

no atendimento a esse grupo, bem como na formulação e na execução das políticas sociais 

públicas. As características desses indivíduos, bem como sua vulnerabilidade às questões 

econômicas e sociais e a importância desse período na formação de hábitos, determinam a 

necessidade de uma atenção mais específica. 

Algumas pessoas confundem adolescência com puberdade. A puberdade é a fase 

inicial da adolescência, é o processo que leva o corpo humano à maturidade sexual ou 

fertilidade, ou seja, a capacidade de reprodução, caracterizada pelas transformações físicas e 

biológicas no corpo dos meninos e meninas. É durante a puberdade (entre 10 e 13 anos entre 

as meninas e 12 e 14 entre os meninos) que ocorre o desenvolvimento dos órgãos sexuais.  
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Durante a puberdade, os meninos passam pelas seguintes mudanças corporais e 

biológicas: aparecimento de pelos pubianos, crescimento do pênis e testículos, engrossamento 

da voz, crescimento corporal, surgimento do pomo-de-adão e primeira ejaculação. Entre as 

meninas, as mudanças mais importantes são: começo da menstruação (a primeira é chamada 

de menarca), desenvolvimento das glândulas mamárias, aparecimento de pêlos na região 

pubiana e axilas e crescimento da região da bacia. 

Ocorrem significativas mudanças hormonais no corpo. Além de favorecer o 

aparecimento de acnes, estes hormônios acabam influenciando diretamente no 

comportamento dos adolescentes. Nesta fase, os adolescentes podem variar muito e 

rapidamente em relação ao humor e comportamento. Agressividade, tristeza, felicidade, 

agitação, preguiça são comuns entre muitos adolescentes neste período (CALLIGARIS,2000).  

Por se tratar de uma fase difícil para os adolescentes, é importante que haja 

compreensão por parte de pais, professores e outros adultos. O acompanhamento e o diálogo 

neste período são fundamentais. (CALLIGARIS,200) 

De acordo com Zagury (1996), as características mais visíveis e claras nos 

adolescentes são o acentuado desenvolvimento físico com fortes transformações internas e 

externas. Ocorrem muitas mudanças marcantes nos campos intelectual, afetivo e 

principalmente o amadurecimento sexual. O crescimento que ocorre na adolescência não é 

uniforme. As pernas de um adolescente crescem primeiro e são seguidas pelo crescimento do 

tronco. Esse padrão resulta na aparência de pernas longas e desengonçadas que é usada nas 

descrições populares do adolescente (FAW, 1981).  

Uma criança na pré-adolescência tem a noção de ser demasiado jovem ou velha para 

certas coisas, o que acaba por produzir altos e baixos emocionais. Estes podem ter a forma de 

birras, choro, descuidos, expressões de aborrecimento. Os transtornos produzem-se, 

sobretudo, nas reações evidentes que apresentam de acordo com o estado emocional, esta falta 

de autocontrole deve-se às alterações hormonais que o organismo sofre. (SILVA, 2012) 

Por exemplo, chateiam-se com facilidade, sobretudo, quando não lhes dão autorização 

para fazerem alguma coisa para a qual acham que já estão preparados (como saírem sozinhos 

com os amigos), e têm reações como fecharem-se no quarto, gritar ou chorar. Desta forma, é 

uma época de grandes pressões e frustrações. A ansiedade dos exames ou da vida social faz 

com que  tenham medo. 

Esta é, acima de tudo, uma etapa de rebeldia em relação aos pais e à autoridade. Na 

pré-adolescência querem e não querem ser independentes. Querem liberdade, querem decidir 

por eles mesmos, terem as suas próprias opiniões, contudo, por vezes sentem-se perdidos no 
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mundo e necessitam de conselhos e carinhos da parte dos pais. Têm necessidade de 

valorizarem-se, de afirmarem-se e de se sentirem aceitos e reconhecidos pelas pessoas que se 

encontram ao seu redor. 

Os pré-adolescentes exigem uma vida privada, tanto física como sentimental. 

Dependendo da personalidade de cada um podem ser pessoas abertas ou extremamente 

recatadas. Muitos dos sentimentos estão relacionados com o amor e com o sexo. Por isso 

mesmo é que é tão fácil ouvir de uma criança falar destes temas com os amigos, no entanto, 

não quer dizer que o façam com os seus pais.  

Anna Freud (1926) caracterizava a adolescência como um período de desequilíbrio 

psíquico e comportamento instável em virtude dos conflitos internos associados à maturação 

sexual. Assim, a revolução ocorrida nesta fase era apenas uma manifestação externa dos 

ajustamentos ocorridos internamente. 

A expressão "crise de Identidade" foi apresentada por Erik Erikson (1976) para 

explicar o momento de incerteza quanto as mudanças que se fazem presentes na adolescência, 

tornando-se reconhecida como um momento característico do desenvolvimento humano. 

Apesar de identificar oito estágios psicossociais de desenvolvimento, onde a aquisição de 

novas habilidades e atitudes são vividas como crises de aprendizagem e de interação social, é 

na adolescência que ocorre a integração da identidade psicossocial. Essa integração reproduz 

as quatro crises da infância, assim como alicerça as três crises que serão vividas na idade 

adulta. Portanto Erikson denomina esse momento de "moratória social", período onde o 

adolescente pode aguardar enquanto se prepara para exercer os papéis adultos. 

Erik Erikson (1976), percebendo a necessidade do estabelecimento de uma identidade 

relacionada à possibilidade de apresentar autonomia e independência através de trabalho 

produtivo, aponta as dificuldades encontradas pelos adolescentes em virtude das "identidades 

autoformuladas" apresentadas pela democracia industrial. Reconhece que é a impossibilidade 

do jovem decidir sua identidade profissional o que mais o perturba, pois se sente incapaz de 

"assumir um papel que lhe é imposto pela inexorável padronização da adolescência americana 

". 

Essa mudança traz possibilidades de se compreender a adolescência não apenas em 

função de conflitos individuais e biológicos, mas através da constatação da influência do 

social na formação da identidade do Ego, pois quando pressente que o meio tenta privá-lo do 

desenvolvimento de uma identidade confiante em si mesmo, com possibilidades de 

oportunidades, de escolhas e de auto-realização, o adolescente retrai-se em estados 

inacessíveis e de rebeldia. 



18 
 

Quando estudamos o sujeito adolescente estamos estudando também todo o social que 

o envolve. Quando analisamos o social enquanto totalidade é que podemos reconhecer e 

analisar os fenômenos psicossociais da adolescência e suas representações sociais. 

"Geralmente, reconhece-se que as representações sociais - enquanto sistemas de interpretação 

que regem nossa relação com o mundo e com os outros - orientam e organizam condutas e as 

comunicações sociais" (JODELET, 2001). 

A adolescência, portanto, deve ser compreendida como um processo de transição 

biopsicossocial da infância para a idade adulta, onde estão presentes influências históricas e 

culturais na constituição do sujeito. As modificações subjetivas dos adolescentes ocorrem 

através da reformulação de fatores psicológicos internalizados, mas com uma forte influência 

dos aspectos culturais e sociais referentes ao "modelo" difundido na sociedade e, 

principalmente na mídia, além dos papéis atribuídos a cada gênero pela cultura. Sendo assim, 

parece errôneo falar-se de uma única "cultura adolescente". A adolescência é antes um 

processo estruturante da identidade corporal, social, sexual e afetiva, do que apenas um 

momento de crises e revoltas. 

É necessário, como possibilidade para superar essa visão "negativista", reconhecer 

esse adolescente como alguém que cresceu, amadureceu e que deve ser tratado com respeito 

quanta às suas opiniões e desejos, devendo aceitá-lo como responsável por seus atos e 

agracia-lo como sujeito dotado de uma positividade. Deve-se, portanto, falar de adolescentes 

ao invés de adolescência, tornando possível investigar o modo como experimentam e 

interpretam as situações problemáticas, abrindo-se um espaço para o diálogo. 

 

3.2  O FENÔMENO DA GESTAÇÃO NA ADOLESCÊNCIA 

Segundo Silva (2009), sabe-se que a gestação é um evento importante nas vivências 

familiares, com grandes repercussões na constituição da família e na formação de laços 

afetivos entre seus membros, principalmente dos pais com os filhos. Ao levar em 

consideração a psicodinâmica da gravidez, este período pode ser considerado uma situação de 

crise evolutiva, ou seja, que faz parte do processo normal de desenvolvimento do ser humano. 

A caracterização fundamental de ‘crise’ implica na resposta adaptativa na vida da pessoa, 

diante da emergência de novos fatos, naturais ou acidentais – neste caso, a gravidez. Tal 

resposta adaptativa, exigida pela nova situação, está envolta por demandas afetivas, 

estruturais, econômicas, familiares e sociais nas quais pode existir a superação ou o 

desequilíbrio. 
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A experiência de gerar um filho é um momento de destaque no ciclo vital da mulher e 

do homem com repercussões importantes para seus meios familiares. Assim, a gestação, 

invariavelmente, é um período de intensas mudanças no corpo e na psique da mulher, além 

das expectativas, planos e projetos desenvolvidos pela família. Tal processo de significação 

está intrinsecamente ligado ao envolvimento psicoafetivo da unidade familiar (SILVA, 2009). 

Biologicamente a gravidez pode ser definida como o período que vai da concepção ao 

nascimento de um indivíduo. Entre os animais irracionais trata-se de um processo puro e 

simples de reprodução da espécie. Entre os seres humanos essa experiência adquire um 

caráter social, ou seja, pode possuir significados diferenciados para cada povo, cada cultura, 

cada faixa etária. 

Durante o período gestacional são notadas mudanças fisiológicas mensais na mulher: 

 1º mês: A gestante não percebe que está grávida. Os sintomas são parecidos com a 

TPM, porém, muito mais intensos. Nesta época acontece a liberação de um hormônio 

chamado HCG. Há a interrupção da menstruação, dores nas mamas são comuns, dores 

abdominais também, o humor pode ficar instável e aumento da sensibilidade emocional. Tudo 

muito parecido com a TPM.  

 2º mês: Neste período, por conta da produção hormonal, o sistema neurológico da mãe 

passa por alterações. Por isso muitas mulheres reclamam de sonolência, aumentam as mamas, 

há os enjôos, náuseas. Também passam a urinar com mais frequência.  

 3º mês: Nesta fase pode acontecer ganho de peso (um ou dois quilos). O volume de 

sangue que circula no corpo aumenta para suprir as necessidades do útero e do feto. Os 

enjoos, em muitos casos, ainda se manifestam, e as gengivas podem ficar doloridas. As 

flutuações de humor, assim como as dores de cabeça, tendem a se acentuar. Algumas veias, 

como as da barriga, mamas e pernas, tendem a ficar mais visíveis em virtude do aumento do 

volume sanguíneo. Cabelos e unhas podem ter transformações neste período. 

 4º mês: A mãe sentirá mais apetite à medida que as náuseas e enjoos forem 

desaparecendo. Também parecerá mais disposta e com energia. Até o final deste mês (16-20 

semanas), provavelmente sentirá, pela primeira vez, um leve movimento do bebê; A barriga já 

começa a aparecer. 
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 5º mês: O útero cresce. O coração tende a bater mais rápido, Cabelos e unhas podem 

passar por transformações neste período, assim como a pele e o aumento de pelos. Aqui 

também a gestante pode começar a sentir azias. 

 6º mês: A pele de seu abdome está “esticando”, e a gestante passa a sentir coceiras na 

região. O peso também pode provocar varizes nas pernas. Dores abdominais podem 

acontecer, já que o útero está se expandindo para acomodar o crescimento do bebê. 

 7º mês: Nessa fase, o cansaço da gestante aumenta. As alterações hormonais que 

ocorrem durante a gravidez são facilmente percebidas nesta etapa – o corpo quer preparar a 

mulher para o parto. 

 8º mês: Nesse mês, o organismo começa a produzir o colostro (líquido que vem antes 

do leite materno) e há também um aumento das secreções vaginais.  As contrações são mais 

fortes, e o útero aumenta. A dificuldade de respirar pode ser maior, pois o bebê está perto dos 

pulmões. Mãe e bebê estão mais propensos a ganhar peso nesta fase.  

 9º mês: Aqui o bebê se encaixa na bacia da mãe, na posição para o momento do parto. 

Nesse período, a gestante começa a ir no banheiro com mais frequência,  a barriga está maior 

e comprime a bexiga. Além do aumento de peso, a ansiedade contribui para o quadro de 

dificuldade para dormir. A falta de ar também é um sintoma comum desse período. Com a 

produção de leite, os seios ficam inchados. Os ossos da bacia começam a abrir. 

No Brasil, onde não há controle de natalidade e onde o planejamento familiar e a 

educação sexual ainda são assuntos pouco discutidos, a gravidez acaba tornando-se, muitas 

vezes, um problema social grave de ser resolvido. É o caso da gravidez na adolescência. 

Segundo o Ministério da Saúde (2012) denomina-se gravidez na adolescência a 

gestação ocorrida em jovens de até 21 anos que encontram-se, portanto, em pleno 

desenvolvimento dessa fase da vida – a adolescência. Esse tipo de gravidez em geral não foi 

planejada tampouco desejada e acontece em meio a relacionamentos sem estabilidade. No 

Brasil os números são alarmantes. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2012) a gravidez precoce caiu 26% nos últimos 

13 anos. Em 2000, foram 750.537 bebês nascidos vivos por partos de adolescentes de 10 a 19 

anos. Nesse mesmo ano, o Brasil estava em 54º lugar no ranking mundial com índice de 

fecundidade em meninas entre 15 e 19. Com a ajuda de políticas de prevenção, em 2013, 
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foram 555.159 bebês. Mesmo com uma diminuição significativa no número dos nascidos, 

proporcionalmente, o país piorou em relação a outras nações.De acordo com o relatório do 

Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), divulgado em 2013, foi constatado que, no 

Brasil, 12% das adolescentes de 15 a 19 anos têm pelo menos um filho. Na mesma pesquisa, 

19,3% das crianças nascidas em 2010 são filhos e filhas de mães menores de 19 anos. 

(FREITAS, 2015) 

Segundo o IBGE o Brasil tinha um total de quase 80 milhões de crianças, adolescentes 

e jovens até 24 anos em 2009 (cerca de 42% do total da população). Embora a população 

brasileira esteja envelhecendo, com redução sistemática, em termos relativos, dos segmentos 

etários mais jovens, o Brasil ainda deve ser considerado um país essencialmente jovem. Como 

cidadãos, os adolescentes têm direito à saúde, e é dever do Estado garantir este acesso, dentro 

dos preceitos do SUS. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – determina prioridade 

no atendimento a esse grupo, bem como na formulação e na execução das políticas sociais 

públicas. As características desses indivíduos, bem como sua vulnerabilidade às questões 

econômicas e sociais e a importância desse período na formação de hábitos, determinam a 

necessidade de uma atenção mais específica. 

 A taxa de natalidade de adolescentes no Brasil pode ser considerada alta, dada às 

características do contexto de desenvolvimento brasileiro, sendo observado um viés de renda, 

raça/cor e escolaridade significativo na prevalência desse tipo de gravidez (adolescentes 

pobres, negras ou indígenas e com menor escolaridade tendem a engravidar mais que outras 

adolescentes). (TORKANIA,2013) 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a gravidez na adolescência como 

uma gestação de alto risco devido a repercussões sobre a mãe e ao RN, além de acarretar 

problemas sociais e biológicos. A gravidez na adolescência pode leva consequências 

emocionais, sociais e econômicas para a saúde da mãe e seu filho e ocorre no extremo inferior 

da vida reprodutiva que é dos 10 aos 19 anos de idade. 

Muitas gravidezes de adolescentes e jovens não foram planejadas e são indesejadas; 

inúmeros casos decorrem de abusos e violência sexual ou resultam de uniões conjugais 

precoces, geralmente com homens mais velhos. Ao engravidar, voluntaria ou 

involuntariamente, essas adolescentes têm seus projetos de vida alterados, o que pode 

contribuir para o abandono escolar e a perpetuação dos ciclos de pobreza, desigualdade e 

exclusão. (TORKANIA,2013) 
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No entanto, segundo Yazlle (2006), a gravidez pode ser bem tolerada pelas 

adolescentes, desde que elas recebam assistência pré-natal adequada, ou seja, precocemente e 

de forma regular, durante todo o período gestacional, o que nem sempre acontece, devido a 

vários fatores, que vão desde a dificuldade de reconhecimento e aceitação da gestação pela 

jovem até a dificuldade para o agendamento da consulta inicial do pré-natal. 

A gestação na adolescência é, de modo geral, enfrentada com dificuldade porque a 

gravidez nessas condições significa uma rápida passagem da situação de filha para mãe, do 

querer colo para dar colo. Nessa transição abrupta do seu papel de mulher, ainda em 

formação, para o de mulher-mãe, a adolescente vive uma situação conflituosa e, em muitos 

casos, penosa.  

A grande maioria é despreparada física, psicológica, social e economicamente para 

exercer o novo papel materno, o que compromete as condições para assumir adequadamente 

e, associado à repressão familiar, contribui para que muitas fujam de casa e abandonem os 

estudos. Sem contar com as que são abandonadas pelo parceiro, muitas vezes também 

adolescente. (LS DE QUEIROZ , 2015) 

3.3 EDUCANDO A ADOLESCENTE: A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ESCOLA

  

 A educação em saúde é um processo constante na profissão do enfermeiro, 

principalmente o profissional que está envolvido na saúde pública através das praticas 

educativas. O enfermeiro, no papel de educador em saúde, deve ser capaz de influenciar na 

construção de novos paradigmas. (FIGUEIREDO, 2005) 

Todo cuidado de enfermagem é dirigido à promoção, manutenção e restauração da 

saúde; prevenção de doenças; assistência às pessoas no sentido de se adaptarem aos efeitos 

residuais da doença. Espera-se que todo contato que a enfermeira tem com o usuário do 

serviço de saúde, estando à pessoa doente ou não, deveria ser considerado uma oportunidade 

de ensino de saúde. A enfermeira tem a responsabilidade de apresentar a informação que irá 

motivar a pessoa quanto à necessidade de aprender e fica a critério dela querer ultilizar as 

informações em seu contidiano ou não. Os ambientes educacionais podem incluir domicílios, 

hospitais, centros de saúde comunitários, escolas, locais de trabalho, organizações de serviços, 

abrigos, ação do usuário ou grupos de apoio. Espera-se que a enfermeira funcione como 

"professora" para os outros membros da equipe, assim como para os pacientes. Talvez esteja 

inserido no "Ser-Enfermeira" o interesse em ajudar os pacientes e suas famílias a aprender 
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como manter e/ou restaurar a saúde e (re) adaptar-se às novas condições de seu estado 

(FIGUEIREDO, 2005).  

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar a possibilidade para a sua produção 

ou sua construção e quem ensina aprende ao ensinar e quem prende ensina a aprender. A 

educação em enfermagem deve oferecer caminhos que visem à construção do saber e que 

possibilitem a formação de pessoas críticas, criativas e preparadas para atuarem de forma 

efetiva nas diferentes comunidades, pautando-se na busca de soluções efetivas para os 

problemas de saúde da população. Além disso, deve oferecer subsídios para que o futuro 

profissional possa atuar na educação permanente da equipe de enfermagem. 

A comunicação é um instrumento básico em se tratando na atuação da enfermagem, pois torna 

possível um relacionamento entre o enfermeiro e o cliente atribuindo qualidade ao serviço 

prestado, contribuindo assim com o esclarecimento de duvidas sobre seus problemas. 

(SOUZA, 2005) 

Para Trezza (2007), educar em saúde é parte primordial do trabalho que a 

enfermagem tem de cuidar. Pode ser compreendido como um envolvimento que se tem entre 

pessoas com o objetivo de organizar ações para mudanças, de comportamento ou atitude. 

Uma das principais funções do profissional de enfermagem é a educação em saúde e esses 

utilizam de criatividade, inovação e capacidade de improviso. 

O tema “Promoção da Saúde na Escola”, destacado pelo Ministério da Saúde, em 

1998, deixa clara a visão de que a escola constitui espaço de ensino-aprendizagem, 

convivência e crescimento, no qual se adquirem valores fundamentais. Assim, reforçam que 

esse espaço é o lugar ideal para desenvolver programas relacionados à Promoção e Educação 

em Saúde de amplo alcance e repercussão, considerando que exerce grande influência sobre 

as etapas formativas dos alunos, imprescindíveis à vida futura. 

 A saúde, no espaço escolar, é concebida como um ambiente de vida da comunidade, 

cujo referencial para ação deve ser o desenvolvimento do educando, como expressão de 

saúde, com base em uma prática pedagógica participativa, tendo como abordagem 

metodológica a educação em saúde transformadora. O contexto familiar, comunitário, social e 

ambiental do adolescente deve ser considerado, bem como a análise dos seus valores, 

condutas, condições sociais e estilos de vida. (HARADA,2003) 
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 Profissionais da saúde além de atuarem efetivamente na orientação dos serviços de 

saúde, responsabilidade técnica no atendimento clínico, devem estar envolvidos prestando 

cuidados na atenção integral a sua clientela. Neste sentido, estes profissionais devem 

estimular a participação efetiva da comunidade na construção da cidadania, na transformação 

de seu ambiente e na conquista da equidade social em saúde, transformando ambientes pela 

busca da qualidade de vida. (HARADA,2003) 

Para Cecílio (2001) podemos reconhecer quatro conjuntos de necessidades de saúde: 

o primeiro relacionado às condições de vida, entendendo que o modo como se vive interfere 

nas diferentes necessidades; o segundo diz respeito ao acesso às tecnologias e como estas 

melhoram ou prolongam a vida; o terceiro refere-se à criação de vínculos efetivos entre o 

usuário e o profissional de saúde, entendida como uma relação contínua, pessoal e calorosa e, 

por último o quarto conjunto que se refere aos graus crescentes de autonomia que indivíduos 

tem no seu modo de conduzir a vida e que vai além da informação. 

O Ministério da Saúde (2009) implanta o PSE e no texto base expressa a finalidade 

de contribuir para formação integral dos estudantes da rede pública de ensino por meio de 

ações de prevenção, promoção e atenção à saúde em parcerias entre os Ministérios da Saúde e 

Educação, destacando o entendimento de escola como espaço de saber integrado à 

saúde,assim: 

A escola é um importante espaço de desenvolvimento de um programa de 

educação para saúde (...), oferece a possibilidade de educar por meio da construção de 

conhecimentos resultantes do confronto de diferentes saberes (...). Esse encontro de 

saberes gera o que se convencionouu chamar “cultura escolar”, que assume expressão 

própia e particular em cada estabelicimento, embora apresente características comuns 

a tudo aquilo que é típico do mundo escolar. (BRASIL, 2009, p.15)  

 

A presença do enfermeiro na escola torna possível e é determinante para a atenção 

aos processos de promoção em saúde ao desencadear ações, promover discussões, estimular 

debates técnicos e apresentar sua perspectiva em relação aos processos de saúde e doença, 

além de fortificar as relações sociais entre os profissionais da educação e da saúde. O 

enfermeiro torna-se responsável pelo cuidado e observação da rotina escolar, atentando para 

os problemas encontrados e suas possíveis soluções. 

No trabalho de enfermagem, a dimensão educativa foi sempre enfatizada, mesmo 

com enfermeiro sendo reconhecido como educador a ação educativa, tende a ser vista mais 

como uma ação técnica ao conjunto de práticas profissionais, em lugar de uma dimensão 
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inerente à prática profissional. Com frequência, esta perspectiva é referida como mais uma 

responsabilidade do enfermeiro a ser incorporada ao processo de trabalho, e tende a 

reproduzir a racionalidade biomédica hegemônica (DAVID; ACIOLI, 2010). 
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4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura que, segundo Mendes e 

cols (2008), para a sua construção, a revisão integrativa precisa percorrer seis etapas distintas, 

similares aos estágios de desenvolvimento de pesquisa convencional. Sendo a primeira etapa: 

identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da 

revisão integrativa, segunda etapa: estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 

estudos/ amostragem ou busca na literatura, terceira etapa: definição das informações a serem 

extraídas dos estudos selecionados/ categorização dos estudos, quarta etapa: avaliação dos 

estudos incluídos na revisão integrativa, quinta etapa: interpretação dos resultados, sexta 

etapa: apresentação da revisão/síntese do conhecimento.   

A busca dos artigos foi realizada na íntegra pelo acesso livre online, no período de 

05/01/2016 à 28/03/2016 utilizando como eixo norteador uma variável de interesse e critérios 

de inclusão, previamente estabelecidos, para manter a coerência na busca e posterior seleção 

dos artigos e evitar possíveis vieses. Dessa forma, para nortear a revisão integrativa, 

formulou-se a seguinte pergunta: Quais as ações educativas realizadas pelo enfermeiro com 

adolescentes grávidas em âmbito escolar? 

Para atender a segunda etapa da revisão integrativa foram eleitos como critérios de 

inclusão, artigos da literatura nacional publicados em português com os resumos disponíveis 

na base de dados, no período compreendido entre 2006 a 2016. Foram utilizadas três 

terminologias em saúde consultadas nos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS/BIREME): 

saúde escolar, educação em saúde e gravidez na adolescencia. A população deste estudo 

constou dos artigos indexados nos referidos bancos de dados que continham como descritores 

no mínimo, uma das três terminologias citadas.  

Para que fosse possível realizar um estudo da literatura nacional sobre o tema, foram 

selecionados, entre a população obtida, somente os artigos nacionais publicados em 

português, no período entre 2006 a 2016. Esses artigos deviam conter, ao menos, um dos 

descritores em ciência da saúde previamente instituídos para essa revisão e que respondessem 

à variável de interesse. Os artigos que não contemplaram estes critérios foram, 

automaticamente, excluídos do nosso estudo, além dos que eram de revisão sistemática, 

integrativa, comunicação breve e nota prévia.  
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 A amostra final dessa revisão integrativa foi constituída por 9 artigos, como demonstra o 

quadro 1 abaixo.  

Quadro 1: Distribuição dos artigos selecionados nas bases de dados Niterói 2016. 

Descritores Bases de Dados 

LILACS MEDLINE 

Saúde escolar 1 0 

Educação em saúde 3 1 

Gravidez na 

adolescencia 

3 1 

Elaborado pela autora. 

 Para a coleta de dados, elaborou-se um instrumento contendo critérios que 

possibilitaram investigar os estudos selecionados. O instrumento contém os seguintes 

componentes: dados referentes ao pesquisador e à publicação do artigo, base de dados, tipo de 

estudo, resultados/conclusão e variável de interesse. Para a análise e posterior síntese dos 

artigos que atenderam aos critérios de inclusão foi utilizado um quadro sinóptico 

especialmente construído para esse fim, que contemplou os seguintes aspectos considerados 

pertinentes: nome do artigo; nome dos autores; ano de publicação e revista que foi publicado.  

A apresentação dos resultados e a discussão dos dados obtidos foram realizadas de 

forma descritiva através da análise de conteúdo, possibilitando ao leitor a avaliação da 

aplicabilidade da revisão integrativa elaborada de forma a atingir o objetivo desse método; ou 

seja, realizar uma análise de dados científicos e assim listassem quais os principais papeis do 

enfermeiro como educador em âmbito escolar. 

A partir dessa análise emergiram três categorias: 1- Sexualidade: o que a adolescente 

grávida sabe sobre si; 2- os porquês de ser mãe na adolescência; 3- os aspectos psicossociais 

das adolescentes grávidas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 SEXUALIDADE: O QUE A ADOLESCENTE GRÁVIDA SABE SOBRE SI. 

 

Quadro 1 - Obras correspondentes à categoria Sexualidade: o que a adolescente grávida 

sabe sobre si. Niterói, RJ, 2016. 

 

Segundo o caderno de Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de 

Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde (2010) observa-se a 

dificuldade de conhecimento sobre o que diz respeito a saúde de modo geral do adolescente 

por eles mesmos. Enfatiza-se a questão monetária como principal requisito do não 

conhecimento afirmando que essa desigualdade prejudica a classe e os torna um grupo que 

requer maior atenção quando pensamos saúde. O caderno também traz que nas últimas 

décadas as transformações na vida sociocultural têm como uma de suas consequências, cada 

vez mais cedo, o início da vida sexual de adolescentes, o que caractetiza uma mudança do 

padrão de comportamento social e sexual. 

 
Adolescentes e jovens têm o desejo de ser escutados e a necessidade de serem 

reconhecidos em suas capacidades. Considerados enquanto sujeitos plenos de direito, 

eles precisam ser vistos de modo concreto como cidadãos, capazes de posicionamento 

nos diversos níveis do cotidiano em que estão imersos. Um grande número de pessoas 

Identificação 

do artigo 

Autores Ano Título Revista 

1 Michelle Sousa 

Keila Gomes 

2009 Conhecimento objetivo e 

percebido sobre 

contraceptivos hormonais 

orais entre adolescentes 

com antecedentes 

gestacionais 

 

Cadernos de Saúde Pública  

2 Elisana Camargo 

 Rosângela Ferrari 

2009 Adolescentes: 

conhecimentos sobre 

sexualidade antes e após a 

participação em oficinas de 

prevenção 

Revista Ciência e Saúde 

Coletiva 

3 Manuela Coelho  

Karla MirandaI 

Antônio Gomes 

 Lia Silveira 

2014 Condições de produção do 

discurso de enfermeiros na 

prática educativa com 

adolescentes 

Revista de Enfermagem da 

UERJ 
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jovens tem ideal de transformar a sociedade em algo mais humano e justo, mas não 

tem idéia de como concretizá-la, nem recebe qualquer incentivo nesse sentido. O 

conceito de participação juvenil busca uma forma de ajudar adolescentes e jovens a 

construírem a sua autonomia, através da geração de espaços e situações propiciadoras 

da sua participação criativa, construtiva e solidária na solução de problemas reais seja 

na escola, na comunidade e na vida social mais ampla. (BRASIL, 2010, p.29)  

Partindo desse princípio, o artigo de Sousa e colaboradores (2006) que teve como 

objetivo identificar o nível de conhecimento dos adolescentes de 15 a 19 anos sobre os 

métodos contraceptivos orais ao final de sua pesquisa observou que as adolescentes tinham 

um conhecimento mínimo referente ao assunto, não conseguindo assim se prevenir da 

gravidez não planejada nessa fase da vida. O inexpressivo conhecimento objetivo e percebido 

acerca de anticoncepcionais orais observado no estudo sugere que é preciso investir em 

educação sexual nas escolas, assim como, em técnicas mais acessíveis de informação com o 

intuito de alcançar o público adolescente e assegurar-lhe alto conhecimento objetivo. 

 Nessa visão, Coelho e colaboradores (2007) afirma em sua pesquisa que os 

adolescentes são um ponto de tensão na aprendizagem sobre o autoconhecimento 

compreendê-los e significá-los retrata uma emblemática problematização no imaginário tendo 

o profissional de saúde  educador como a principal fonte do saber. Entender esse caminho 

sugere reflexões que necessitam de um desmembramento para uma redmensionalização da 

pedagogia atual utilizada. Estas informações serviram e servem para nortear as nossas ações 

educativas e reforçar a convicção sobre a importância da orientação sexual na escola, a 

conduta de pesquisar e intervir, enquanto metodologia para atender a ampliação dos canais de 

percepção e comunicação, para possibilitar a compreensão das distintas realidades 

encontradas. Nesse contexto, Camargo e colaboradores (2009) ressalta: 

Apesar da grande liberação sexual evidenciada nas últimas décadas, grande parte 

dos adolescentes ainda importa-se em procurar um parceiro virgem para casar, acha 

importante a menina andar com camisinha na bolsa e demonstrou que não considera 

corretas algumas afirmações distorcidas a respeito do prazer sexual. Considera-se que 

a escola constitui espaço adequado para a implementação de programas 

educativos,levando-se em conta a participação dos pares (amigos), professores e 

familiares nessas ações. (CAMARGO,2009) 

 Ainda segundo Camargo e colaboradores (2009), vislumbrar a oficina como método 

de troca de saberes favorece espaço de discussão, de troca de experiências pessoais e do 

grupo, partindo da realidade para a reflexão e o debate de suas próprias práticas. Tentando 

assim formar adolescentes multiplicadores do conhecimento. Para isso, contudo, há 

necessidade da continuidade das ações de prevenção desenvolvidas na pesquisa, envolvendo 

as instituições de ensino também. Os resultados da pesquisa foram difíceis de serem avaliados 

em curto prazo; no entanto, acreditou-se contribuir com a melhora do nível de conhecimento 
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desses sujeitos, possibilitando assim a adesão de práticas sexuais seguras, evitando-se a 

gravidez não planejada, assim como as DST/AIDS. 

 Com o embasamento nesses estudos, acredita-se que uma linguagem mais dinâmica e 

descontraída sem ser imposta por posições nos leva a importante reflexão da forma como o 

enfermeiro atua com os adolescentes. Uma linguagem mais descontraída de se colocar perante 

o grupo talvez seja uma estratégia de grande importância para a mudança de olhar desse 

adolescente para como enfermeiro, tendo-o como aliado e não inimigo. Promover a saúde de 

adolescentes e jovens exige compreender que os comportamentos iniciados nessa idade são 

cruciais para o restante da vida, porque repercutem no desenvolvimento integral da pessoa. A 

saúde nestas faixas etárias está diretamente relacionada à promoção da participação juvenil no 

exercício da cidadania, em especial, no fortalecimento dos seus vínculos familiares e 

comunitários e por meio de ações de educação em saúde e prevenção de agravos. 

 

5.2 OS PORQUÊS DE SER MÃE NA ADOLESCÊNCIA 

 

Quadro 2 - Obras correspondentes à categoria os porquês de ser mãe na adolescencia 

Niterói, RJ, 2016. 

Identificação 

do artigo 

Autores Ano Título Revista 

1 Emanuela Ferreira 

Juliana Veras 

Sâmara Brito 

Edlainy Gomes 

Janaína Mendes 

Jael Aquino 

2014 Causas predisponentes à 

gestação entre 

adolescentes 

Revista de Pesquisa Cuidado 

é Fundamental Online 

2 Náira Caminha 

Camila Costa 

Raquel Brasil 

Deise Sousa 

Lydia Freitas 

Ana Damasceno 

2012 O perfil das puérperas 

adolescentes atendidas 

em uma maternidade de 

referência de Fortaleza - 

Ceará  

Revista da Escola Anna Nery 

3 Francisco Neto 

Maria Dias 

José Rocha 

Isabel Cunha 

2007 Gravidez na adolescencia: 

motivos e percepções de 

adolescentes 

Revista Brasileira de 

Enfermagem 
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 Em 2007, foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens, calcada nos princípios do SUS e 

construída num processo coletivo estabelecido entre o governo federal, profissionais, gestores, 

organizações da sociedade civil e movimentos de juventude. Fundamenta-se no 

reconhecimento de que adolescentes e jovens são pessoas em processo de desenvolvimento, 

demandando atenção especial ao conjunto integrado de suas necessidades físicas, emocionais, 

psicológicas, cognitivas, espirituais e sociais. Os pressupostos dessa política são a 

integralidade da atenção, a universalização, a efetividade, a interdisciplinaridade, a 

intersetorialidade e a participação juvenil. Enfatiza o fortalecimento da Atenção Básica como 

um espaço privilegiado para se trabalhar a promoção da saúde, a prevenção de agravos e a 

intersetorialidade. 

 Diante desse contexto, Neto e colaboradores (2007) tiveram como objetivo 

caracterizar o perfil sócio demográfico e gineco-obstétrico de 216 adolescentes grávidas da 

região de Acaraú, Ceará, identificando o motivo que as levou a engravidar, concluiu em sua 

pesquisa que a maioria das adolescentes participantes tinha 17 anos, eram casadas e viviam 

apenas com a renda do companheiro. Neste estudo, o perfil identificado se diferenciou de 

muitas pesquisas realizadas no Brasil, talvez pelo fato da região pesquisada ser o nordeste do 

país. Destaca-se o motivo do engravidar para a maior parte foi de querer ter um filho, 

contrariando, aos muitos autores, que relatam ser a gravidez na adolescência “precoce” ou 

“indesejada”. 

 Para Ferreira e colaboradores (2014) ao descrever as causas predisponentes à gestação 

entre adolescentes e seu conhecimento sobre os métodos de prevenção foi constatada a 

necessidade de investir em estratégias de orientação a essas adolescentes, de forma que as 

práticas contraceptivas e o exercício responsável da sexualidade passem a ser percebidos 

como comportamentos positivos e regulares. Os autores evidenciam a importância da 

educação sexual precoce para a miniminização da ocorrência de gestações nesse período da 

vida. Nota-se o conhecimento sobre os principais métodos contraceptivos por essas 

adolescentes, porém mesmo diante dessas informações o desejo próprio e o descuido 

contribuíram para a gravidez. 

 Caminha e colaboradores (2012) destaca que a gravidez na adolescência é um 

fenômeno que continua ocorrendo com frequência  no Brasil, visto que a taxa de fecundidade 
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nesta população vem crescendo ao longo dos anos, principalmente entre as jovens com idade 

inferior a 20 anos. Vale destacar ainda que existe uma adesão significativa das adolescentes 

aos métodos contraceptivos, antes de vivenciarem a gestação, contudo, houve o provável uso 

inadequado dos métodos. Ainda assim, evidenciou-se o desejo de engravidar entre as 

adolescentes, mesmo não tendo sido planejada a gestação. O estudo aponta também, o 

quantitativo de gravidez na adolescência, demonstrando a necessidade de orientações 

direcionadas para a população jovem, em linguagem clara e acessível, acerca do processo 

reprodutivo, destacando os tipos de métodos contraceptivos e seu uso de forma adequada, 

possibilitando um maior conhecimento e empoderamento quanto à tomada de decisão na 

escolha de um comportamento sexual saudável. 

 Desta forma observa-se a precariedade de informação sobre o próprio corpo e suas 

mudanças presentes na adolescência, vale destacar a posição das adolescentes da região 

nordeste do país que fazem a escolha de serem mães ainda novas por questões culturais, de 

autoafirmação como mulher perante a sociedade, que mesmo tempo um pouco do 

conhecimento necessário para evitar a gravidez ainda optam pela concepção. 

 

5.3 OS ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DAS ADOLESCENTES GRÁVIDAS 

Quadro 3 - Obras correspondentes à categoria os aspectos psicossociais das adolescentes 

grávidas Niterói, RJ, 2016. 

Identificação 

do artigo 

Autores Ano Título Revista 

1 Thelma Spindola 

Karina Ribeiro 

Vinícius Fonte 

2013 A vivência da gravidez na 

adolescência: contribuição 

para a enfermagem 

obstétrica 

 

Revista Oficial do Núcleo de 
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2 Claudete Monteiro 

Neyla Costa 

Patrícia Nascimento 

Yara Aguiar 

2007 A violência intra-familiar 

contra adolescentes 

grávidas 

 

Revista Brasileira de 

Enfermagem 

3 Iara Braga 

Wanderlei Oliveira 

2014 Percepções de Adolescentes 

sobre o apoio social na 

Revista da Escola  Anna Nery 
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 Conforme a caderneta de atenção psicossocial à criança e adolescente no SUS (2014) 

o ECA reconhece que crianças e adolescentes são seres em desenvolvimento e, neste sentido, 

não são iguais aos adultos desenvolvidos. Porém, ao contrário da tradição, que considera este 

ser em construção como negatividade e o equaciona com menos direitos, a nova doutrina 

reconhece que, exatamente porque tais seres são ainda “inacabados”, deve ser valorizado 

positivamente e indica a necessidade de mais direitos para preservar e fazer o referido porvir 

se realizar em toda a sua potência. Posto isso, é importante que, no processo de 

desenvolvimento humano, crianças e adolescentes tenham acesso ao convívio com adultos 

acolhedores, preferencialmente familiares; ao sentimento de pertença a um grupo social; à 

educação formal; às ações de promoção, proteção e recuperação da sua saúde; ao 

desenvolvimento e à qualificação profissional; e à possibilidade de realização de seus projetos 

de vida, reconhecendo os fatores sociais, econômicos, políticos e culturais que influenciam 

sua exequibilidade.  

A inviabilidade de qualquer fator dado como protetivo exige do Estado e de outros 

atores sociais posicionamentos e atuações que resguardem os espaços de 

desenvolvimento individual e social de crianças e adolescentes. As respostas devem 

priorizar, tanto quanto possível, opções de cuidado no território, valorizando os 

mecanismos de organização e autonomia que os sistemas possuem. A proteção 

integral, nota-se, não invalida ou desqualifica a compreensão de crianças e 

adolescentes como sujeitos autônomos, capazes de estabelecer suas próprias regras. 

Essa característica, muito cara ao setor Saúde, deve ser objeto de atenção dos 

agentes de cuidado (família, comunidade, a sociedade em geral e o Poder Público), 

por se configurar como habilidade desejável aos sujeitos quando eles lidam com os 

processos de saúde individuais e coletivos. Mas é necessário que não se confunda 

autonomia com independência. As crianças e os adolescentes dependem dos adultos. 

Dependem da responsabilidade dos adultos para acessar os meios para realizar a sua 

potência e manter um devir aberto. (BRASIL, 2014 p.15) 

 

 Nesse contexto, Monteiro e colaboradores (2007) demonstram que a maioria das 

adolescentes, ao revelarem que estão grávidas, passa a ser tanto física quanto 

psicologicamente, violentadas. Se sentem inferiorizadas, culpadas, discriminadas, humilhadas 

e punidas em seu próprio lar. Muito marcadas pelo dor dessa violência vir de entes queridos 

como pai, mãe, irmãos, irmãs e até o próprio parceiro. A violência intrafamiliar percebida no 

estudo revela o quanto distante está o diálogo sobre a sexualidade e a contracepção entre pais 

e filhos. A adolescente vive uma relação de normalidade e de afeto até o momento em que 

revela sua gravidez, a partir desse momento inicia-se um conflito, já que não se sabe mais o 

Ana Spanó 

Marilene Nunes 

Marta Silva 

maternidade no contexto da 

atenção primária 
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que é certo e o que é errado. Os valores se embaralham e a família se sente impotente, 

envergonhada e joga na adolescente toda sua raiva e insegurança. 

 Segundo Spindola e colaboradores (2008) cada vez mais, essa população se mostra 

carente de intervenções sociais e de saúde, no que tange a sexualidade acarretada pelo 

despreparo. Apesar das reações de surpresa das jovens, seus companheiros e familiares, a 

gravidez, em sua quase totalidade foi aceita segundo estudo. As mudanças corporais também 

foram mencionadas não sendo vistas como aspecto negativo, mas como parte do processo de 

gestar. 

A gravidez na adolescência  altera a dinâmica, de modo que a família entra no 

contexto da gestação, colaborando e apoiando ou, em alguns casos, interferindo e 

inibindo a maternidade adolescente. Estudo demonstra que a notícia da gravidez 

gera reações de surpresa e descontentamento por parte dos familiares, contudo esse 

sentimento modifica-se pela decisão de aceitar o fato e dar apoio à filha. Esse apoio 

possibilita que a adolescente supere as dificuldades advindas de um gravidez não 

planejada e, também permite que retorne seus projetos de vida, como estudar e 

trabalhar, após o nascimento do bebê. Em divergência com este estudo, outro 

apontou que os pais das jovens gestantes apresentam maiores dificuldades em aceitar 

a gestação. (SPINDOLA, 2008) 

 

 Para Braga e colaboradores (2014) o apoio social pode servir de proteção frente às 

situações de vulnerabilidade, potencializando condições melhores de vida das adolescentes 

que vivenciam a maternidade. As percepções do apoio social voltado para a maternidade na 

adolescência revelaram ter sido ora significativo, presente e relevante, ora com lacunas na sua 

composição ou mesmo ausente.  

A atenção à saúde da adolescente que vivencia o processo de maternidade deve ter 

como objetivo a valorização das suas necessidades; a compreensão da sua 

sexualidade; a facilitação do acesso à informação, desde os métodos contraceptivos, 

de seus direitos de escolha e as de cuidado com o bebê; garantia de acesso ao pré-

natal e à maternidade através de profissionais capacitados e sensibilizados para os 

processos de vida, valorizando seus contextos socioculturais, desta forma, as 

unidades de saúde se configuram como locais de grande apoio para a comunidade. 

Sendo assim, tais serviços precisam reavaliar o seu papel na sociedade, 

contribuindo, dessa forma, para minorar a situação de vulnerabilidade e incrementar 

a qualidade de vida dos adolescentes. (BRAGA, 2014) 

 

Contudo considera-se de extrema importância o apoio psicossocial fornecido pela equipe de 

saúde não só na instituição de ensino que a adolescente frequenta como também no posto de 

saúde onde faz seu acompanhamento pré-natal. Esse período já destaca a dificuldade que é 

para o jovem se reconhecer em transição com todas as mudanças que ocorrem quando a 
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mesma torna-se geradora de uma vida suas questões norteadoras passam a serem muito mais 

complexas de serem compreendidas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De acordo com os estudos analisados podemos obsevar como é precário o 

conhecimento dos nossos adolescentes frente a seu corpo e seus descobrimentos como “ser 

formador”. O Brasil é um país cultural do ponto de vista da psicologia social, as normas 

culturais que são respeitadas pelo povo têm um valor muito importante para as pessoas que, 

desta forma, se veem condicionados por algo externo a si próprio. Isso não significa que o ser 

humano não é livre, mas que está condicionado a estas crenças sociais. Sendo assim o 

engravidar na adolescência ainda é um obstáculo a ser vencido por profissionais de saúde para 

a descoberta de uma melhor maneira para promoção de saúde junto a essas adolescentes e a 

sociedade e aos pais em apoiar e assegurar a essas adolescentes apoio não julgado-as pela 

consequência do ato de se descobrir. 

 Os adolescentes e jovens tem direito de ter acesso às informações sobre educação  

sexual e saúde reprodutiva, além de ter acesso a meios e métodos que os auxiliem a evitar 

uma gravidez não planejada e a prevenir-se contra as doenças sexualmente 

transmissíveis/HIV/AIDS, respeitando a sua liberdade de escolha. A primeira relação sexual 

está acontecendo cada vez mais cedo. É muito importante que adolescentes e jovens estejam 

informados sobre sexo seguro, incentivando-se o uso da camisinha masculina ou femina em 

todas as relações sexuais. 

 A partir da estratégia da Rede Cegonha, o Ministério da Saúde estabeleceu uma 

estratégia de cuidado às mulheres e atenção às adolescentes e jovens. Cuidados para melhorar 

os serviços de atenção básica. Isso, junto com informações e orientações que os jovens 

recebem nas escolas, serve para que eles possam ter conhecimento para que, quando 

estiverem com os namorados e as namoradas, possam cuidar da saúde. Nos estudos 

analisados, observou-se que a adolescente interpreta a gravidez como um fato inesperado para 

esse momento da vida já que acarreta um impacto na escolarização, como a interrupção do 

convívio com os amigos e o ambiente de ensino, mudanças no corpo o que afeta a autoestima, 

a aprovação e aceitação ou não dos familiares e a relação com o parceiro, que passam algumas 

vezes a não terem a harmonia esperada pela jovem. 

 Dentro do contexto apresentado observamos vertentes diferentes, um grupo é mãe por 

questões sociais e de autoafirmação e o outro grupo por descuido e falta de informação, o que 

nos faz refletir sobre a didática utilizada dentro das escolas para a abordagem do assunto 
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gravidez. Durante o período da análise dos artigos destaca-se o quantitativo muito restrito 

quando falamos de educação em saúde na escola, o que nos leva a refletir se realmente há um 

acompanhamento de profissionais de saúde a estudantes como é de direito. 

 O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da 

educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida contribuindo para a 

formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de 

prevenção, promoção e atenção à saúde. A iniciativa parte do entendimento de que a escola 

como espaço de relações é ideal para o desenvolvimento do pensamento crítico e político, 

fundamentais para a construção de valores pessoais, crenças, conceitos e maneiras de 

conhecer o mundo e determinantes para a produção social da saúde. O Programa faz uma 

recomendação mínima de ações a serem integradas com o projeto político pedagógico das 

unidades escolares das redes, mas entende que isso não deve delimitar o trabalho pedagógico, 

posto que esse não deve perder de vista a necessidade dos estudantes frente ao seu 

desenvolvimento integral. 

 Para tanto, é fundamental que as ações não venham para competir ou sobrepor um 

possível planejamento inicial já desenvolvido com os estudantes. Elas devem também 

priorizar o caráter pedagógico em sua intenção e execução, buscando o diálogo com a 

programação escolar, de modo que possam ser consideradas como momentos de 

aprendizagem. De acordo com o estudo realizado e a precariedade de material mesmo 

sabendo da existência do programa destaca-se a insuficiência de trabalhos realizados até o 

momento quando falamos de enfermeiro como educador na escola.   

  Quando falamos em educação em saúde escolar, vemos, continuamente, as mesmas 

práticas didáticas sendo aplicadas perante o público adolescente, sempre algo expositivo onde 

tenham que apenas ouvir e aceitar as informações colocadas sem nenhum feedback para a 

equipe, fazendo desta, uma forma de aprendizado remoto que não estimula o adolescente a 

querer pratica-la trazendo assim uma série de consequência preocupantes que vem 

progredindo com o passar do tempo. 

 Também é um dever do enfermeiro como educador propor novas ações de didáticas 

para com esses adolescentes como por exemplo, uma roda de conversa, mantendo assim de 

maneira informal um diálogo mais aberto e franco no qual os mesmo se sentirão mais a 

vontade para expor o que pensam fazendo com que o enfermeiro consiga traçar uma estratégia 

que possa se adequar as vontades e interesses do público em questão. 
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 Dinâmicas englobando o assunto gravidez na adolescência e DSTs também se 

encaixariam como uma melhor forma de educação e esclarecimento para o público alvo que 

precisa de uma dinâmica ativa e presente quando abordamos a questão do absorver 

conhecimentos. O que é divertido e legal de aprender, como forma de lazer, é melhor fixado e 

aplicado do que aquilo que é passado como impositivo e opressor. 

 Por fim, podemos concluir que o enfermeiro não sabe seu papel dentro da escola e 

como pode ser sua atuação diante do programa, fazendo com que, desta forma, a educação em 

saúde seja prejudicada e não absorvida de maneira positiva pelo público alvo que é parte 

fundamental no processo de prevenção. Deste modo acredita-se que a partir deste estudo seja 

destacada a importância do enfermeiro como educador na escola, o motivando a encontrar 

estratégias mais didáticas, dinâmicas e que despertem o interesse do aluno em realmente 

adquirir aquilo que é passado conscientizando-se da sua importância de forma que desperte 

nele a aplicabilidade dos ensinamentos em sua prática diária. 
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