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D

ois mineiros, de cócoras, varas de pescar na
mão, pitam e proseiam na beira do rio. De repente veem um menino debatendo-se nas
águas. Um entreolhar meteórico, ato continuo, mergulham no rio e retiram o garoto.
Retomam sua prosa, agora entrecortada de
momentos de cisma. A velha binga acende seus cigarros de palha, jogados no canto da boca. Passa meia hora
e novo menino aparece no meio do rio. Repetem o gesto, automaticamente, lançando-se na água e salvando o
segundo menino. Retomam os postos e a conversa. Proseiam como gastar o tempo, sobre a torpeza das árvores
do cerrado. Rápido um interrompe e observa: ‘É, cumpadre, hoje o rio não está pra peixe’, e o outro completa: ‘Isquisito tá mais pra menino’. Um barulho estranho faz com
que levantem a vista e vejam, no meio do rio, um terceiro
garoto, já quase desfalecido. Imediato, um deles se joga
na água. O outro fica de pé mais não se atira no rio. O que
se jogou convoca ‘Cumpadre, vamos sarvá mais esse’. A
resposta fulminante ‘esse você sarva sozinho que eu vou
pros lado da cabeceira do rio, pegá quem tá jugando esses
menino n’água’.
Caso Mineiro adaptado por E. V. Mendes. 1999. In:
Tratado de Saúde Coletiva. Capítulo 19: Promoção da Saúde e
Prevenção de doenças. Marcia Westphal (2009)
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1. APRESENTAÇÃO
Esse documento relata o processo de elaboração e execução do Colóquio
Primeira Infância e Gravidez na Adolescência – Desafios e Repercussões Clínicas, Psicossociais e Políticas Públicas. Essa atividade foi realizada sob a
coordenação do Grupo de Trabalho de Saúde – RNPI, composto pelas organizações - Visão Mundial, Plan International, Instituto Zero a Seis, Centro de
Estudos Integrados Infância, Adolescência e Saúde - CEIIAS, e Instituto da Infância – IFAN. E contou com apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, Plan Internacional, Ministério da Saúde, UNICEF, Secretaria da Saúde do
Estado do Ceará e Visão Mundial.

2. OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL:
8

Fomentar o debate e fortalecimento dos novos conhecimentos sobre a gravidez na adolescência e suas implicações na primeira infância.
Objetivos Específicos:
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t Fomentar o debate e reflexão sobre o tema de gravidez na adolescência e o
contexto em que ela ocorre e sua repercussão clinica psicossocial e implicações nas políticas públicas na primeira infância.
t Compartilhar o conhecimento existente sobre a temática para subsidiar a
elaboração de políticas públicas e intervenções de atenção primária e ações
de proteção.
t Apresentar proposta do manual de Orientação aos gestores públicos e profissionais que atuam com as especificidades da gravidez na adolescência e
primeira infância.
t Publicar anais do Colóquio com as temáticas apresentadas.
t Produzir um vídeo documentário para divulgação nas Redes sociais.
t Apresentar duas recomendações: Política para todos os estados e técnica
para o Ministério da Saúde.

3. JUSTIFICATIVA
O Plano Nacional pela Primeira Infância - PNPI - foi aprovado e publicado em 2010. Considerado uma grande conquista para ações pela primeira infância no Brasil, encontra-se o desafio de expandir e garantir sua aplicação
em todos os municípios do país. Apesar dos avanços nas políticas de saúde
materna e infantil no Brasil, muito há que se fazer. No que tange ao indicador
mais expressivo para medir o nível de saúde de uma população, a mortalidade
infantil, veem demonstrando a redução sustentável ano após ano. Em 1990

tínhamos 47,1 mortes por 1000 NV, em 2007 19,3/1000 NV. O país irá atingir
a meta 4 (redução da mortalidade na infância) dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, segundo previsões do IPEA. Entretanto, deve-se reconhecer
que muito há que se implementar, nas práticas em cada instituição de cuidados de crianças e nas diversas comunidades, principalmente as que estão
situadas em áreas de risco social.
No Brasil em 2009 morreram 42.642 crianças antes de completar o primeiro ano de vida, segundo dados do Sistema de Mortalidade – SIM – DATASUS.
52% destas morreram na primeira semana de vida. 36,33% foram da região
do nordeste brasileiro. Região historicamente acometida com os piores indicadores sociais do país.

Evolução do número de óbitos infantis segundo idade
da mãe Brasil, 1996 - 2008
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Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Filhos de mães e pais adolescentes ainda estão mais vulneráveis. Em análise
de uma série histórica, de 1996 a 2008, ao contrário da redução dos óbitos gerais, a morte infantil segundo idade da mãe demonstrou que, quase não houve
redução da mortalidade infantil para os filhos e filhas de mães adolescentes
(Visão Mundial 2011). Conforme gráfico abaixo:
Em termos proporcionais a mortalidade infantil de filhos de mães adolescentes chegou a 20% da média nacional, em número absoluto, em 2008, foram 8.199 filhos de mães adolescentes entre os 15 e 19 anos e 678 das mães
entre 10 e 14 anos, num total de 44.100 mortes. Entre as principais causas de
morte está à prematuridade e baixo peso ao nascer, causas estas diretamente
relacionadas a questões multicausais entre elas a atenção pré-natal adequada e de qualidade.
A distribuição da mortalidade infantil de filhos e filhas de mães/pais adolescentes por macrorregião demonstra qual grave é a situação. O acesso
aos serviços de saúde, acolhimento humanizado e qualidade aos serviços
pré-natal, parto, pós-parto e acompanhamento nos cuidados com o bebê,
é fundamental.
Na região norte a proporção de óbitos infantis de filhos de mães adolescentes
é a maior de todos os grupos etários maternos. No nordeste o segundo maior.
Na região sul e centro-oeste aparecem como segundo maior grupo, na região
sudeste como o terceiro maior grupo. Conforme explicita o gráfico abaixo:

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM
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Questões relacionadas à pobreza e as suas consequências expõe cotidianamente as crianças e suas famílias a fatores de riscos importantes que comprometem à sobrevivência e o desenvolvimento integral. Apesar dos avanços, necessitamos ainda mais interferir na qualidade das decisões políticas que atingem
e visibilizem a criança, e sua família, de modo especial às mães adolescentes.
Visibilizar, manter vigilância constante na violação dos direitos humanos das
crianças e adolescentes é o papel da sociedade civil organizada. Os direitos violados e publicamente anunciados são das crianças pobres. Devido à ausência
de capilaridade das políticas públicas especificas. E a fragilidade das ações intersetoriais que minimizem o efeito da pobreza sobre a vida destas crianças.
Necessitamos ampliar nossa capacidade de resposta a essas questões.
A garantia dos direitos das crianças e adolescentes é prioridade absoluta e
estão assegurados na Constituição Federativa do Brasil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, a precarização na assistência à saúde, desde a pré-concepção, e a seguir, incluindo os programas de pré-natal e de acompanhamento
pós-natal até a assistência adequada à saúde da criança, pleiteiam um desafio
na realização desses direitos e pede uma resposta urgente de seus garantidores
e da sociedade civil que devem vigiar e manter o controle social permanente,
ativo e colaborativo para fortalecer, ampliar e disseminar boas práticas.
Centrar forças no público-alvo mais vulnerável, nesse caso adolescentes e
crianças menores de seis anos, é dever e responsabilidade de todos que trabalham e lidam com a defesa e promoção dos direitos humanos.
A Adolescência, em si, não é fator de risco para a gestação. Há, todavia, possibilidade de risco psicossocial, associado à aceitação ou não da gravidez (tentou interrompê-la?), com reflexos sobre a vida da gestante adolescente que podem se traduzir na adesão (ou não) ao preconizado durante o acompanhamento pré-natal.
O profissional deve atentar para as peculiaridades desta fase e considerar a
possível imaturidade emocional, providenciando o acompanhamento psicológico quando lhe parecer indicado. Apenas o fator idade não indica procedimentos como cesariana ou episiotomia sem indicação clínica. Cabe salientar que,
por força do Estatuto da Criança e do Adolescente, além da Lei nº 11.108/2005,
toda gestante adolescente tem direito a acompanhante durante o trabalho de
parto, no parto e no pós parto, e deve ser informada desse direito durante o
acompanhamento (Manual de Gestação de Alto Risco, MS, 12:2010)
Daí a importância de um conjunto de medidas de apoio sistema de saúde e
suporte social para diminuir as complicações durante os períodos de pré-natal, parto e puerpério, fortalecer o binômio mãe-filho e garantir as melhores
condições possíveis para o bebê e para a família como um todo (Costa, Nascimento, Freitas, 2002)” (EISENSTEIN et. al. 2010, 39).
Sendo assim, promover os direitos da criança e de adolescentes, ampliar o
debate na sociedade e encontrar soluções participativas podem favorecer a

melhoria das condições de vida das crianças, adolescentes e suas famílias.
De acordo ao Plano Nacional Primeira Infância – PNPI o estado de saúde da
criança tem relação com os direitos básicos como à atenção em saúde, a uma
boa nutrição, ao desenvolvimento integral e à proteção especial, quando necessário. Para isto, deve-se investir em ações que se referem à humanização,
ao acesso aos serviços e à qualificação da atenção à saúde da adolescente,
adolescente grávida e de seus filhos e filhas, buscando sempre o envolvimento dos pais adolescentes. Há que se gerar uma melhor integração dos vários
serviços e uma efetiva participação da família e da comunidade como agentes promotores de saúde. As ações de saúde devem ser transversais, operacionalizadas em todos os níveis de atenção, desde a saúde básica, o atendimento
pré-natal, o parto e o puerpério, até o acompanhamento do desenvolvimento
da criança, por esta razão justificasse a realização do Colóquio como um espaço político e técnico para debater amplamente o tema objetivando visibilizar a situação do público ora em questão em que concerne a violação de seus
direitos e a promoção de atenção de saúde na perspectiva intersetorial e integrada que reconheça as necessidades peculiares de adolescentes e seus filhos.

4. INFORMAÇÕES GERAIS DO EVENTO
O evento aconteceu nos dias 07 e 08 de novembro na cidade de Fortaleza
no Hotel Mareiro.
As inscrições para o Colóquio foram realizadas via online através de link
no próprio site da Rede Nacional Primeira Infância - RNPI. Foram recebidas
282 inscrições. Desses inscritos foram confirmamos para o evento 240 inscrições, sendo o restante incluído em uma lista de espera, tendo em vista a
capacidade do auditório.
As comprovações de presença foram feitas a partir da assinatura dos participantes no momento da entrega do material no dia 07 e na ocasião da entrega de certificados no dia 08. No dia 07 de novembro, assinaram a lista 182
pessoas e ao final do evento no dia 08 de Novembro havia 163 pessoas que
assinaram a lista. Esse número não inclui os palestrantes e autoridades convidadas. Vale ressaltar também que algumas pessoas não assinaram a lista,
mas acompanharam o evento.

PALESTRANTES CONVIDADOS
O evento contou com a participação de 25 palestrantes, sendo 08 do Ceará e
18 de outros Estados. Todos os convidados são profissionais de referência e com
expertise nas temáticas trabalhadas e foram fundamentais para garantir a qualidade das falas e debates. São eles: Adolfo Serripierro - Associação Maria da Vida;
Albertina Takiuti Duarte – PMSP; Andrea da Silva de Lima – GAPA / CE; Andrea Leusin de Carvalho – PIM; Evelyn Eisenstein – CEIIAS / RJ; Flávio Debique – Plan Brasil;
Francisca Maria de Oliveira Andrade (Tati) – UNICEF; Francisco Daniel Oliveira Vital
– GAPA / CE; Francisco Luiz Zaganelli – UFES; Isabel Cristina da Silva Bouzas – UERJ;
João Joaquim Freitas do Amaral – UFC; Kelma Medina Medeiros da Silva – PMGC /
MS; Liliana Maria Planel Lugarinho – FIOCRUZ / RJ; Lúcia Cavalcanti de Albuquerque Williams – LAPREV/UFSCAR; Luzia Torres Gerosa Laffite – IFAN / RNPI; Manoel
Dias da Fonseca Neto – ANVISA; Márcia Lessa Fernandes Ribeiro- SESA/CE; Marema
de Deus Patrício – CONASEMS; Metilde Ferreira Carvalho – SESA / CE; Neilza Alves
Buarque Costa – Visão Mundial; Paulo Vicente Bonilha Almeida - Saúde da Criança
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e Aleitamento Materno – MS; Rafael de Freitas Dias Acioly - Instituto Papai; Renato
Antônio Alves - Núcleo Estudos de Violência / NEV; Rodolfo Gómez Ponce de León
– OPAS; Sérgio Eduardo Marques da Rocha - Secretaria de Direitos Humanos (SDH);
Thereza de Lamare Franco Netto - Saúde do Adolescente e Jovem / MS.

PROGRAMAÇÃO
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A Programação do evento, constou de 01 mesa de abertura com conferência
sobre o tema principal, 4 painéis e uma palestra que abordaram os temas: Primeira Infância e Gravidez na Adolescência: aspectos de vulnerabilidade e proteção; Garantindo os Direitos na Primeira Infância; Parto Humanizado e Boas
Práticas. Na ocasião foram lançados também dois livros, a saber: Esse Mundo
Digital e A contribuição da Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis
para a construção de uma política de atenção integral à saúde da criança.
A apresentação dos palestrantes, assim como os vídeos apresentados foram disponibilizados, com prévia autorização dos mesmos, encontram-se no
site da Rede Nacional da Primeira Infância, através do link:
http://primeirainfancia.org.br/?p=15948
A programação completa assim como o mini-currículo dos convidados encontra-se como anexo neste documento.
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COMUNICAÇÃO
Todo o evento contou também com uma equipe de Assessores de Comunicação que desenvolveram as seguintes ações: Produção de releases; sugestões de pautas; press-kits; notas para colunistas; e todo o material de apoio ao
trabalho de divulgação editorial. Envio do material para imprensa em Fortaleza e para grande imprensa. Construção e manutenção de mailing de imprensa,
específicos aos interesses do cliente. Agendamento de entrevista coletiva ou
entrevistas exclusivas. Clipping eletrônico de jornais impressos local (Ceará).
Além da assessoria de imprensa, foi de responsabilidade também da equipe
de comunicação a divulgação para o mailing interessado em participar do colóquio, a produção do cerimonial para o dois dias de evento e a alimentação
das mídias sociais (Facebook, Twitter e site do IFAN).
Todas as inserções nas diferentes mídias foram positivas, divulgando o Colóquio e sua programação, trabalhando assuntos variados mostrando a magnitude do evento. Além disso, foi possível contar com o apoio das participantes
do Colóquio para conceder entrevistas, foi o que aconteceu com as palestrantes Neilza Costa e Evelyn Einsenstein.
Foram veiculadas 25 inserções na mídia sendo 02 na TV, 03 em rádio, 02 em
jornal impresso e 18 na internet. A seguir seguem os links com todas as matérias veiculadas ao evento:
http://g1.globo.com/videos/ceara/bom-dia-ce/t/edicoes/v/fortaleza-realiza-encontro-que-discutegravidez-na-adolescencia/2936981/
http://portal.seduc.ce.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/192-noticias-2013/7416-inscricoes-abertas-para-coloquio-primeira-infancia-egravidezna-adolescencia
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2013/11/06/noticiafortale-

za,3159210/
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1334788
http://www.boanoticia.org.br/noticias_detalhes.php?cod_noticia=5539&cod_secao=1
http://www.equidadeparaainfancia.org/coloquio-primeira-infancia-e-gravidez-na-adolescencia
http://www.snn.com.br/noticia/128258/17/coloquio-em-fortaleza-debateprimeira-infancia-e-gravidez-na-adolescencia
http://institutopapai.blogspot.com.br/2013/11/instituto-papai-participa-decoloquio.html
http://www.avante.org.br/primeira-infancia-e-gravidez-na-adolescenciasao-temas-de-coloquio-em-fortaleza/
http://www.omep.org.br/noticias_ver/636/primeira-infancia-e-gravideznaadolescencia-sao-temas-de-coloquio-em-fortaleza-%E2%80%93-ce
http://primeirainfancia.org.br/?p=15870
http://surgiu.com.br/noticia/119109/coloquio-em-fortaleza-ce-debateprimeira-infancia-e-gravidez-na-adolescencia.html
http://www.conasems.org.br/index.php/comunicacao/noticiasprincipais/
3121-rnpi-realiza-coloquio-de-saude-em-fortaleza
http://www.redebrincar.org.br/profiles/blogs/primeira-infancia-e-gravidez-na-adolescencia-sao-temas-de-coloqui
http://www.conselhodacrianca.al.gov.br/sala-deimprensa/noticias/2013/
outubro/coloquio-primeira-infancia-e-gravidez-na-adolescencia-2013-desafios-repercussoes-clinicas-e-psicossociais-e-politicas-publicas201d/
http://www5.tjba.jus.br/infanciaejuventude/index.php?option=com_content&view=article&id=850:rede-nacional-primeirainfancia-realiza-coloquio-de-saude-emfortaleza&catid=2:noticias&Itemid=13
http://www.unidas.org.br/ce-gravidez-precoce
Todo o evento foi filmado em sua integra e fotografado, o material produzido será utilizado para subsidiar as ações e encaminhamentos do GT Saúde da
RNPI e será disponibilizado sempre que necessário.

AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES
Ao final do evento foi socializado com os participantes um instrumento
contendo uma ficha de avaliação sobre o Colóquio. A avaliação geral foi bastante positiva, conforme descrição da tabela 01 a seguir.
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Tabela 01. Resultado da avaliação realizada pelos participantes ao final
do Colóquio Primeira Infância e Gravidez na Adolescência – Desafios e Repercussões Clínicas, Psicossociais e Políticas Públicas, realizado dias 07 e 08 de
Novembro, Fortaleza-CE. RNPI, IFAN, 2013.
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Gostei

Mais ou
menos

Não gostei

NR

Divulgação

82 (59%)

43 (31%)

12 (9%)

1 (1%)

Programação

127 (92%)

11 (8%)

-

-

Organização

126 (91%)

12 (9%)

-

-

Temas
abordados

126 (91%)

11 (8%)

-

1(1%)

Conhecimento
palestrantes
em relação à
temática

132 (96%)

5 (3%)

1(1%)

-

Adequação das
instalações

115 (83%)

22 (16%)

1(1%)

-

Total (828)

708 (86%)

104 (12%)

14 (2%)

2(0,2%)
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Foi solicitado também que fosse acrescido ao final da avaliação recomendações para o seguimento do evento. A tabela 02 apresenta as categorias
formadas com as respostas.
Tabela 02. Resultado das recomendações feitas pelos participantes na
avaliação final do Colóquio Primeira Infância e Gravidez na Adolescência –
Desafios e Repercussões Clínicas, Psicossociais e Políticas Públicas, realizado
dias 07 e 08 de Novembro, Fortaleza-CE. RNPI, IFAN, 2013.
Categorias

%

Melhorar logística (divulgação, mais vagas, mais dias,
lanche pela manhã)

21

Inserção de novas temáticas

19

Participação de adolescentes e meninas grávidas

19

Mais dinâmicas, vivências e práticas.

09

Participação de outros atores (gestores, técnicos sistema
de garantia de direitos, acadêmicos)

08

NR

07

Convidar palestrantes de outras áreas (humanas)

04

Mais tempo para debate

04

Elogios

04

Outros

04

Repetir em outro local (estado ou município)

01

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE
OS CONTEÚDOS APRESENTADOS
Com o propósito de fomentar o debate e fortalecimento dos novos conhecimentos sobre a gravidez na adolescência e suas implicações na primeira
infância o Colóquio pretendeu iniciar uma discussão sobre a temática apontando os pontos principais, fomentando o debate em vários segmentos da
sociedade, tendo em vista que o público participante era composto de gestores, profissionais das áreas da saúde, educação, assistência social, sistema de
garantia de direitos, ONGs, entre outros.
Dessa forma, iremos de maneira sucinta apresentar os pontos de maior destaque nas apresentações e debates.
As falas já na mesa de abertura elucidaram para a complexidade do tema e
a urgência em enfrentá-lo. Dados epidemiológicos apontam para um aumento
de gestações em meninas cada vez mais jovens e ainda para uma evidência de
que essas meninas estão expostas a mais riscos e complicações, por exemplo,
mortalidade infantil de filhos de mães adolescentes representa aproximadamente 20% do total; o baixo peso ao nascer é 2 vezes maior e a mortalidade
neonatal 3 vezes maior também para essa faixa etária.
Outro aspecto apontando foi a dificuldade dos serviços de saúde em reconhecer esse direito à saúde sexual e reprodutiva e ainda essas gestações como
específicas dentro da linha de cuidado oferecida, seja nos serviços de saúde da
Atenção Básica, seja nos serviços de atenção especializada ou maternidades.
Entendendo também as determinações sociais desse risco, associado muitas
vezes a vulnerabilidades importantes como exclusão social e pobreza.
Deste modo, o Colóquio serviu para focar o problema onde de fato ele está,
sendo o início de um processo maior, com propostas e recomendações.
Os dados epidemiológicos e as evidências científicas marcaram a fala da
conferência de abertura do evento. No nível mundial a África e a América do
Sul são as regiões mais afetadas com as maiores taxas de fecundidade entre
mulheres de 15 a 19 anos. Os dados apontam ainda meninas cada vez mais
jovens ficando grávidas, 3 em cada 10 meninas ficam grávidas antes dos 20
anos. Outros indicadores apresentados indicam que as meninas, principalmente as menores de 15 anos estão ficando grávidas na maioria das vezes sem desejar essa gestação, e tem aumentado o número de casos em decorrência de
violências sexuais, fato que torna a gestação ainda mais fragilizada. Ou seja,
estamos falando de gestações não desejadas e estas representam a maioria
dos casos nessa faixa etária. Os dados apresentados no Colóquio indicam que
a gestação não intencional varia na América Latina de 32% a 52% dos casos e
essa proporção deve ser bem mais expressiva em meninas menores de 15 anos.
Um ponto de destaque da fala de abertura e que se repete nas falas seguintes
diz respeito a uma série de indicadores associados que tornam o enfretamento
a temática ainda mais complexa e apontam para soluções intersetoriais, são
eles: pobreza, exclusão (educacional, econômica, social), falta do exercício dos
direitos sexuais e reprodutivos, fragilidade da assistência à medidas de proteção. Além disso, existem barreiras sociais e culturais relacionados a distribuição dos contraceptivos pelas Unidades Básicas de Saúde (serviços não recebem meninas sozinhas, principalmente menores de 15 anos).
Estratégias estão sendo formuladas visando o enfretamento dessa problemática. A OPAS reforça a importância de um planejamento reprodutivo e aponta cinco chaves para o sucesso, destacando que os jovens, para estarem fortalecidos, devem ter acesso a serviços competentes de planejamento familiar; a
comunidade deve estar mobilizada para iniciativas sustentáveis de prevenção
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da gravidez na adolescência; atores envolvidos devem estar informados sobre
como apoiar as ações de prevenção de gravidez na adolescência, e para fortalecer a comunidade, devem ser elaborados programas baseados em evidência
para educar e motivar os jovens e que ainda exista um alcance efetivo à populações prioritárias tendo em vista a diversidade de comunidades.
Ainda pela manhã no primeiro dia foram lançados dois livros. A Estratégia
Brasileirinhas e Brasileiros Saudáveis1 criada em 2007 pelo Ministério da Saúde
e Fiocruz atua na construção de uma política integrada de promoção e atenção no campo da saúde materno-infantil. O livro, lançado no Colóquio apresenta os marcos teóricos que sustentam a proposta e as experiências de implementação da iniciativa em seis municípios pilotos: Araripina e Santa Filomena,
ambos no Sertão do Araripe, em Pernambuco, Campo Grande (MS), Florianópolis (SC), Rio Branco (AC) e Rio de Janeiro (RJ).
Outro livro apresentado no evento Vivendo esse mundo digital – impactos
na saúde, na educação e nos comportamentos sociais2, discorre sobre os desafios e preocupações resultantes dessa nova tecnologia. Ética, segurança,
saúde e educação, são as temáticas abordadas ao longo da publicação. Na
tarde do primeiro dia de Colóquio tivemos o Painel Primeira Infância e Gravidez
na Adolescência: aspectos de vulnerabilidade e proteção. Novamente a tônica
principal foram as evidências científicas reiterando a necessidade de se enfrentar o problema com urgência. Como por exemplo, as altas taxas de mortalidade infantil referente a essa faixa etária que se destacam dos dados gerais.
A mortalidade infantil geral no Brasil no ano de 2007 mostra essa diferença.
Geral: 15,7/1000 NV, 15-19: 14,3/1000 NV e <15 anos: 23,9/1000NV.
As recomendações destacam a necessidade de maior quantidade de registros sobre o tema, serviços especializados (adolescentes e seus filhos), educação sexual na escola, atividades também junto às famílias, acesso livre a contraceptivo, sensibilizar a mídia, entre outros.
Ainda apresentando as vulnerabilidades associadas a essa gestação, principalmente se ocorrer antes dos 15 anos, foram apontados riscos importantes
que interferem diretamente na saúde da gestante e do bebê.
O nascimento de bebês de mães adolescentes com baixo peso é comum
tendo em vista a fragilidade do corpo dessa menina que ainda esta em crescimento e formação, assim é mais difícil dividir os nutrientes necessários
com o bebê que está sendo gerado, trazendo complicações sérias e riscos
biológicos para ambos.
As adolescentes grávidas podem ganhar mais peso durante a gestação, mas
transferem menos nutrientes para os fetos porque também estão em crescimento. Geralmente a alimentação da adolescente é precária em nutrientes e
isso pode interferir diretamente na formação e desenvolvimento dos bebês.
Como estratégias foram apresentadas maior investimento em educação em
saúde, facilitar o acesso e frequência ao pré-natal e uma atenção especializada nos serviços e programas (Rede Cegonha) específicos para as adolescentes.
A articulação com órgãos governamentais são essenciais para o enfrentamento da atenção a essas meninas. De acordo com o Ministério da Saúde
o SUS tem um papel importante nas conquistas na área da saúde e muitos
avanços merecem comemoração, tais como a universalidades da atenção à
saúde, o decréscimo de indicadores como mortalidade infantil entre outros.
Em relação a temática do evento destacam-se dois programas a Rede CePENELLO, L. M. (ORG). Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis: a contribuição da Estratégia
Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis para à construção de uma política de atenção integral à saúde
da criança. Rio de Janeiro: Instituto Fernandes Figueira, 2013.
2
ABREU, C. N.; EISENTEIN, e; ESTEFENON, S. G. B. (ORGS.). Vivendo esse mundo digital – impactos na saúde,
na educação e nos comportamentos sociais. Rio de Janeiro: ARTMED, 2013.
1

gonha e o Brasil Carinhoso, ambos com estratégias para atenção a saúde da
gestante e da criança pequena. Outro programa de governo federal que contribui com a melhoria da qualidade de vida da população é o Bolsa Família,
tirando milhares de pessoas da linha de pobreza.
Contudo, em relação ao atendimento a adolescente grávida ainda precisa
avançar muito no serviço oferecido. Além dos indicadores já apresentados, destacamos as complicações advindas de abortos, que geralmente nessa faixa etária,
acontece tardiamente e apresentam maior risco. Pesquisas realizadas na Argentina mostram que 13% das mortes maternas por aborto são de mulheres de 10 a 19
anos e hospitalizações por conta de abortos representam 16% nessa faixa etária.
Outro aspecto mencionado para melhorar o acolhimento ao adolescente
nos serviços de saúde se refere a maior cuidado com o sigilo das informações
trazidos pelo adolescente; maior flexibilidade no atendimento (horários, entrega de material); opção por mais atividades em grupo; estratégias para que o
pai se envolva mais durante o atendimento na gestação; entre outros.
Compreender os impactos no desenvolvimento infantil também foi pauta do
Colóquio. É preciso lembrar que muitos riscos estão envolvidos no casal adolescente e que as estratégias também devem considerar essas especificidades. Por
exemplo, intervenções no próprio domicílio, integração com redes de apoio, parceria com órgãos governamentais são necessárias para o sucesso dessa atenção.
A experiência do Laboratório de Análise e Prevenção da Violência - LAPREV
destaca atividades em grupo e atividades individuais cujos objetivos são a reorganização da vida social dessas meninas e importância da maternidade e
atividade com profissionais para atender e acolher de maneira adequada essa
maternidade. Ressalta-se também a dificuldade em conciliar maternidade
com violência, fator que influência diretamente nessas percentagens. Outro
destaque foi para a Campanha da chamada Síndrome do Bebê Sacudido que
tem causado traumas cerebrais e danos físicos (hemorragia, cegueira, dificuldade de aprendizagem e deficiência mental).
O Programa Infância Melhor - PIM realizado no estado do Rio Grande do Sul
que tem como objetivo o acompanhamento da gestante e crianças de 0 a 6
anos foi apresentado como uma estratégia importante para o acompanhamento de gestantes adolescentes.
Apresentada como uma fase de grandes mudanças, a adolescência tem sido
alvo de muito preconceito tanto pela sociedade em geral como pelos serviços
que costumam ter dificuldades em se estruturar para atendê-los mesmo sem
nenhuma complicação. Em contrapartida, a gravidez em si é bastante valorizada socialmente, como um momento mágico, de descobertas, etc.
Essa dicotomia muitas vezes é pouco percebida nesses casos e a adolescente é vista como gestante sendo ignoradas as características particulares dessa fase. Essa equação adolescência e gravidez é bastante complexa acrescida
ainda de fatores psicossociais. Outro ponto aponta para a invisibilidade do pai
no acompanhamento na gestação e criação dos filhos. A pergunta essencial é
Porque as meninas engravidam? Somente quando tivermos clareza disso é que
podemos traçar ações positivas.
Fazendo link com essa apresentação temos fala que versa sobre apoio e acolhimento de mães adolescentes. Ao investigar porque essas meninas estão engravidando tão cedo, surge como alternativa a busca por um amor que não foi
lhe dado ou a busca por encontrar um sentido para uma vida tão marcada por
desigualdades. Oferecer esse apoio e ajudá-la a entender questões até pouco
exploradas é uma alternativa, e ao estar com essa gestante, não esquecer que
ela é também uma menina e não somente mais uma gestante.
Na busca de compreender essa realidade é que se sustenta a importância de
conhecer os dados e indicadores associados a gravidez na adolescência foram
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apresentados alguns dados referente ao Ceará. 18% da população brasileira
são de adolescentes, no Ceará eles são 20%. As maiores vulnerabilidades são:
pobreza (29% da população geral e 38% de adolescentes); homicídios (20/1000
geral e 43,2/1000 adolescentes); educação (20% dos adolescentes estão fora
da escola); gravidez e educação (6,1% meninas sem filhos fora da escola e 75,7%
com filhos que estão fora da escola); raça (adolescente negro tem 3,7 mais risco
de ser assassinado). (Fontes: DATASUS, UNICEF)
Foram apresentados também Marcos legais e Diretrizes Nacionais relacionadas a essa faixa etária, 3 eixos de atuação: acompanhamento crescimento
e desenvolvimento; atenção integral à saúde sexual e reprodutiva; atenção
integral uso e abuso de drogas em pessoas jovens. Todas associadas a condições sociais vulneráveis.
Outras ações governamentais foram apresentadas como as Linhas de Cuidado da área do adolescente do MS. Os temas trabalhados são: participação juvenil (projeto de vida); diversidade sexual; ética e cidadania (cultura de paz); igualdade racial e étnica; equidade de gênero e empoderamento do sexo feminino.
Além disso, estratégias de fortalecimento das Organizações Sociais; reorientação dos serviços de saúde; direito a privacidade; qualificar melhor a Atenção
Básica para lidar com esse público específico; ampliar acesso a Caderneta do
Adolescente, maior adesão ao Programa Saúde na Escola - PSE, entre outros.
As políticas públicas têm buscado compreender esse indivíduo como um
ser integral.
Outro momento do Colóquio abordou a questão do parto humanizado, apresentando uma experiência do Ceará. Um Curso oferecido a aproximadamente
200 gestantes e repassado também aos profissionais visando continuidade das
ações. O conteúdo do curso apresenta o parto como humanizado (protagonistas
são as mães e as crianças), ativo (a mulher tem que ter participar ativamente do
processo) e consciente (valorizar o poder da mulher nesse processo). A situação
no ambiente hospitalar deve ser adequado a esse momento, acolhedor.
Outros alertas foram evidenciados, tais como o excesso de cesáreas e a grande quantidade de Ocitocina (medicação que estimula as contrações), estudos
já comprovam suas complicações clínicas para mulher e as crianças. É preciso
rever a crença de que as altas taxas de mortalidade materna são associadas a
um pré-natal mal feito. Tem sido levantado que os serviços de obstetrícia realizado no país, tem assumido um papel mais intervencionista o que pode estar
interferindo diretamente nessas complicações e óbitos.
Para mudar essa realidade é necessário que as mulheres assumam novamente a capacidade de terem seus filhos.
Outro painel do Colóquio esteve relacionado a garantia de direitos para as
adolescentes e a primeira infância.
O que foi colocado é que apesar de terem prioridade absoluta as crianças
e adolescentes acabam sendo os mais violados: homicídio, condições de trabalho ilegais ou precárias, evasão escolar, casos de violência, uso excessivo
de medidas de abrigo e privação de liberdade para adolescentes em conflito
com a lei, mapa da violência, etc.
Em relação ao papel do município são desafios permanentes da gestão do
SUS fortalecer vínculos interfederativos, alcançar maior efetividade, eficiência e qualidade da resposta do sistema às necessidades da população – acesso
com qualidade; inovar nos processos e instrumentos de gestão do SUS; superar
a fragmentação das políticas de saúde.
Outros programas também foram lembrados como estratégias importantes
na atenção a saúde de mulheres e crianças, tais como: Estratégia Nacional de
Aleitamento Materno e Método Canguru, Programa Nacional de Imunização,
Estratégia Saúde da Família.

Quanto ao fomento de novas políticas públicas traçadas para Primeira Infância, foi apresentado o Plano Nacional da Primeira Infância, enfocando as
principais ações meio e finalísticas organizadoras de uma agenda para os municípios. Para mudar o panorama da infância brasileira é preciso enfrentar os
desafios nas 5 regiões do país, em cada estado e em cada município, respeitando as diversidades que se impõem em diferentes contextos.
Como Novos Desafios foram mencionados: existência de diferentes “Brasis”
demandando diferentes políticas públicas para a primeira infância; o desenho
de políticas públicas na primeira infância deve ser um exercício com diferentes atores (governo e sociedade civil); locais, incluindo-se a participação das
crianças; há fortes dificuldades municipais para otimizar recursos financeiros
e ter um impacto crítico. Isto precisa ser considerado para políticas eficazes na
prevenção e cuidados da gravidez na adolescência.
Como último painel do Colóquio, Boas Práticas foram apresentadas, como:
os Programas Infância Saudável do Núcleo de Estudos de Violência; Projeto
mãe adolescente (compreensão, saúde, educação, orientação) do Hospital
Universitário do Espírito Santo; Programa P do Instituto Papai que reforça o
papel da figura paterna nesse processo. Além das experiências das Casas do
Adolescente, do projeto Jovem Protagonista, Agente de Saúde Adolescente e
dos Centros de Convivência.
Essas experiências apresentam alternativas como atividades de grupo, visitas domiciliares, acolhimento mais humanizado e de acordo com as necessidades específicas dessa faixa etária, escuta mais qualificada por parte dos
profissionais dos serviços de saúde, diminuição dos riscos e complicações causados pela gravidez precoce, entre outros, que vem fortalecendo esta temática, apontam os desafios a serem enfrentados e reforçam a necessidade eminente de que políticas públicas, ações estratégicas e advocacy são urgentes.
Como recomendações entende-se que após a realização do Colóquio fica
evidente o acerto do GT Saúde - RNPI na realização do evento, tendo em vista
a complexidade do tema.
Os dados apresentados evidenciam um aumento de casos de meninas engravidando, sem desejar, cada vez mais cedo e os muitos problemas associados a isso. As complicações clínicas são imensas, assim como as consequências
no âmbito psicossocial, além da ausência do pai e sua invisibilidade durante o
processo de gestação e cuidado com o filho.
Outra evidência é que a gravidez na adolescência envolve muitos aspectos,
tendo o componente social, econômico, político e cultural uma determinação
importante na compreensão desse contexto, assim como a importância do trabalho intersetorial, tornando os segmentos já excluídos ainda mais vulneráveis.
Trata-se, sem dúvida de um tema difícil, ligado a uma fase da vida complexa
e com muitas particularidades. Muitas vezes os profissionais têm que desconstruir sua forma de trabalho e reconstruir novas formas de se comunicar, adaptando os protocolos as demandas dessa faixa etária, lembrando que mesmo
gestantes e futuras são meninas que ainda estão crescendo e se desenvolvendo. Necessitam de afeto e apoio emocional.
Além de garantir a essas gestantes um atendimento de qualidade que dê
conta de suas necessidades, oportunizar a escolha por novos caminhos são essenciais. O cuidado com o bebê e a participação ativa da figura paterna também fazem parte e devem ser agregadas a esse processo.
Certamente a divulgação dessas evidências, o olhar atento e consciente em
relação aos desafios ainda a serem enfrentados, principalmente na reorientação dos serviços, e a socialização das boas práticas fazem parte das estratégias que devem ser perseguidas pela RNPI que assume esse compromisso junto
a seus parceiros, ao público presente no evento e principalmente a sociedade.
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6. CARTA ABERTA ENTREGUE
A GESTORES E SOCIEDADE
Fortaleza, Dezembro de 2013

Ao representante da Organização Pan Americana de Saúde/OPAS
À Secretaria de Atenção à Saúde, Ministério da Saúde
À Coordenação Técnica da Criança e Aleitamento Materno, Ministério
da Saúde
À Coordenação Técnica da Saúde do Adolescente, Ministério da Saúde
Ao Representante do UNICEF no Brasil
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A Rede Nacional Primeira Infância, através do Grupo de Trabalho
Saúde, em base a sua missão ratifica que a primeira infância é uma
fase fundamental para o desenvolvimento humano, e que também
é uma fase de maior vulnerabilidade e que demanda proteção especial. Assim sendo, junto com parceiros, organizou e promoveu nos
dias 07 e 08 de novembro 2013, em Fortaleza, o Colóquio sobre Primeira Infância e Gravidez na Adolescência: Desafios, repercussões
clinicas, psicossociais e políticas públicas. Trazendo para as discussões a gravidez na adolescência e suas implicações para a sobrevivência, desenvolvimento infantil- materna sob os prismas dos direitos sexuais e reprodutivos da adolescente e dos direitos da criança.
As discussões evidenciaram premissas e recomendações, a saber:

CONSIDERANDO QUE:
t A Constituição Federal do Brasil em seu Art. 227, assegura ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;
t O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 7º, afirma que
A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde,
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o

nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições
dignas de existência;
t A população de adolescentes (10-19 anos) no Brasil é estimada em 34
milhões de pessoas, dessas aproximadamente 17 milhões são meninas;
t A gravidez em adolescentes fortalece o ciclo de pobreza e das
desigualdades sociais em países em desenvolvimento, no Brasil a
proporção média de nascidos vivos para adolescentes entre 10 e 14
anos de 0,95%, e de 18,29% para adolescentes 15-19 anos no Brasil
(SINASC 2011);
t Nos aspectos nutricionais ocorre o fenômeno biológico do duplo anabolismo, entendido como dois corpos crescendo ao mesmo
tempo e competindo pelo mesmo nutriente, e assim, na fase final do
crescimento quando menor do que 15/16 anos, a adolescente transfere menos do seu ganho de peso para o feto/RN, contribuindo para
o baixo peso do RN e da prematuridade, e daí a dupla vulnerabilidade da gestante adolescente e de seu recém-nato;
t Há aumento dos riscos de mortalidade da adolescente durante a
gestação e aumento da mortalidade neonatal e das crianças filhos
de adolescentes, nos primeiros 2 anos de vida;
t Anualmente nascem aproximadamente 27 mil nascidos vivos/NV
de mães adolescentes entre 10-14 anos de idade, e aproximadamente 530 mil NV de filhos de adolescentes entre 15-19 anos, no Brasil;
t Que 20% de toda mortalidade neonatal e no primeiro ano de vida
no Brasil são de filhos de mães de adolescentes tendo como principais intercorrências, a prematuridade e baixo peso ao nascer;
t Incidência de bebês com baixo peso é duas vezes maior entre os
filhos de mães adolescentes, e mortalidade neonatal é três vezes
maior que de mulheres adultas;
t Quanto mais jovens as mães adolescentes maiores os riscos e consequências para a sobrevivência e desenvolvimento infantil, pois
são menos atentas às necessidades do bebê, por dificuldades de estabelecer vínculos afetivos e padrões de comunicação e cuidados
com seus filhos;
t Há repercussões psicossociais negativas relacionados a gestante
adolescente (evasão escolar, abuso de drogas, baixa autoestima entre
outros) e ao seu filho (incluindo atrasos do desenvolvimento, falta de
apego, abandono, abusos, desnutrição, falta de vacinação) e na família.

RECOMENDAMOS:
t Gerar indicadores sociais e clínicos para servirem como sentinela
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para gravidezes em menores de 15 anos derivados da fecundidade
e maternidade, pois serão medidas de controle de funcionamento
de outros programas correlatos sobre direitos reprodutivos e sexualidade na adolescência e dos resultados dos programas de saúde e
cuidados na primeira infância;
t Promover serviços especializados para a atenção a adolescentes
que facilitem a prevenção da gravidez em menores de 15 anos, e que
disponibilizem profissionais multidisciplinares qualificados que detectem e resolvam acontecimentos mais importantes relacionados
com a gravidez, puerpério, e cuidados do recém-nascido;
t Aprimorar o Programa de Atenção a Saúde e Aleitamento Materno
do Ministério da Saúde, para priorizar e dar assistência e atenção às
peculiaridades e cuidados de filhos/as de mães adolescentes;

22

t Intensificar os recursos governamentais para programas de educação sexual participativa para os jovens, famílias e estabelecimentos educativos, motivando-os a participar de soluções de problemas
de saúde sexual e reprodutiva e fomentar a comunicação afetiva
na família;
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t Procurar acesso livre e informado aos programas e métodos de anticoncepção (incluindo anticoncepção de emergência), derrubar as barreiras que impedem o acesso da população adolescente a exercer livre
e responsavelmente seus direitos sexuais e reprodutivos;
t Comprometer e sensibilizar aos meios de comunicação, especialmente para a TV, radio e jornais objetivando fomentar aspectos
educativos que permitam: sensibilização social, fortalecer recursos
pessoais (habilidades sociais, autoestima), fomentar o desenvolvimento de atitudes favoráveis à igualdade de gênero e direitos sexuais e reprodutivos durante a adolescência;
t Facilitar o acesso e a frequência aos programas de pré-natal de
adolescentes com visitas quinzenais para uma avaliação e acompanhamento multidisciplinar integrado com profissionais da área médica e de enfermagem, mas também nutrição, psicologia, serviços
social, incluindo visitas domiciliares em casos de risco;
t Adaptar os conteúdos dos cuidados de pré-natal para rastreamento dos comportamentos de risco (transtornos comportamentais, violência, drogas, DSTs, contracepção/preservativos, inclusão escolar
e social);
t Fortalecer o acompanhamento nutricional e Programas de Re-educação alimentar, inclusive bolsas-alimentação para famílias,
com adolescentes gestantes, no período de amamentação e para os
primeiros anos de vida da criança;
t Estabelecer Bolsa-auxílio social (Rede Cegonha para Adolescente);

t Identificar principais barreiras familiar e psicossocial com as visitas domiciliares pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF);
t Acompanhamento e tratamento das deficiências nutricionais e problemas clínicos e obstétricos mais complexos, por equipes especializadas;
t Capacitação profissional e treinamento de multiplicadores para
o trabalho em rede nacional para a prevenção dos problemas das
gestantes adolescentes e da primeira infância através dos recursos
governamentais e universitários de disseminação da informação
como as Redes de Telesaúde e Telemedicina, além dos profissionais e
das organizações participantes da Rede Nacional Primeira Infância.
Luzia Torres Gerosa Laffite
Secretaria Executiva RNPI – Biênio 2013/2014
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7. IMAGENS
DO COLÓQUIO
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ANEXO 1 - RELEASE
PRIMEIRA INFÂNCIA E GRAVIDEZ
NA ADOLESCÊNCIA SÃO TEMAS
DE COLÓQUIO EM FORTALEZA-CE
Já estão abertas as inscrições para o Colóquio Primeira Infância e Gravidez na
Adolescência – Desafios e Repercussões Clínicas, Psicossociais e Políticas Públicas. O evento, promovido no Hotel Mareiro em Fortaleza. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do site www.primeirainfancia.org.br
A realização do Colóquio está sob a coordenação do Grupo de Trabalho de
Saúde – RNPI, composto pelas organizações - Visão Mundial, Plan International, Instituto Zero a Seis, Centro de Estudos Integrados Infância, e Instituto da
Infância – IFAN. E conta com apoio da Organização Pan Americana de Saúde,
Ministério da Saúde, UNICEF e Secretaria da Saúde do Estado do Ceará.
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O Colóquio tem como objetivo fomentar o debate e o fortalecimento dos
novos conhecimentos sobre a gravidez na adolescência e suas implicações na
primeira infância, além de políticas públicas e intervenções de atenção primária e ações de proteção.
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Palestrantes e moderadores confirmados: Dr. Rodolfo Gómez Ponce de León
– OPAS; Dr. Paulo Vicente Bonilha Almeida – Saúde da Criança /MS; Sra. Luzia
Laffite – RNPI/IFAN; Sr. Flavio Debique – Plan International; Dra. Lúcia Williams
– LAPREV/UFSCAR; Dra. Evelyn Eisenstein – CEIIAS – RJ; Dra. Andrea Leusin de
Carvalho – PIM; Dra. Francisca Maria de Oliveira Andrade – UNICEF; Dra. Isabel
Bouzas – UERJ; Dra. Márcia Lessa – SESA/CE; Pe. Adolfo Serripierro – Associação Maria da Vida; Dra. Thereza de Lamare – Saúde do Adolescente e Jovem
/ MS; Dr. João Amaral – UFC; Dr. Manoel Fonseca – ANVISA; Sra. Sandra Luna
– SESA/CE; Dr. Sérgio Eduardo M. da Rocha – Secretaria de Direitos Humanos
(SDH); Dra. Marema Patrício – CONASEMS; Sra. Neilza Costa – Visão Mundial; Dr.
Renato Alves – NEV; Dra. Albertina Duarte Takiuti – PMSP; Francisco Luiz Zaganelli – UFES; Sr. Rafael de Freitas Dias Acioly – Instituto Papai; Sr. Armando de
Paula – GAPA/CE.
Na ocasião serão lançados também os livros Esse Mundo Digital e A contribuição da Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis para a construção de uma política de atenção integral à saúde da criança.
A gravidez na adolescência é uma das ocorrências ma is preocupantes relacionadas à falta de informação sobre sexualidade na adolescência, com sérias
consequências para a vida dos/das adolescentes envolvidas, de seus filhos/as
que nascerão e suas famílias. A maioria dessas adolescentes não tem condições financeiras nem emocionais para assumir a maternidade. Por causa da
repressão familiar, muitas delas fogem de casa e muitas abandonam os estudos. Os problemas associados com a gravidez da adolescente concentram-se,
mais gravemente, no aspecto indesejado da gravidez e a frequente busca por
alternativas de solução para a sua vida e a do bebê.
Estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde aponta que a incidência de recém-nascidos com baixo peso, gerados por mães adolescentes é duas

vezes maior que os gerados por mães adultas. A taxa de morte neonatal é três
vezes maior. E o pai da criança? Porque o drama da gravidez em adolescentes
não é monopólio das meninas! Afinal, sem a participação do homem, não haveria a concepção. Infelizmente, os rapazes, principalmente aqueles que apenas "ficam", não querem assumir também a responsabilidade sobre a gravidez
e a paternidade.
As complicações psicossociais relacionadas à gravidez na adolescência são,
em geral, também importantes assim como as complicações físicas. A adolescência, em si, pode ser fator de risco para a gestação. Há também a possibilidade do risco psicossocial, associado à aceitação ou não da gravidez (tentou
interrompê-la?), com reflexos sobre a vida da gestante adolescente que podem
se traduzir na adesão (ou não) ao preconizado durante o acompanhamento
pré-natal.
O profissional deve atentar para as peculiaridades desta fase e considerar
a possível imaturidade corporal e emocional, providenciando o acompanhamento psicológico quando lhe parecer indicado. Cabe salientar que, por força
do Estatuto da Criança e do Adolescente, além da Lei nº 11.108/2005, a adolescente tem direito a acompanhante durante a gestação, no parto e no pós-parto, e deve ser informada desse direito durante o acompanhamento. Daí a importância de um conjunto de medidas de apoio do sistema de saúde e suporte
social para diminuir as complicações durante os períodos de pré-natal, parto
e pós-parto, fortalecer a relação mãe-filho e garantir as melhores condições
possíveis para o bebê e para a família como um todo, e assim diminuir as altas
taxas de fecundidade da adolescente e a mortalidade neonatal dos filhos de
mães adolescentes no Brasil.
Serviço: Colóquio Primeira Infância e Gravidez na Adolescência – Desafios e
Repercussões Clínicas, Psicossociais e Políticas Públicas.
Data: 7 e 8 de novembro de 2013
Local: Hotel Mareiro (Av. Beira Mar, 2380 – Meireles – Fortaleza/CE). Inscrições,
programação completa e informações: www.primeirainfancia.org.br
Telefone: (85) 3268-3979
Mais informações para a imprensa: Déborah Duarte
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ANEXO 2 – PROGRAMAÇÃO FINAL DO EVENTO
Horário
8h às 9h
9h às 10h

10h às
11h30min
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11h30min
às
12h30min
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14h às
17h30min

17h30min
9h
9h15min
às
11h30min

Dia 07/11 – Quinta feira
Atividade
Credenciamento
Abertura do Seminário
Secretária Executiva da RNPI; Ministério da Saúde/OPAS; Secretaria Estadual de Saúde do CE; Secretaria Municipal de Saúde
de Fortaleza; Plan Brasil; Visão Mundial
Conferência de Abertura: Primeira infância e gravidez na adolescência, desafios e repercussões clínicas, psicossociais e políticas públicas.
Palestrante: Dr. Rodolfo Gómez Ponce de León – OPAS
Palestrante: Representante Coordenação Geral de Saúde da
Criança e Aleitamento Materno - MS
Moderadora: Luzia Laffite – IFAN / RNPI
Lançamento dos Livros Esse Mundo Digital e A contribuição da
Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis para a construção de uma política de atenção integral à saúde da criança.
Liliana Lugarinho e Kelma Medina;
Intervalo – Almoço
Paínel I: Primeira Infância e Gravidez na Adolescência: aspectos de
vulnerabilidade e proteção. Moderador: Flávio Debique – Plan Brasil
Subtema 1: Mortalidade infantil e Perinatal, Fatores relacionados com a gravidez em adolescentes menores de 15 anos, na
América Latina. 30’
Palestrante: Dra. Nina Zamberlin - FLASOG (presença virtual)
Subtema 2: Desafios dos serviços de saúde para o acompanhamento dos filhos de mães adolescentes. 30’
Palestrante: Dr. Paulo Vicente Bonilha Almeida - Saúde da
Criança e Aleitamento Materno - MS
Subtema 3: Gravidez na adolescência e impactos no desenvolvimento infantil. 30’
Palestrante: Dra. Lúcia Williams – LAPREV/UFSCAR
Subtema 4: Nutrição da criança e do adolescente: Uma agenda
necessária. 30’
Palestrante: Dra. Evelyn Eisenstein – CEIIAS - RJ
Subtema 5: Primeira Infância Melhor – PIM: A Importância do acompanhamento no desenvolvimento de filhos de adolescentes. 30’
Palestrante: Dra. Andrea Leusin de Carvalho – PIM
Coffee Break
Dia 08/11 – Sexta feira
Abertura do dia: Resumo do dia anterior
Paínel II: Gravidez na Adolescência Aspectos de Vulnerabilidade e Proteção
Moderadora: Francisca Maria de Oliveira Andrade (Tati) - UNICEF
Subtema 1: Fatores psicossociais da Gravidez na adolescência. 25’
Palestrante: Dra. Isabel Bouzas - UERJ

11h30min
às
12h30min

13h30min
às 15h

15h às
17h30min

17h30min

Subtema 2:. Gravidez na adolescência em situação de vulnerabilidade social. 25’
Palestrante: Dra. Márcia Lessa - SESA/CE
Subtema 3: Apoio e Acolhimento de Mães adolescentes – aspectos psicossociais. 25’
Palestrante: Pe. Adolfo Serripierro - Associação Maria da Vida
Subtema 4: Linha do Cuidado na Saúde do Adolescente: Uma
abordagem nos Direitos sexuais e Direitos Reprodutivos. 25’
Palestrante: Dra. Thereza de Lamare - Saúde do Adolescente e
Jovem / MS
Palestra: As Experiências do Ceará
Moderador: Dr. João Amaral - UFC
Subtema: Parto Humanizado. Palestrante: Dr. Manoel Fonseca –
ANVISA
Intervalo – Almoço
Paínel III: Garantindo os Direitos na Primeira Infância
Moderadora: Sandra Luna – SESA/CE (substituída por Metilde
Ferreira Carvalho)
Subtema 1: Adolescentes no Brasil – Um olhar desde o direito. 25’
Palestrante: Dr. Sérgio Eduardo M. da Rocha - Secretaria de Direitos Humanos (SDH)
Subtema 2: Primeira infância e gravidez na adolescência: O Papel
do Município. 25’
Palestrante: Dra. Marema Patrício – CONASEMS
Subtema 3: Plano Nacional da Primeira Infância construindo
agenda nos municípios. 25’
Palestrante: Dra. Luzia Laffite - IFAN; RNPI
Paínel IV: Boas Práticas
Moderadora: Neilza Buarque Costa – Visão Mundial
Subtema 1: Programa Infância Saudável. 25’
Palestrante: Dr. Renato Alves - Núcleo Estudos de Violência / NEV
Subtema 2: Boas Práticas em Políticas Públicas na Saúde do
Adolescente no Município de São Paulo. 25’
Palestrante: Dra. Albertina Takiuti Duarte - PMSP
Subtema 3: Boas Práticas no Atendimento a adolescente Grávida Hospital Universitário no Espírito Santo. 25’
Palestrante: Dr. Francisco Zaganelli – UFES
Subtema 4: Paternidade na adolescência. 25’
Palestrante: Dr. Rafael de Freitas Dias Acioly - Instituto Papai
Subtema 5: Projeto Jovem Protagonista em Saúde / Agentes de
Saúde Adolescente – ASA. 25’
Palestrante: Armando de Paula – GAPA/CE
Substituído por: Andrea da Silva de Lima e Francisco Daniel Oliveira Vital
Encerramento.
Coffee Break.
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ANEXO 3 – MINI CURRÍCULO
DOS PALESTRANTES CONVIDADOS
ADOLFO SERRIPIERRO

Graduado em filosofia e teologia com ênfase no campo da psicologia. Formado em medicina-cirurgia, especialista em Pediatria e Ginecologia-Obstetrícia,
pela Universidade de Pádua (Itália). Mestre em GO pela UFMG em Belo Horizonte. USG pela Universidade Laval no Quebec (Canadá). Há 40 anos servindo a
vida das pobres.

ALBERTINA TAKIUTI DUARTE
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Graduada em medicina, Médica da Clínica Ginecológica do Hospital das Clinicas da Universidade de São Paulo e responsável pelo Ambulatório de Ginecologia da Adolescência. Coordenadora do Programa Saúde do Adolescente,
da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, desde 1986. Mestrado e Doutorado em Ginecologia pela Faculdade de Medicina da USP (Universidade de
São Paulo). Coordenadora da Comissão Científica do Adolescente desde 1986.
Coordenadora da Área Técnica da Saúde da Mulher da Secretaria de Estado de
Saúde. Conselheira do Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo.
Consultora da Organização Mundial da Saúde e da Organização Panamericana
de Saúde para assuntos da Adolescência. Membro fundador da ALOGIA (Associação Latino-americana da infância e da Adolescência) e da SOGIA (Sociedade
de Obstetrícia e Ginecologia da Adolescente). Membro da diretoria da SOGIA.
Fundadora do Centro da Mulher Brasileira de São Paulo em 1975. Presidente do
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA de São Paulo. Participante da Comissão Elaboradora da Saúde da Mulher, na VIII Conferência de
Saúde. Autora de seis livros, entre eles: O Prazer de Ser Mulher, O que as Mulheres Não Dizem aos Homens e Gravidez na Adolescência. Coautora de sete livros,
entre eles: Ginecologia Infanto-Puberal e Adolescência e Saúde.

ANDREA LEUSIN DE CARVALHO

Graduada em Medicina pela Universidade de Passo Fundo no Rio Grande do
Sul- RS. Residência Médica em Pediatria no Hospital São Lucas da PUC-RS. Médica Pediatra concursada da Secretaria Estadual da Saúde do RS, onde exerce
a função de Supervisora Técnica do Grupo Estadual do Primeira Infância Melhor- PIM e Coordenadora do Projeto Piloto do PIM na Unidade Materno Infantil do Presídio Feminino Madre Pelletier Médica Pediatra da Atenção Básica no
município de Esteio-RS e Facilitadora da Estratégia AIDPI - Neonatal para o
estado do RS.

ARMANDO DE PAULA

Graduado em Administração na USP. Coordenador Administrativo Financeiro no
Projeto de Desenvolvimento Institucional do Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS,
desde 1994. Consultor do Projeto SELO UNICEF, versão 2000 e 2004, na área de
Direitos, com Certificado de Reconhecimento Pessoal. Mediador para avaliação
de gestão de municípios que concorreram ao Projeto SELO UNICEF – Município
aprovado. Educador Comunitário do GAPA-CE desde 1994, com foco no público
população de baixa renda, mulheres e homens heterossexuais e adolescentes (de
escolas e grupos organizados). Coordenador de Articulação Comunitária da Secretaria do Trabalho e Ação Social de Eusébio – CE, desde 2005.

EVELYN EISENSTEIN

Graduada em medicina, professora Associada da Faculdade de Ciências Medicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro/FCM-UERJ, Coordenadora
de Telemedicina, e Coordenadora do Grupo de Interesse Especial em Saude &
Medicina de Crianças e Adolescentes da Rede Universitária de Telemedicina/
RUTE, Diretora da Clínica de Adolescentes e Diretora do Centro de Estudos Integrados, Infância, Adolescência e Saúde/CEIIAS, membro da Society for Adolescent Health and Medicine/SAHM e representante latino-americana da International Association for Adolescent Health/IAAH.

FLÁVIO ANTUNES DEBIQUE

Graduado em Enfermagem. Possui mestrado em Ética Social e Desenvolvimento Humano pela Universidad Alberto Hurtado no Chile. Tem experiência na área
de Saúde Coletiva. Assessor da Saúde e Primeira Infância da PLAN Brasil.

FRANCISCA MARIA OLIVEIRA ANDRADE

Graduada em medicina. Possui mestrado em Saúde Pública pela Universidade
Federal do Ceará. Doutoranda em Saúde Coletiva pela associação ampla UFC-UECE-UNIFOR. Atualmente é especialista em programas do UNICEF no Brasil
e professora licenciada da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte - Estácio. Tem experiência na área de Pediatria, Saúde Coletiva, Políticas de Saúde e
Direitos da Criança e do Adolescente

FRANCISCO LUIZ ZAGANELLI

Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Especialista em Pediatria pela Escola de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas.
Residência em Pediatria em no Hospital dos Servidores do Estado (HSE-RJ).
Mestrado e Doutorado em Ciências da Saúde, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - Área de Concentração em Saúde da Criança e
do Adolescente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas
Gerais. Foi um dos fundadores da primeira residência médica, em Pediatria, do
Espírito Santo, da qual foi Coordenador de 1976 a 1979. Foi Coordenador do internato de Pediatria da UFES no período de 1975 a 1995. Coordenador do Colegiado de Curso da Faculdade de Medicina da UFES de 2007 a 2009. Coordenador do curso de graduação de Medicina na disciplina Pediatria I em 2006.
Atualmente é professor associado I de Pediatria da UFES e dedica-se ao estudo
da Gravidez na adolescência tema do mestrado e doutorado. Membro do Núcleo de Telessaúde - NUTES/HUCAM desde 2010. É coordenador do Projeto Mãe
Adolescente com sede no hospital das Clinicas da UFES e financiado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Concav). Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Pediatria, atua principalmente nos
seguintes temas: ensino médico, neonatologia, sífilis, crianças e adolescentes,
septicemia e gravidez na adolescência. Conquistou a 1ª colocação no 3º Prêmio Adolescência & Saúde 2012 com o trabalho “Gravidez da adolescente em
hospital universitário no Espírito Santo, Brasil: aspectos da gestação, parto e
repercussões sobre o recém-nascido”

ISABEL CRISTINA DA SILVA BOUZAS

Graduada em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia pela faculdade de Ciências Medicas
da UERJ, Mestrado em Ciências Médicas pela Faculdade de Ciências Médicas(FCM) da UERJ e Doutoranda em Ciências Médicas na FCM-UERJ. Atualmente é
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Editora Chefe da Revista Adolescência & Saúde, Médica da UERJ, responsável
pelos programas de Ginecologia Endócrina do Núcleo de Estudos da Saúde do
Adolescente (NESA) da UERJ e Coordenadora da Atenção Secundária do NESA-UERJ. Tem experiência nas áreas de Ginecologia, Obstetrícia e Medicina de
Adolescência. Em seu currículo Lattes, os temas mais frequentes na contexturização científica são: Adolescência, Saúde de Adolescentes, Capacitação Profissional, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Gravidez e Contracepção na
Adolescência, Ginecologia Endócrina.

JOÃO JOAQUIM FREITAS DO AMARAL

Graduado em medicina. Possui mestrado e doutorado em Epidemiologia pela
Universidade Federal de Pelotas/RS. Realizou Curso de Especialização em Saúde da Criança pela Universidade Estadual do Ceará e Residência Médica em
Pediatria pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Atualmente é professor adjunto de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do
Ceará. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Epidemiologia da
Saúde Mental da Criança.

KELMA MEDINA MEDEIROS DA SILVA
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Graduada em Psicologia. Possui formação para Psicoterapeutas em GestaltTerapia (1994). É servidora pública da Prefeitura Municipal de Campo Grande/
MS, atua na Gerência Técnica do Programa da Criança da Secretaria de Saúde.
Atualmente desenvolve apoio local à Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos
Saudáveis/FIOTEC e a Monitoria do Curso de Especialização GERUS da Escola
de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser. Tem experiência na área de Saúde Coletiva, com ênfase em Programas de Saúde.

LILIANA MARIA PLANEL LUGARINHO

Graduada em Medicina. Tem experiência na área de Saúde Coletiva, com ênfase
em Saúde Pública, atuando principalmente nos seguintes temas: Primeira Infância, Saúde Pública e Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis - EBBS.

LÚCIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE WILLIAMS

Graduada em Psicologia. Pesquisadora do CNPq. Concluiu o doutorado em
Psicologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é Professora Titular
da Universidade Federal de São Carlos. Publicou 33 artigos em periódicos
especializados e 178 trabalhos em anais de eventos. Atualmente coordena
1 projeto de pesquisa. Atua na área de Psicologia. Em seu Currículo Lattes
os termos mais frequentes na contextualização da produção cientifica, tecnológica e artístico-cultural são: violência doméstica, violência conjugal,
abuso sexual infantil, intervenção com famílias, violência contra a mulher,
intervenção precoce, crianças vítimas de violência, Educação Especial, intervenção e Psicologia.

LUZIA TORRES GEROSA LAFFITE

Graduada em Psicóloga, com especializações em Psicologia Infantil nas Relações Mãe- Bebe e Família e Psicologia Organizacional; pós graduação em Administração de Empresas. Atualmente é Superintendente do Instituto da Infância – IFAN; Secretária Executiva da Rede Nacional da Primeira Infancia biênio
2013/14; Coordenadora Responsável da Rede da Primeira Infância do Estado do
Ceará. Possui experiência profissional em desenvolvimento institucional com
ênfase na primeira infância, atuando principalmente em: desenvolvimento e
implementação de programas multisectoriais e regionais; desenho de políticas

públicas e advocacy; planejamento estratégico e gestão de conhecimentos.

MANOEL DIAS FONSECA NETO

Graduado em medicina, possui especialização em Saúde Publica pelo Fundação Oswaldo Cruz, especialização em EPIDEMIOLOGIA pela Universidade Estadual do Ceará e mestrado em MASTER OF P.HC. MANAGEMENT pelo Istituto
Superiore Di Sanita. Atualmente é do Governo do Estado do Ceará, atuando
principalmente nos seguintes temas: SILOS, ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE.

MÁRCIA LESSA FERNANDES RIBEIRO

Graduada em Enfermagem pela Universidade de Fortaleza e Mestrado Profissionalizante em Saúde da Criança e do Adolescente, pela Universidade Estadual do Ceará. Atua como Articuladora do GT Saúde do Adolescente, do Núcleo de
Atenção Primária da Secretaria de Estado da Saúde do Ceará. Tem experiência
na área de Enfermagem, com ênfase em Enfermagem de Doenças Sexualmente Transmissíveis, Promoção à Saúde e Saúde do Adolescente.

MAREMA DE DEUS PATRÍCIO

Graduada em Letras pelo Centro Universitário de Patos de Minas. Especialista
em Saúde Pública e em Políticas Públicas e Gestão de Movimentos Sociais. Exerceu vários cargos de coordenação no setor saúde, trabalhando com a descentralização e implantação do SUS nos municípios juridicionados pela Regional
de Saúde de Patos de Minas-MG. Foi Gestora de Saúde em municípios de médio
porte e exerceu assessoramento a várias secretarias de saúde do interior de
Minas Gerais, regiões do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Tem experiência na
área de Saúde Coletiva, com ênfase em Gestão e Organização de Serviços de
Saúde. Atualmente é assessora técnica do Conselho Nacional de Saúde - Ministério da Saúde

NEILZA ALVES BUARQUE COSTA

Graduada em Serviço Social pela UFPE, pós-graduada em Psicologia Social e
Comunitária pela FAFIRE e em Serviço Social e Saúde Pública pelo IBPEX. Atual
Assessora de Projetos e coordenadora da campanha saúde para as crianças
primeiro da ONG Visão Mundial. Realizou a Coordenação técnica do Estudo Políticas de Proteção a saúde Infantil e Materna, um olhar para filhos de mães
adolescentes, 2011. Pela ONG Visão Mundial. Atual Coordenadora do Grupo de
trabalho Saúde da RNPI e Membro do Comitê Gestor do Projeto de Monitoramento de Direitos da Criança e do Adolescente do Fórum Nacional de Direitos
da Criança e do adolescente.

PAULO VICENTE BONILHA ALMEIDA

Graduado em medicina, residência médica em Pediatria e Gastroenterologia Pediátrica pela Faculdade de Ciências Médicas - UNICAMP. Especialista
em Saúde Pública e Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente também
pela Faculdade de Ciências Médicas - UNICAMP. Atualmente esta a frente da
coordenação geral de saúde da criança e aleitamento materno – Ministério
da Saúde.

RAFAEL DE FREITAS DIAS ACIOLY

Graduado em Ciências Sociais, mestre em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Desde 2008 vem atuando em pesquisas relacionadas às questões de gênero e saúde. Atualmente é educador do Instituto Pa-
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pai, que é uma organização não governamental e atua com homens.

RENATO ANTÔNIO ALVES

Graduado em psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo, graduação em ciências sociais pela Universidade de São Paulo. Mestrado e doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de
São Paulo. Pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de
São Paulo (NEV/USP) e professor da Universidade Metodista de São Paulo. Tem
experiência nas áreas de Psicologia, Sociologia, Direitos Humanos e Educaçao
em Direitos Humanos.

RODOLFO GÓMEZ PONCE DE LEÓN

Graduado em Medicina pela National University of Tucumán, Argentina. Residência em Ginecologia e Obsetrícia. Doutor em Medicina pela National University of Tucumán, Argentina e pósdoc em Saúde Pública pela University of North
Carolina. Atualmente é Assessor Internacional Saúde da Mulher Unidade Técnica Saúde Familiar Gênero e Curso da Vida OPAS/OMS no Brasil
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Graduado em Economia, especialista em Gestão de Programas e Projetos Sociais, exerceu a função de Sub Gestor Nacional das Aldeias Infantis SOS Brasil, esteve como Conselheiro Titular representando a sociedade civil no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA no biênio
2009/2010 e assumiu a Vice Presidência no biênio 2011/2012, representando o
Governo. Atualmente exerce o cargo de Coordenador Geral da Política do Direito a Convivência Familiar e Comunitária da Secretaria Nacional de Promoção
dos Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República. Integra e coordena a Comissão Nacional Intersetorial para o acompanhamento da implementação do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência
Familiar e Comunitária.

THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO

Coordenadora da Área Técnica de Saúde do Adolescente e do Jovem do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria de Atenção à
Saúde do Ministério da Saúde.

ANEXO 4 – CARTA DE BOAS VINDAS
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ANEXO 5 – MODELO AVALIAÇÃO FINAL

36

RELATÓRIO TÉCNICO- Colóquio Primeira Infância e Gravidez na Adolescência –
Desafios e Repercussões Clínicas, Psicossociais e Políticas Públicas

ANEXO 6 – MODELOS DE CERTIFICADO
MODERADOR

37

PALESTRANTE

38

RELATÓRIO TÉCNICO- Colóquio Primeira Infância e Gravidez na Adolescência –
Desafios e Repercussões Clínicas, Psicossociais e Políticas Públicas

PARTICIPANTE

39
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