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Visita ao pré-natal, boa
alimentação e amparo
familiar são essenciais para
as gestantes adolescentes

Mãe prem

Interrupção de estudos
e a dependência financeira
são dois dos problemas
de jovens grávidas
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ao futuro e despreparo no cuidado
com o bebê são algumas das con-
seqüências negativas que a gravi-
dez trouxe para essas meninas, se-
gundo a psicóloga. “O alto nível de
tensão sofrido pelas adolescentes
pode influenciar na relação com o
filho”, conta Adriane, destacando
ainda que “na literatura médica,
sabe-se que crianças nascidas de
adolescentes tendem a sofrer mais
a negligência materna, têm maior
risco de serem adotadas e sofrem
mais acidentes por conta do des-
preparo das mães”.

Do ponto de vista social, os
resultados apresentados mostraram
que os maiores riscos enfrentados
pelas meninas são a interrupção
dos estudos e a dependência finan-
ceira da família. “As adolescentes
muitas vezes deixam de estudar por
vergonha de assumir publicamen-
te uma vida sexual ativa ou a pró-
pria gravidez”, explica Adriane. “Em
conseqüência disso, fica mais difí-
cil conseguir emprego e a situação
social piora”, conclui.

Num primeiro momento da
pesquisa, as gestantes foram divi-
didas segundo a faixa etária e a si-
tuação conjugal. De acordo com as
pesquisas, as mães mais jovens (até
16 anos), que não viviam com os
pais do bebê, apresentaram a pior
condição social e emocional. “Hou-
ve casos em que a reação da famí-
lia ao saber da gravidez foi ruim,
resultando em agressão física con-
tra a gestante”, conta a psicóloga.
Outro aspecto observado é o fato
de a maior parte das gestantes te-
rem engravidado sem querer. Se-
gundo Adriane, a gravidez indese-
jada se deve à imaturidade das
adolescentes, à iniciação sexual pre-
coce e à falta de acesso aos meios
de contracepção. “Podemos associ-
ar essa questão a dois problemas:
falta de uso de preservativos e fre-
qüente busca pelo aborto”, diz.

Num segundo momento,
Adriane procurou estabelecer um

peri e neonatal no município do Rio
de Janeiro, 1999-2000.

A enfermeira Silvana Grana-
do coordenou, entre 1999 e 2000,
um estudo com 1.967 gestantes, de
10 a 19 anos, com a intenção de
identificar o perfil das que tiveram
número insuficiente de consultas
de atendimento pré-natal. As vari-
áveis consideradas foram: condi-
ção social, moradia, apoio famili-
ar, satisfação com a gestação, o uso
de drogas ou o hábito do fumo,
além da história reprodutiva da
mãe. O compromisso do estudo é
com a importância do exame pré-
natal. Quando seguido correta-
mente pelas gestantes, com um mí-
nimo de seis visitas, segundo
recomendação do Ministério da
Saúde, o exame é o maior aliado
para uma gravidez sadia para a mãe
e o bebê. Mas seis é o número mí-
nimo, o ideal é que o acompanha-
mento seja ainda mais freqüente.

Silvana concluiu que as mães
que tiveram no máximo três visitas
ao pré-natal são residentes de do-
micílios sem água encanada, apre-
sentam baixo nível educacional,
não moram com o pai do bebê, têm
um ou mais filhos, estão insatisfei-
tas com a gravidez, tentaram abor-
tar ou fumaram, beberam e/ou usa-
ram drogas durante a gestação. “Em
relação ao fumo, é interessante
observar que houve um crescimen-
to na proporção de mães que aban-
donaram o hábito, na mesma dire-
ção do crescimento do número de
consultas realizadas”, diz a pesqui-
sadora, que acena para um estudo
focado no tema.

Na mesma trilha, a psicóloga
Adriane Sabroza e a nutricionista
Denise Barros, colegas de Silvana
no Departamento de Epidemiologia
e Métodos Quantitativos em Saúde
(DEMQS) da Ensp, estudaram uma
amostra de 1.228 mães adolescen-
tes, do mesmo grupo pesquisado
por Silvana. Interrupção nos estu-
dos, pouca expectativa em relação
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gravidez precoce, vivida
por adolescentes de 10 a
19 anos, tem crescido
substancialmente no

município do Rio de Janeiro. Hoje o
número de grávidas com até 15 anos
é quase três vezes maior do que na
década de 70. Embora a gravidez
não seja uma doença, quando asso-
ciada à baixa idade da mãe pode
acarretar problemas. As gestantes
adolescentes pertencem, em geral,
a grupos sociais excluídos e são
freqüentemente reprovadas pelas
famílias, que muitas vezes lhes ne-
gam apoio, como também acontece
com parte dos pais dos bebês e tam-
bém a sociedade, que costuma dis-
criminá-las. Além do preconceito, do
abalo emocional e de perdas como
o abandono dos estudos, as meni-
nas correm mais riscos do que as
gestantes adultas. O baixo peso do
bebê ao nascer, a mortalidade ma-
terna ou perinatal e o parto prema-
turo são problemas que podem ser
evitados ou minimizados.

Dispostas a enfrentar essas
questões e com o objetivo de aju-
dar as ações públicas na área, três
pesquisadoras da Escola Nacional
de Saúde Pública (Ensp) fizeram
pesquisas de campo, com enfoques
distintos, sobre a mesma amostra
de meninas, entrevistadas após o
parto em maternidades conveniadas
ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Tais pequisas são subprojetos de
um  amplo trabalho desenvolvido
na Ensp, intitulado Estudo da
morbi-mortalidade e da atenção
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parâmetro emocional conforme o
tipo de maternidade – municipal,
federal, estadual, militar e privada
– em que as gestantes tiveram o

bebê. Os aspectos estudados foram
a expectativa em relação ao futuro,
autovalorização da mulher e o ní-
vel de sofrimento psíquico. A
autovalorização negativa foi maior
entre as meninas que tinham uma
relação familiar ruim, não estuda-
vam e são negras
ou pardas. No caso
da expectativa em
relação ao futuro,
os melhores índi-
ces foram apresen-
tados pelas gestan-
tes de classe social mais baixa, que
apostavam na gravidez como uma
possibilidade de melhora de vida.
A pesquisa constatou também que
um terço das gestantes tinha nível
intenso de sofrimento psíquico. De
acordo com a pesquisadora, o pior

sofrimento foi encontrado entre as
que deram à luz em maternidades
privadas. “Essas meninas já tinham
o seu futuro planejado e a gravidez

poderia atrapalhar isso”, explica.
O trabalho concentrou-se  no

caráter negativo da gravidez na ado-
lescência. Entretanto, em sua pes-
quisa de campo, a psicóloga perce-
beu que havia um sentimento
positivo em relação à gravidez em

muitas famílias.
“O fato de ser
mãe dá um certo
status à mulher”,
diz. Em alguns
casos, a gravidez
poderia estar liga-

da a uma dúvida da mulher sobre
sua própria fertilidade. “É como se
fosse um teste”, explica Adriane.
Provavelmente as gestantes adoles-
centes teriam uma alimentação me-
lhor, caso freqüentassem mais o
pré-natal. O que falta pode ser in-

Das gestantes entrevistadas,
87,5% mostraram carência

em ferro, e 83,8% ingeriram
quantidade insuficiente

de cálcio
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formação, porque 87,5% das ges-
tantes entrevistadas pela nutricio-
nista Denise Barros mostraram ca-
rência em ferro e 83,8% ingeriram
quantidade insuficiente de cálcio
nas refeições. Além disso, 47,1%
consumiram menos do mínimo ne-
cessário de ácido fólico, fonte es-
sencial para o desenvolvimento da
criança. “Arroz, feijão, batata frita,
salgadinho, açúcar, pão e refrige-
rantes foram os alimentos preferi-
dos das jovens”, diz Denise. É uma
alimentação pobre em nutrientes
essenciais, típica da adolescência.
No entanto, durante a gestação,
esse tipo de dieta pode causar pro-
blemas para a mãe e o bebê.

O ferro  na adolescência tem
função de atender a elevada de-
manda de crescimento físico e pode
ser encontrado em folhas verdes,
feijão, açaí e carne vermelha. Na
gravidez precoce, a anemia por de-
ficiência de ferro leva a um risco
duas a três vezes maior de provo-
car parto prematuro e baixo peso
do bebê ao nascer. “Sabemos que
as recomendações adequadas de
ferro durante a gestação na adoles-
cência não são alcançadas através
da dieta habitual e a sua comple-
mentação é quase obrigatória para
as mulheres durante a gestação”,
alerta Denise. Já o aumento do cál-
cio não é recomendado. Mas é ne-
cessário consumi-lo corretamente
no leite e em seus derivados, bem
como nas folhas verdes, como cou-
ve e bertalha.

Durante a gestação ocorre um
aumento na demanda materna de
cálcio, que deve estar disponível
para atender ao processo de mine-
ralização óssea do feto. Nas ado-
lescentes, essa demanda é ainda
maior do que nas gestantes adul-
tas, pois ainda apresentam a den-
sidade óssea em crescimento.


