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NASCIMENTO, Carla Cristina de Jesus. Gravidez na adolescência: acolhimento e 

prevenção no município de Niterói. 2017. 37 folhas. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Serviço Social) – Centro Universitário Anhanguera, Niterói, 
2017. 

 

RESUMO 

 

 
O presente trabalho de conclusão de curso busca compreender qual o tratamento 
dispensado ao grande número de casos de gravidez na adolescência no município 
de Niterói, tendo em vista que não se trata, somente, de um problema de saúde 
pública, mas envolve outras áreas, como educação e assistência social. Assim, o 
objetivo geral é entender de que forma o problema é tratado no município, no âmbito 
do acolhimento, tratamento e prevenção, utilizando a metodologia da pesquisa 
bibliográfica.  O perfil das gestantes foi delimitado: pretas/pardas, baixa escolaridade 
e poder aquisitivo. As políticas públicas voltadas para essa área foram analisadas, 
com destaque para os programas desenvolvidos na cidade. Revelou-se a 
importância da atuação do Serviço Social no processo de acolhimento e tratamento, 
devendo esta ser pautada no projeto ético-político da profissão, atuando na 
perspectiva da garantia de direitos desses adolescentes, notadamente os direitos 
reprodutivos. Conclui-se que, embora muitos avanços venham ocorrendo ao longo 
dos anos, as ações voltadas para este público ainda são insuficientes, tendo em 
vista as dimensões de tal problema.   
 
 

Palavras-chave: Gravidez na adolescência; Políticas públicas; Serviço Social.   



 

 

NASCIMENTO, Carla Cristina de Jesus. Adolescence pregnancy: shelter and 

prevention in the city of Niterói. 2017. 37 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Serviço Social) – Centro Universitário Anhanguera, Niterói, 2017.  
 

ABSTRACT 

 

The present study aims to understand the treatment given to the large number of 
cases of teenage pregnancy in the city of Niterói, considering that it is not only a 
public health problem, but involves other areas, such as education and social 
assistance. Thus, the general objective is to understand how the problem is treated in 
the municipality, in the scope of reception, treatment and prevention, using the 
bibliographic research methodology. The profile of the pregnant women was 
delimited: black / brown, low schooling and purchasing power. Public policies focused 
on this area were analyzed, with emphasis on the programs developed in the city. It 
was revealed the importance of Social Service in the process of reception and 
treatment, and this should be based on the ethical-political project of the profession, 
acting in the perspective of guaranteeing the rights of these adolescents, especially 
reproductive rights. It is concluded that, although many advances have been made 
over the years, actions aimed at this public are still insufficient, considering the 
dimensions of such problem. 
 

Key-words: Teenage pregnancy; Public policy; Social Work.  
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INTRODUÇÃO 

 

A partir de observações realizadas durante a atuação profissional na área da 

saúde, no município de Niterói, surgiu a necessidade de compreender a questão da 

gravidez precoce e do tratamento oferecido na rede pública às mães cada vez mais 

jovens. De acordo com o Ministério da Saúde (2017)1, entre 2010 e 2015, 1.353.99 

partos foram realizados no estado do Rio de Janeiro. Deste total, 242.598 tinham 

entre 10 e 19 anos, ou seja, quase 18% se tratavam de gravidez precoce. O 

município de Niterói, eleito 7º melhor do país em qualidade de vida no ano de 20102, 

possui um índice um pouco menor: dos 37.030 partos realizados no mesmo período, 

5.111 mães possuíam entre 10 e 19 anos, ou seja, aproximadamente 14%. Mesmo 

assim, esse quantitativo é muito significativo, e requer reflexão sobre os fatores que 

incidem em tal quadro. 

A questão que surge diante de tais dados é: como é tratado o problema do 

grande número de casos de gravidez na adolescência no município de Niterói? É 

necessário salientar que não se trata, somente, de um problema de saúde pública, 

mas envolve outras áreas, como educação e assistência social e, portanto, tais 

aspectos devem ser analisados, bem como o contexto socioeconômico em que tais 

mães estão inseridas. 

Emergiu, então, a necessidade de compreender as dimensões deste 

problema enfrentado no município, assim como no país inteiro, e conhecer as 

políticas direcionadas a este problema. 

A pesquisa e produção acadêmica nesta área se fazem necessárias para 

servir de apoio aos profissionais envolvidos no tratamento e, principalmente, na 

prevenção, tendo em vista que não somente a gravidez cada vez mais precoce é um 

problema, mas também a propagação de doenças sexualmente transmissíveis 

(DST´s) que ocorre em função das relações sexuais desprotegidas.  

Assim, o objetivo geral do presente trabalho é entender de que forma é 

tratado o problema do grande número de casos de gravidez na adolescência no 

município de Niterói. Para isso, os objetivos específicos são: descrever o perfil das 

                                            

1
 Estatísticas vitais: Nascidos Vivos 1994 – 2015. Disponível em:  

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvRJ.def Acesso em 26.05.17. 
2
 Fonte: Organização Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em:  

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/ranking . Acesso em 26.05.17. 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvRJ.def
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/ranking
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adolescentes gestantes e os fatores socioeconômicos que interferem na situação; 

estudar as políticas públicas voltadas para o acolhimento, tratamento e prevenção 

da gravidez precoce; e apontar a contribuição do Serviço Social neste campo de 

atuação.  

Portanto, o capítulo 1 vai abordar o perfil das adolescentes que deram a luz 

no município de Niterói, entre 2012 e 2015, a fim de identificar elementos 

determinantes da realidade socioeconômica destas mães, com ênfase para o perfil 

étnico-racial, grau de escolaridade e acesso à saúde, com base nas consultas do 

pré-natal. Para isso, foram consultadas as informações disponibilizadas pelo 

Ministério da Saúde (2017) relativos ao período, através do portal DATASUS3. 

O capítulo 2 examina a existência de regulamentação federal e municipal, que 

dá origem a políticas públicas, voltadas para o acompanhamento integral das 

gestantes, bem como da prevenção de novos casos.  

Já o capítulo 3 destaca a importância da atuação do Serviço Social nesta área 

temática, tendo em vista a necessidade da atuação multiprofissional para um 

tratamento amplo, diante dos determinantes sociais que incidem na questão.  

A metodologia utilizada para compreender melhor os conceitos que 

influenciam diretamente o objeto de estudo foi a pesquisa bibliográfica acerca do 

tema, recorrendo a artigos e demais publicações acadêmicas sobre ele. Assim, 

buscou-se conhecer a quantidade de adolescentes que deram a luz no município de 

Niterói, bem como a situação socioeconômica das mesmas, e também o tratamento 

oferecido a elas, através dos dados divulgados pelo Ministério da Saúde4, referentes 

ao município de Niterói no período entre 2012 a 20155, entre outras fontes.  

                                            

3
 Estatísticas vitais: Nascidos Vivos 1994 – 2015. Disponível em:  

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvRJ.def Acesso em 26.05.17 
4
 Dados relativos às estatísticas de “nascidos vivos” – nascimentos por residência da mãe segundo 

município. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinasc/cnv/nvRJ.def . Acesso 
em: 30 ago, 2017. 
5
 A pesquisa pretendia abordar um período maior, mas houve uma adaptação em função da 

informação divulgada pelo Ministério da Saúde acerca da mudança na forma de coleta de dados a 
partir de 2011, o que poderia gerar inconsistência nas informações obtidas.  

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinasc/cnv/nvRJ.def
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1 PERFIL DAS MÃES ADOLESCENTES 

 

Para dar início ao processo de apreensão da realidade em que o problema 

levantado está inserido, é necessário delimitar certos conceitos utilizados, dentre 

eles o de “adolescência”. O Estatuto da Criança e do Adolescente define a idade que 

abrange a infância e a adolescência: 

 
Art. 2º. Considera-se criança, para os fins da Lei, a pessoa até doze 
anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e 
dezoito anos de idade. 
Parágrafo único: nos casos expressos em Lei, aplica-se 
excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e 
um anos de idade. (BRASIL, 1990)  

 
Porém, para esta pesquisa, foi considerada a faixa etária entre 10 e 19 anos, 

definida como adolescência pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e que serve 

de base para os dados estatísticos divulgados pelo Ministério da Saúde e pela 

Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. (EINSENSTEIN, 2005) 

Segundo Gontijo e Medeiros (2004), este problema tem sido tradicionalmente 

tratado como sendo de saúde pública, mas deve-se levar em consideração o 

contexto de desigualdade social, política e econômica vivenciado em todo o país e 

que influencia diretamente a dinâmica familiar, sendo responsável pelo aumento do 

número de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal.  

Assim, é possível constatar que a situação de vulnerabilidade de muitas 

crianças e adolescentes reflete a situação das “famílias abandonadas, esquecidas 

pelos programas das diferentes políticas sociais e negligenciadas até mesmo pela 

política de assistência social“ (CARVALHO; GUARÁ, 1994, p. 46). 

Cabe ressaltar que a gravidez precoce ocorre em todas as classes sociais, 

mas existe uma forte relação entre pobreza, baixos níveis de escolaridade e 

gravidez precoce. Além disso, Santos; Paludo; Schiro e Koller (2010) salientam que 

a diminuição da idade média para a menarca6 e também da primeira relação sexual, 

compõe um cenário de risco que vai contribuir para o aumento das taxas de gravidez 

precoce. 

Portanto, se faz necessário conhecer alguns indicadores que contribuem para 

                                            

6
 Primeira menstruação.  
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a compreensão desta realidade, e que serão descritos a seguir.  

 

1.1 PERFIL ÉTNICO-RACIAL  

 

A formação social brasileira teve muitas particularidades, uma delas foi o 

liberalismo coexistindo com a escravidão – algo que incomum no desenvolvimento 

do capitalismo em outros países. Assim, ao mesmo tempo em que a nação se 

integrava ao mercado mundial, a escravidão e o domínio dos senhores não foram 

abandonados. E mesmo com a transição para o trabalho livre, após a abolição, este 

se assemelhava a um prolongamento do trabalho escravo. Segundo Fernandes 

(1965), o escravo liberto não foi preparado para a nova realidade, e a 

responsabilidade por seu sustento e de sua família repentinamente foi retirada dos 

seus senhores e transferida a ele mesmo, sem que tivesse condições de arcar com 

ela. E não tendo como “competir” com os imigrantes que chegavam ao país, restou 

aos negros as funções e atividades mais degradantes, recebendo menos do que 

deveriam e ainda sendo vítimas de preconceito. Sem terem onde morar, passaram a 

habitar as áreas afastadas e precárias dos centros das cidades, dando origem à 

“distância social” que pode ser percebida ainda nos dias de hoje.  

Ao analisar, por exemplo, o perfil étnico-racial dos usuários das políticas 

sociais (os beneficiários nos programas de “transferência de renda” e combate a 

fome), dos moradores das favelas, da população prisional, etc., é possível afirmar 

que, no Brasil, a pobreza tem cor. E a questão da gravidez na adolescência, que 

também é uma expressão da “questão social”, segue a mesma lógica. (MAURIEL, 

2013) 

O Ministério da Saúde (2017), través do DATASUS, divulga em seu portal as 

estatísticas referentes aos atendimentos prestados. Foram considerados os dados 

dos nascidos vivos no município de Niterói, cujas mães tinham idade entre 10 e 19 

anos. Neste perfil, se enquadraram 3.426 nascimentos, e a raça/cor dos bebês é 

demonstrada no gráfico a seguir.  
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Gráfico 1 – Filhos de mães adolescentes, segundo a raça/cor 

Fonte: Ministério da Saúde. (2017) 

 

Diante de tais dados do Ministério da Saúde (2017), é possível perceber que 

69,61% dos filhos de adolescentes em Niterói são pretos ou pardos – o que revela o 

perfil de suas mães. Tal dado comprova a desigualdade histórica a que os negros 

foram (e ainda são) submetidos, não tendo acesso adequado às políticas de 

educação e saúde, fundamentais à prevenção deste problema, bem como a muitas 

outras. E a questão da educação será abordada a seguir.  

 

1.2 EDUCAÇÃO E TRABALHO  

 

Ao dar a luz durante a adolescência, as mães o fazem em meio aos estudos, 

ou ainda após abandonares os mesmos. Para conhecer a realidade educacional das 

parturientes, a mesma estatística do Ministério da Saúde (2017) revela a 

escolaridade delas, pelo número de anos estudados, como mostra o gráfico a seguir.  
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Gráfico 2 – Escolaridade das parturientes 

 

Fonte: Ministério da Saúde (2017) 

 

Tendo em vista que, a partir de 2005, o ensino fundamental passou a ser 

nove anos, é possível perceber, de acordo com os dados mostrados acima, que 

aproximadamente 42% das adolescentes ainda não teve oportunidade de concluí-lo. 

55,25% está entre o 8º ano do EF e o 2º ano do ensino médio. E somente 1,40% 

chegou a concluir o ensino médio. Sem dúvidas, tais dados também se dão em 

função da idade das jovens mães e, portando, se faz necessária a comparação 

desses itens. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017) 

 

Tabela 1 - Escolaridade das mães por faixa etária 

Idade / Escolaridade  Nenhuma 
1 a 3 
anos 

4 a 7 
anos  

8 a 11 
anos  

12 ou mais  Ignorado Total  

10 a 14 anos  1 7 133 25 0 4 170 

15 a 19 anos 3 71 1229 1877 48 28 3256 

Total 3426 
Fonte: Ministério da Saúde (2017) 

  

De acordo com os dados citados acima, fica evidente que a maior incidência 

se dá entre 15 a 19 anos, e que boa parte das mães desta faixa etária ainda não 

concluiu o ensino fundamental. E ainda existe outro fenômeno que atinge essas 

mães: a evasão escolar em função da própria gestação.  

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), juntamente com a 

Fundação Itaú Social e o Instituto Ayrton Senna, realizaram uma pesquisa com os 

0,93%

0,12% 2,28%

39,75%

55,52%

1,40%

Escolaridade

Ignorado

Nenhuma

1 a 3 anos

4 a 7 anos

8 a 11 anos

12 anos ou mais
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jovens7 brasileiros que resultou na publicação “Adolescentes e jovens do Brasil: 

participação social e política”8. De acordo com os dados da pesquisa, das 

adolescentes que abandonaram a escola, 26% foi em função da gravidez – maior 

motivo apontado por elas.  Logo, entende-se que o problema se dá em duas vias: a 

falta de acesso à educação de qualidade pode ser apontada como um fator que 

contribui para a gravidez precoce, mas quando esta acontece, acaba provocando a 

evasão escolar. (UNICEF, 2007) 

Outro aspecto a ser pensado é a ocupação destas jovens mães. De acordo 

com dados da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (2017)9, das 3.426 

adolescentes que deram a luz entre 2012 e 2015, 221 já possuíam algum tipo de 

ocupação profissional, ou seja, 6,45%. Do mesmo modo, de acordo com a Unicef 

(2007), dos 3.220 jovens entrevistados, 40% já trabalhava, 25% estava à procura de 

emprego e 33% pretendiam trabalhar. Tais dados revelam a realidade econômico-

financeira dos jovens: precisam se inserir no mercado de trabalho cada vez mais 

cedo, prejudicando ou inviabilizando sua formação escolar.  

Além da educação, existem outros aspectos fundamentais a serem 

observados na prevenção e no cuidado da gravidez precoce, um deles é a saúde. 

Tal aspecto será abordado a seguir.  

 

1.3 ACESSO À SAÚDE  

 

É fundamental conhecer a medida em que as jovens gestantes têm acesso a 

saúde, tanto no pré-natal, quanto no parto. Em relação ao primeiro, a quantidade de 

consultas realizadas podem fornecer elementos importantes sobre os cuidados em 

regime ambulatorial. De acordo com o Ministério da Saúde (2017), no período, 

município e faixa etária que foi abordado até aqui, o numero de consultas é 

demonstrado pelos seguintes dados:   

 

                                            

7
 Com idade entre 15 e 19 anos.  

8
 Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/pt/voz2007.pdf . Acesso em: 30 ago, 2017. 

9
 Informações de nascidos vivos do estado do Rio de Janeiro, por município de domicílio, idade e 

ocupação da mãe. Período: 2012 a 2015. Disponível em: 
http://sistemas.saude.rj.gov.br/tabnet/tabcgi.exe?sinasc/nascido.def . Acesso em 30 ago, 2017. 

https://www.unicef.org/brazil/pt/voz2007.pdf
http://sistemas.saude.rj.gov.br/tabnet/tabcgi.exe?sinasc/nascido.def
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Gráfico 3 – Número de consultas do pré-natal 

 

Estes dados mostram que apenas parte das adolescentes recebem o 

atendimento adequado durante a gestação. A Organização Mundial da Saúde 

(2016)10 recomenda o número mínimo de 8 consultas para assegurar um 

acompanhamento de qualidade, a fim de detectar precocemente eventuais 

alterações e prevenindo a mortalidade perinatal. E as estatísticas de Niterói mostram 

que 32% das jovens tiveram, no máximo, 6 consultas.  

Tal informação é preocupante, tendo em vista que, de acordo com o 

Ministério da Saúde (2017), do total de 3.426 mães adolescentes, 580 já possuíam 

de 1 a 3 filhos e 3 possuíam de 4 a 6 filhos. Isso revela que ações de prevenção 

devem ser constantes e incessante, para que este quadro seja revertido. Segundo o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8069, de 13 de julho de 1990), a 

adolescência é uma condição especial de desenvolvimento, período em que grandes 

mudanças biopsicossociais são vivenciadas, e a gravidez ocorrendo nesta fase da 

vida só agrava tal condição, devendo se tornar alvo especial das políticas de 

prevenção no âmbito da saúde e da educação.  

Outro elemento alarmante que revela a realidade social das mães 

adolescentes é o tipo de estabelecimento em que o parto ocorre – revelando o poder 

                                            

10
 “Recomendações da OMS sobre cuidados pré-natais para uma experiência positiva na gravidez”, 

publicado pela OMS em 2016. Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250800/2/WHO-
RHR-16.12-por.pdf?ua=1 . Acesso em: 30 ago, 2017.  
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Fonte: Ministério da Saúde (2017) 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250800/2/WHO-RHR-16.12-por.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250800/2/WHO-RHR-16.12-por.pdf?ua=1
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aquisitivo das mesmas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (2017), no 

município de Niterói 85,5% dos partos dessa faixa etária, no período estudado, são 

realizados na rede pública. Apenas 14,3% é realizado em estabelecimentos da rede 

particular11.  

Como foi visto até aqui, as mães adolescentes têm um perfil: pretas/pardas, 

com nível de escolaridade abaixo do ideal e de baixo poder aquisitivo, tendo em 

vista que recorrem à rede pública. E esta realidade não se dá ao acaso: é, na 

verdade, uma das expressões da contradição entre capital e trabalho, definida como 

“questão social” – ela está na origem da formação do capitalismo, e é uma condição 

de existência para o mesmo. Para Karl Marx, a propriedade privada dos meios de 

produção submete os homens a uma condição de desigualdade, pois os que não 

possuem tais meios, se tornam obrigados a vender sua força de trabalho – a única 

coisa que possuem. Assim, o trabalho livre mascara a condição de exploração do 

ser humano por outro ser humano. Segundo Montaño (2012):  

 
Começa-se a se pensar então a "questão social", a miséria, a pobreza, e 
todas as manifestações delas, não como resultado da exploração 
econômica, mas como fenômenos autônomos e de responsabilidade 
individual ou coletiva dos setores por elas atingidos. A "questão social", 
portanto, passa a ser concebida como "questões" isoladas, e ainda como 
fenômenos naturais ou produzidos pelo comportamento dos sujeitos que os 
padecem. (p. 272). 

 

Diante disso, é possível concluir que a gravidez na adolescência, bem com 

outros problemas, não é um fenômeno natural, não ocorre ao acaso e não é “culpa” 

de um “comportamento inadequado”: é um problema social (e de saúde) produzido 

pelo modelo econômico vigente. Portanto, ao invés de culpabilizar os sujeitos, deve-

se acolher, tratar e investir na prevenção. Assim, o capítulo a seguir pretende 

demonstrar como tais ações são desenvolvidas no município de Niterói.  

 

 

                                            

11
 O restante, 0,02% ocorreu fora de hospitais.  
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS: ACOLHIMENTO, TRATAMENTO E PREVENÇÃO 

 

A gravidez precoce é, notadamente, um problema que exige a atenção do 

Estado, no que tange às políticas publicas.  Assim, o tema foi contemplado nas 

Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens na 

Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde, publicadas pelo Ministério da Saúde 

em 2010. O documento foi resultado de um esforço iniciado em 1989 e que será 

descrito a seguir. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b) 

 

2.1 MARCO LEGAL  

 

A Convenção sobre os Direitos da Criança foi adotada pela Assembléia Geral 

das Nações Unidas em 1989, e o Brasil ratificou o acordo em 1990. As crianças e 

adolescentes passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos e, por terem 

uma condição especial de pessoa em desenvolvimento, devem ter prioridade 

absoluta nas políticas públicas. Este novo posicionamento passou a exigir ações 

diferenciadas do Estado, famílias e sociedade em geral, no âmbito da Doutrina de 

Proteção Integral. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b) 

Como os Direitos Humanos foram eleitos como um dos princípios norteadores 

da Constituição Brasileira de 1988, o cumprimento de acordos internacionais e a 

adequação jurídica e institucional aos parâmetros das Convenções Internacionais de 

Direitos Humanos passaram a ser obrigações constitucionais. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010b) 

Assim, em 13 de julho de 1990, passa a vigorar a Lei nº 8.069 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente, baseada na Doutrina da Proteção Integral e 

reconhecendo os diretos das crianças e adolescentes, assim como preconizado 

pelas Nações Unidas. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b) 

As Leis Orgânicas de Saúde (Lei Nº 8.080/90 e Lei Nº 8.142/90) instituíram o 

modelo descentralizado e universal de atendimento em saúde, reconhecendo que 

esta é um direito de todos e garantido a participação da sociedade civil, tanto na 

implementação, como na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS. (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2010b) 

 
O SUS tem uma imensa capilaridade no território nacional e criou um ethos 



 

 

 

23 

que foca a dimensão política e a dimensão técnica do trabalho em saúde, 
procura a resolução de tensões entre as abordagens sociais de saúde e a 
focada em tecnologia, propõe intervenções técnicas pragmáticas e de baixo 
custo, organiza a rede de atenção integral de saúde no território, além de 
articular o trabalho intersetorial que privilegia o desenvolvimento econômico 
e social, como base para a melhoria desses determinantes de saúde. 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b, pp. 65-66) 

 
Assim, a Assistência Social passa a se vincular com a Saúde, com o objetivo 

de assegurar um atendimento integral ao usuário, melhorando os índices de saúde. 

Assim, o direito à assistência social foi regulamentado pela Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742/93). Esta lei estabeleceu o cuidado com as 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, garantindo, inclusive, 

renda mínima (através de benefício mensal) aos portadores de deficiência 

comprovadamente carentes. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b) 

Tais leis possuem um elemento em comum: o caráter descentralizado, que 

delega sua gestão aos municípios e garante a participação da sociedade civil. 

Assim, seguindo os parâmetros nacionais, cada município pode desenvolver 

programas e ações que respondam às demandas locais, de acordo com seu 

contexto. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b) 

Assim, tendo vista as diretrizes nacionais, abordaremos os programas 

voltados para a saúde da adolescente gestante, em âmbito nacional e no município 

de Niterói.  

 

2.2 ACOLHIMENTO E TRATAMENTO   

 

O Ministério da Saúde (2010b) afirma que, mesmo tendo havido uma queda 

na fecundidade entre todas as idades no Brasil, a gravidez de adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social ainda represente uma grande preocupação. Isso 

exige que as políticas públicas, principalmente as de saúde, consigam abranger a 

saúde reprodutiva dessas jovens, e construam estratégias que contribuam para a 

redução dessa vulnerabilidade, em âmbito intersetorial.  

Um dos grandes problemas que afetam esta parte da população é a 

mortalidade materna. Este problema atinge principalmente a faixa etária entre 10 e 

19 anos, e está relacionado a complicações na gravidez, parto e pós-parto. O aborto 

inseguro também está relacionado aos índices de mortalidade, atingindo 

principalmente as jovens pobres. Do total de óbitos maternos em 2004, 16,4% eram 
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adolescentes. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b) 

Assim, as Diretrizes Nacionais para Atenção Integral à Saúde de 

Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde 

estabelecem três eixos de ação: acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento; atenção integral à saúde sexual e saúde reprodutiva; atenção 

integral no uso abusivo de álcool e outras drogas por pessoas jovens. (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2010b) 

 
Pessoas jovens são reconhecidas como sujeitos de direitos sexuais e 
direitos reprodutivos, afirmados como Direitos Humanos e que aportam 
condições para o alcance da igualdade de gênero. A consciência desse 
direito implica em reconhecer a individualidade e a autonomia das pessoas 
jovens, estimulando-os a assumir a responsabilidade com sua própria 
saúde. Nas faixas mais baixas da adolescência, como pessoa em situação 
peculiar de desenvolvimento, e a caminho para a autonomia, eles e elas 
ainda necessitam de proteção aos seus direitos de cidadãos o que não 
impede de que sejam estimulados a se responsabilizarem também pelo 

autocuidado à saúde. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b, p. 88) 

 

Assim, para garantir os direitos reprodutivos das adolescentes, é necessário 

fornecer as condições de planejamento e escolha para as que não querem 

engravidar, para as que querem e para as que já estão gestantes. Também é 

necessário o atendimento durante todas as fases (pré-natal, parto e pós-parto), 

levando em consideração as necessidades das adolescentes, bem como é 

necessário o preparo adequado das equipes de saúde, integrando as diretrizes com 

a Política Nacional de Saúde para as Mulheres, à de Saúde do Homem, à de Saúde 

da Criança e Aleitamento Materno, da Pessoa com Deficiência, da Atenção Básica, 

dentre outras. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b) 

Seguindo as diretrizes nacionais, o município de Niterói vem desenvolvendo 

um programa de atenção à saúde dessa população. A Fundação Municipal de 

Saúde (FMS) possui o Núcleo de Atendimento de Pacientes Adolescentes (NAPA), 

que funciona na Policlínica de Especialidades em Atenção à Saúde da Mulher Malu 

Sampaio. A maior parte dos atendimentos realizados a adolescentes grávidas 

abrange a faixa etária entre 13 e 16 anos. Grande parte dos partos é realizada na 

Maternidade Municipal Alzira Reis. (FMS, 2011) 

Assim, a adolescente grávida é acolhida, principalmente nas policlínicas, e 

encaminhada para programas voltados para este perfil. Na Policlínica Malu Sampaio, 

referência no município, elas realizam o pré-natal, contando com uma equipe 
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multidisciplinar: obstetra, psicólogo, nutricionista, assistente social, enfermeiro, 

pediatra e hebiatra (especialista nas alterações características da adolescência). 

Elas também são acompanhadas no pós-parto, recebendo orientações e 

recomendação de contraceptivos específicos para esta fase, bem como formas de 

prevenção das doenças sexualmente transmissíveis – DST´s. (FMS, 2011) 

Para a realização do parto, grande parte das adolescentes é encaminhada 

para a Maternidade Municipal Alzira Reis, que também tem um atendimento voltado 

para esse público, mas como ele só é recebido no período de internação (48h), o 

trabalho preventivo fica a cargo da rede de Atenção Básica. As jovens mães dispõe 

de um alojamento exclusivo, que permite a presença de um acompanhante durante 

todo o período. (FMS, 2011) 

Em 2012 foi implantado o projeto Rede Cegonha no município, em parceria 

com o Ministério da Saúde. O projeto foi instituído no âmbito do SUS através da 

Portaria nº 1.459, de 2011: 

 
Art. 1° A Rede Cegonha, instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao 
planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao 
puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao 
crescimento e ao desenvolvimento saudáveis, denominada Rede Cegonha. 
(BRASIL, 2011) 
 

O projeto reconhece os direitos dos adolescentes e jovens, e recomenda a 

criação de estratégias específicas para este público, como planejamento reprodutivo, 

reconhecimento precoce dos sinais de gravidez, acolhimento e escuta qualificada no 

atendimento pré-natal, entre outros. (BRASIL, 2011) 

 
É importante lembrar que a anticoncepção é um fator importante na redução 
da morbimortalidade materna e infantil. De acordo com a Pesquisa de 
Demografia e Saúde (PNDS, 2006), do total de nascimentos ocorridos nos 
últimos 5 anos, 46% não foram planejados, sendo que 28% eram desejados 
para mais tarde e 18% não foram desejados. Dessa forma, é fundamental 
intensificar as ações de planejamento reprodutivo, valorizando as ações de 
educação em saúde com estratégias diferenciadas para o público 
adolescente, formação de grupos e valorização da paternidade, além de 
acesso aos métodos anticoncepcionais para que mulheres e homens 

tenham filhos no momento que desejarem. (BRASIL, 2011) 
 

Assim, a educação em saúde aparece como imprescindível à prevenção da 

gravidez precoce, através da anticoncepção. Tais ações, que devem ser 

interdisciplinares e intersetoriais, serão apresentadas a seguir.  
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2.3 PREVENÇÃO 

 

 Em 2007 foi instituído o Programa Saúde na Escola (PSE), fruto da parceria 

entre os Ministérios da Saúde e Educação. O objetivo do programa é de promover a 

formação integral dos estudantes da rede pública de ensino, através de ações de 

prevenção, promoção e atenção à saúde. Uma das ações previstas no projeto é a de 

promoção da saúde sexual e reprodutiva. (BRASIL, 2007) 

Para prevenir agravos à saúde desta parcela da população, como problemas 

nutricionais, gravidez precoce, DST´s, uso de álcool e outras drogas, etc., o objetivo 

era de implantar uma política política intersetorial, buscando a atenção integral à 

saúde, através da prevenção, promoção e atenção. As ações são realizadas de 

forma integrada pelas equipes de Saúde e Educação, nas áreas de abrangência do 

Programa Saúde da Família. (BROTTO; RODRIGUES; RODRIGUES; SILVA, 2013) 

Assim, o Termo de Compromisso Municipal foi estabelecido em agosto de 

2011, incluindo o município de Niterói. (BRASIL, 2011) O programa passou a ser 

desenvolvido no mesmo ano e os profissionais foram capacitados para identificar 

adolescentes com eventuais agravos, como uso de drogas, gravidez, ou outra 

situação que colocasse em risco sua saúde física e mental. (FMS, 2011b) 

Além disso, as cadernetas do adolescente produzidas pelo Ministério da 

Saúde foram distribuídas. A publicação, que tem uma versão para meninos e outra 

para meninas, traz, além dos registros de saúde, informações de suma importância, 

como os cuidados básicos com a saúde, prevenção de doenças, esclarecimentos 

sobre as mudanças no corpo, dentre outras. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010) 

 
É preciso cuidar da sua saúde física, mental e emocional e se preparar para 
assumir as responsabilidades e consequências que fazem parte da sua 
escolha, como conhecimentos e recursos que possam ajudá-la a se prevenir 
de uma gravidez não planejada e a se proteger de doenças, como as 
sexualmente transmissíveis - DST/Aids. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010, p. 
40) 
 

Dentre as recomendações do Ministério da Saúde na atenção a saúde 

integral dos adolescentes, no âmbito das escolas e unidades básicas de saúde, 

constava as referentes às ações educativas em saúde na escola. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013) 

Definir os pontos prioritários a serem desenvolvidos com a comunidade 
escolar, incluindo (...) promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva(...). 
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Elaborar e executar oficinas de educação em saúde com a comunidade 
escolar. 
Incentivar a utilização dos materiais encaminhados para as escolas pelo 
MS/MEC. 
Incentivar a utilização da Caderneta de Saúde de Adolescentes nas ações 
de educação em saúde. 
Elaborar um cronograma conjunto com as escolas para acompanhamento 
das ações educativas em saúde realizadas pela comunidade escolar. (...) 
Incluir adolescentes e jovens no planejamento, execução e avaliação de 
atividades de educação em saúde, incentivando a educação entre pares. 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013, pp. 24-25) 
 

Outro projeto que tem sido desenvolvido no município é o Falando sobre o 

Corpo, uma parceria entre a Fundação Municipal de Saúde (FMS) e os profissionais 

do Hospital Municipal Carlos Tortelly. Os alunos são levados ao hospital para 

assistirem à palestras, sempre com linguagem informal, sobre os temas relacionados 

à sexualidade, como as mudanças o corpo, uso correto do preservativo, métodos 

contraceptivos, prevenção de DST´s, entre outros. Os alunos, que são do 8º e 9º 

ano do ensino fundamental, têm a oportunidade de expressar previamente suas 

dúvidas, de forma anônima, e estas servem de ponto de partida para os debates. 

(FMS, 2017) 

Na atenção integral às peculiaridades da saúde de adolescentes e jovens, é 

fundamental que o trabalho da equipe tenha uma abordagem integral, com ações 

intersetoriais e interdisciplinares na promoção à saúde desse seguimento. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b) 

Assim, a atuação do Serviço Social nesta área temática será analisada no 

capítulo a seguir.  
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3 A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL  

 

3.1 O SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE 

  

A partir da década de 1990, a atuação do Serviço Social na saúde passou a 

refletir uma disputa entre dois projetos políticos distintos, que apresentava diferentes 

demandas à profissão. O projeto privatista requer do assistente social uma seleção 

socioeconômica dos usuários, abordagem psicossocial (através de 

aconselhamento), fiscalização dos usuários da saúde privada, ações 

assistencialistas (ideologia do favor) e primazia de práticas individuais (em 

detrimento à ação coletiva). (CFESS, 2010) 

No entanto, o projeto da reforma sanitária requer do profissional a busca pela 

democratização do acesso à saúde, criação de estratégias para aproximar as 

unidades de saúde com a realidade local, atuação interdisciplinar, predomínio das 

atividades em grupo, acesso do usuário às informações e incentivo à participação da 

sociedade. (CFESS, 2010) 

Assim, constata-se que o projeto ético-político do Serviço Social se relaciona 

com o projeto de reforma sanitária, principalmente nos referenciais teóricos, na 

formação profissional e nos seus princípios. Porém, ambos os projetos políticos na 

saúde ainda continuam em disputa, e o Estado ora tende a um, ora tende a outro. E 

esta contradição também afeta o Serviço Social. (CFESS, 2010) 

 
Ao mesmo tempo em que a década de 1990 é marcada pela hegemonia da 
tendência à intenção de ruptura e, não por acaso, quando o Serviço Social 
atinge sua maioridade intelectual; é também, nesta mesma década, que se 
identifica a ofensiva conservadora a esta tendência. O questionamento à 
tendência à intenção de ruptura afirma que o marxismo não apresenta 
respostas para o conjunto dos desafios postos à profissão pela 
contemporaneidade. Segundo Netto (1996a), as críticas apresentam em 
comum o fato de apontarem como problemas o dogmatismo, quando de fato 
trata-se de ortodoxia, e os equívocos da tradição marxista, quando na 
realidade tratar-se-ia de possíveis lacunas dessa tradição no âmbito do 
Serviço Social. (CFESS, 2010, p. 27) 
 

O assistente social, atuando em uma abordagem multiprofissional, não pode 

perder de vista o objetivo da profissão, que, na saúde, diz respeito ao entendimento 

dos “determinantes sociais, econômicos e culturais que interferem no processo 

saúde-doença e na busca de estratégias político-institucionais para o enfrentamento 

dessas questões.” (CFESS, 2010, p. 28)  
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Assim, compreende-se que cabe ao Serviço Social – numa ação 
necessariamente articulada com outros segmentos que defendem o 
aprofundamento do Sistema Único de Saúde (SUS) – formular estratégias 
que busquem reforçar ou criar experiências nos serviços de saúde que 
efetivem o direito social à saúde, atentando que o trabalho do assistente 
social que queira ter como norte o projeto ético-político profissional tem de, 
necessariamente, estar articulado ao projeto da reforma sanitária (MATOS, 
2003; BRAVO; MATOS, 2004). Considera-se que o Código de Ética da 
profissão apresenta ferramentas imprescindíveis para o trabalho dos 
assistentes sociais na saúde em todas as suas dimensões: na prestação de 
serviços diretos à população, no planejamento, na assessoria, na gestão e 
na mobilização e participação social. (CFESS, 2010, pp. 29-30) 
 

Dentre as recomendações do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) 

para a atuação na saúde, estão: a articulação com movimentos populares que 

busquem a efetivação do SUS; conhecimento das condições de vida dos usuários e 

dos fatores que influenciam sua saúde/doença; facilitar o acesso do usuário aos 

serviços de saúde e direitos sociais; atuação interdisciplinar; articulação entre as 

políticas de saúde e seguridade social; elaboração de projetos de educação 

permanente e pesquisa sobre temáticas relacionadas a saúde, entre outras. 

(CFESS, 2010) 

Assim, o CFESS recomenda a ação articulada com a equipe saúde, que 

inclui: 

 
Participar, em conjunto com a equipe de saúde, de ações socioeducativas 
nos diversos programas e clínicas, como por exemplo: na saúde da família, 
na saúde mental, na saúde da mulher, da criança, do adolescente, do 
idoso, da pessoa com deficiência (PCD), do trabalhador, no planejamento 
familiar, na redução de danos, álcool e outras drogas, nas doenças 
infectocontagiosas (DST/AIDS, tuberculose, hanseníase, entre outras) e nas 
situações de violência sexual e doméstica. (CFESS, 2010, p. 54, grifo 
nosso) 
 

 É possível, portanto, concluir que a atuação do assistente social na saúde do 

adolescente é imprescindível, e esta atuação será abordada a seguir.  

 

3.2 O SERVIÇO SOCIAL E A SAÚDE DO/A ADOLESCENTE 

 

De acordo com Fanelli (2003) existe uma escassez de publicações do Serviço 

Social sobre a gravidez na adolescência, pois elas geralmente são feitas pelas áreas 

da medicina, antropologia, sociologia, psicologia, etc., portanto se torna mais difícil 

abordar o tema, enquanto uma recente expressão da “questão social”. 

Para Iamamoto (1998), o assistente social deve contextualizar suas ações 
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com a realidade atual, superando a visão focalizada, sujeita aos limites profissionais 

e institucionais. Ele deve ser capaz de decifrar a realidade e propor estratégias 

criativas na efetivação dos direitos, sendo propositivo e não só executivo.  

 
Assim, tendo em vista os compromissos que sustenta, o projeto profissional 
exige como base de formação do assistente social a critica da economia 
política, visto que, sem ela, o assistente social vai se enveredar pelo estudo 
da psique, sem economia – a psicologia –; o estudo do homem, sem 
economia – a antropologia –; e/ou pelo estudo da sociedade, sem 
economia, – a sociologia –; uma formação baseada numa historia factual e 
não do estudo do ser social do ponto de vista da sua origem, 
desenvolvimento e tendências, ao vinculá-lo às suas condições concretas, o 
que, entre outras exigências, requer o estudo do papel do Estado, das 
classes sociais, da luta de classes e dos interesses presentes nesse 
complexo.  (VASCONCELOS, 2015, pp. 485-486) 
 

    Assim, o profissional pautado no projeto ético-político deve ter a clareza de 

suas atribuições e deve analisar o objeto de sua intervenção considerando o 

contexto social, econômico e político em que está inserido, tendo a clareza de quem 

será o beneficiário de suas ações. (VASCONCELOS, 2015) 

Portanto, é necessário ter a compreensão de que situações de 

vulnerabilidade podem induzir os jovens ao uso de drogas, gravidez precoce, 

contaminações por DST´s, entre outros, somadas à crença de que tais problemas 

nunca os afetarão. (SQUIZATTO; HERCULANO, 2013) 

Mesmo recebendo informações adequadas, muitas adolescentes costumam 

ter relações sexuais desprotegidas e sem usar métodos contraceptivos, 

frequentemente por desejarem engravidar, na intenção de serem reconhecidas como 

adultas. Portanto, dependendo do contexto social, a gravidez na adolescência pode 

ser considerada quase que natural (pelas jovens), porém, a problematização acerca 

do tema é fundamental, tendo em vista as consequência para a vida desses jovens. 

E o impacto é ainda maior para as de classe baixa, tendo em vista a dificuldade no 

acesso à políticas públicas. (SQUIZATTO; HERCULANO, 2013) 

 
O significado da gravidez varia muito de acordo com o contexto social em 
que a adolescente está inserida. Nas classes socioeconômicas mais baixas 
observa-se que o desejo de ter filhos aparece mais precocemente, assim 
como há uma valorização maior da gravidez. As perspectivas restritas de 
estudos e de carreiras promissoras no mercado de trabalho fazem com que 
essas adolescentes encontrem na gravidez e no papel social de ser mãe um 
objetivo para suas vidas. (SANTOS, 2010, p. 15) 
 

Fanelli (2003) chama a atenção para a diferença que existe entre conhecer os 

métodos contraceptivos e ter acesso aos mesmos nas unidades de saúde, em 
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tempo real. A autora também destaca a dificuldade de determinar o método mais 

apropriado a cada sujeito, pois os mesmos tendem a não assumir o exercício da 

sexualidade, por questões morais. Ele é tido como algo proibido, errado ou um ato 

impensado. Tais concepções devem ser superadas, desmistificando conceitos 

pejorativos e buscando a construção de um saber coletivo, capaz de alterar a própria 

cultura. (FANELLI, 2003) 

A ação profissional também deve respeitar os direitos sexuais e reprodutivos, 

definidos como:  

Direito de controle e decisão, de forma livre e responsável, sobre questões 
relacionadas à sexualidade, incluindo-se a saúde sexual e reprodutiva, livre 
de coerção, discriminação e violência. A igualdade entre mulheres e 
homens, no que diz respeito à relação sexual e reprodução, incluindo-se o 
respeito à integridade, requer respeito mútuo, consentimento e divisão de 
responsabilidades pelos comportamentos sexuais e suas conseqüências. 
(CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE A MULHER, 1995, apud, 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010, p. 55). 
 

O Ministério da Saúde (2007) destaca que reconhecer que a gravidez pode 

ser desejada pelos jovens, não significa diminuir a importância das políticas de 

contracepção, pois estas devem assegurar que a escolha seja planejada.  

Assim, a atuação do assistente social na garantia dos direitos reprodutivos é 

fundamental, tanto na prevenção da gravidez precoce, como no cuidado a 

adolescentes que já estão grávidas. (SQUIZATTO; HERCULANO, 2013) 

No âmbito da prevenção, é fundamental a articulação de políticas públicas, 

considerando que as causas do problema são muito variadas, e estão para além da 

falta de informação ou acesso a métodos contraceptivos, mas refletem, também, os 

valores sociais no exercício da sexualidade. As ações educativas devem envolver a 

escola e a sociedade (espaços em que os jovens circulam), e também a família 

(onde ocorre o amadurecimento da sexualidade). (SQUIZATTO; HERCULANO, 

2013) 

No cuidado com as adolescentes grávidas, é fundamental conhecer o 

contexto em que estão inseridas, suas condições de vida, classe social, para 

compreender como a gravidez é vivenciada por elas. Embora a gravidez na 

adolescência não esteja restrita a um determinado grupo social, é na classe mais 

baixa que ela se manifesta de forma mais problemática. (SQUIZATTO; 

HERCULANO, 2013) 

É fato também que a gravidez não planejada, quando indesejada, pode 
revelar-se em um grave problema para a saúde sexual e saúde reprodutiva 
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de adolescentes e jovens brasileiros, como atesta o número de 
atendimentos decorrentes de aborto no SUS, bem como nos índices de 
óbitos maternos juvenis. Este é um problema de saúde preponderante entre 
mulheres jovens e, em particular, entre negras e pobres, mais expostas aos 
riscos do aborto em condições inseguras, como também às conseqüências 
das deficiências na assistência obstétrica e dos impactos das condições de 
vida na situação de saúde. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007, p. 21) 

 

Assim, essa complexa problemática requer uma abordagem multiprofissional, 

articulando as diversas políticas e serviços, a fim de prevenir os possíveis agravos à 

condição de vida e desenvolvimentos dessas adolescentes. (SQUIZATTO; 

HERCULANO, 2013) 

Reconhecendo a dimensão pedagógica do Serviço Social, as ações 

socioeducativas devem ser o eixo central da atuação profissional, consistindo em 

“em orientações reflexivas e socialização de informações realizadas por meio de 

abordagens individuais, grupais ou coletivas ao usuário, família e população”. 

(CFESS, 2010, p. 54) 

 
As ações socioeducativas e/ou educação em saúde não devem pautar-se 
pelo fornecimento de informações e/ou esclarecimentos que levem a 
simples adesão do usuário, reforçando a perspectiva de subalternização e 
controle dos mesmos. Devem ter como intencionalidade a dimensão da 
libertação na construção de uma nova cultura e enfatizar a participação dos 
usuários no conhecimento crítico da sua realidade e potencializar os sujeitos 
para a construção de estratégias coletivas. Dessa forma, tem-se por objetivo 
a consciência sanitária, conceito fundamental da Reforma Sanitária. 
(CFESS, 2010, p. 55) 
 

Para isso, é necessário adotar a prática reflexiva, que, segundo Vasconcelos 

(2009), envolve o usuário e o profissional, politizando as demandas postas à 

profissão, ao promover a democratização do acesso às informações necessárias e 

fundamentais na utilização dos recursos e serviços (enquanto direitos sociais), 

possibilitando aos usuários uma análise e desvendamento das situações 

vivenciadas, contribuindo para o fortalecimento dos envolvidos no processo, 

enquanto sujeitos políticos coletivos.   

 
Ao democratizar informações e possibilitar o exercício de práticas 
democráticas, os assistentes sociais podem contribuir na apropriação, pelos 
usuários, de categorias de análise do patrimônio intelectual, para que 
possam, na medida do possível, se colocar criticamente frente ao seu 
cotidiano e participar da luta política na defesa de seus interesses.  
O acolhimento, o apoio e a “humanização” como fins em si mesmo, não 
possibilitam a democratização de informações necessárias ao controle 
social e ao acesso a bens e serviços como direitos sociais, ainda que 
humanizem as relações pessoais. (VASCONCELOS, 2009, p. 27) 
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Assim, uma ação profissional baseada na busca pela emancipação, que “é o 

valor de caráter humano-genérico mais central do Código de Ética, indicando sua 

finalidade ético-política mais genérica” (BARROCO, TERRA. 2012, p. 58), não 

corresponde a uma prática reduzida ao acolhimento e humanização das relações 

sociais capitalistas. (VASCONCELOS, 2009) 

Embora o acolhimento e a humanização do atendimento devam fazer parte do 

cotidiano profissional, não devem ser objetivos últimos. O assistente social não pode 

perder de vista o claro compromisso com a defesa dos direitos da classe 

trabalhadora, expresso no projeto ético-político. Em todas as áreas de atuação, 

inclusive na saúde reprodutiva das adolescentes, ele tem que reconhecer a 

liberdade como valor ético central, bem como as demandas inerentes a ela: a 

autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. (CFESS, 1993) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou compreender qual é o tratamento oferecido às 

gestantes adolescentes no município de Niterói, identificando as políticas públicas 

voltadas para essa área. Assim, no primeiro momento, buscou-se identificar o perfil 

de tais adolescentes, e foi possível constatar que a maioria delas é preta ou parda, 

tem o nível de escolaridade abaixo do esperado e têm um baixo poder aquisitivo.  

A partir daí, as políticas públicas voltadas para o acolhimento e tratamento a 

essas mães foram analisadas, bem como as ações de prevenção da gravidez 

precoce. Tendo as Diretrizes Nacionais para Atenção Integral à Saúde de 

Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde como 

parâmetro, buscou-se conhecer como elas são materializadas no município de 

Niterói, através dos projetos e programas de acolhimento e prevenção. 

Por fim, a atuação do assistente social nessa área temática foi analisada, 

tendo em vista a importância da abordagem multidisciplinar e a articulação entre as 

políticas de saúde e seguridade na busca pela garantia dos direitos em saúde das 

crianças e adolescentes, principalmente os direitos reprodutivos, tendo em vista o 

tema em questão. Destaca-se a importância da atuação profissional pautada no 

projeto ético-político da profissão, com vistas não somente à humanização do 

atendimento, mas sim a garantia e respeito aos direitos dessa parte da população.  

Assim, os objetivos desta pesquisa foram parcialmente alcançados, pois, 

mesmo conseguindo identificar os programas desenvolvidos em Niterói, foi possível 

concluir que tais programas/projetos não conseguem abranger o município inteiro, 

talvez porque as ações de acolhimento e prevenção a gravidez precoce são 

insuficientes, ou não são divulgadas de maneira adequada (o que dificulta o acesso 

a elas). Muitos avanços ocorreram ao longo dos anos, no que diz respeito ao 

reconhecimento dos direitos dos adolescentes, notadamente os direitos 

reprodutivos. Porém, são necessárias políticas públicas mais abrangentes e efetivas 

para que tais direitos se materializem de fato.  

Diante disso, se faz necessária a continuidade da pesquisa nesta área, a fim 

de identificar as causas e motivos da limitação da abrangência (ou divulgação) e 

contribuir para a produção acadêmica nesta temática.  
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