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Introdução: A inserção do estudante de medicina de forma precoce no Sistema Único de 

Saúde (SUS), preconizada pelas Diretrizes Nacionais do Curso de Graduação em Medicina 

(DCN), proporciona aos estudantes a imersão em uma comunidade com epidemiologia e 

problemáticas singulares como a gravidez na adolescência. Por meio da problematização do 

Arco de Marguerez pudemos observar a problemática da gravidez na adolescência sob a 

perspectiva dos estudantes. Objetivos: relatar a experiência de estudantes de medicina sobre a 

gravidez na adolescência, por meio da observação da realidade. Metodologia: o estudo se deu 

com base na exposição da experiência dos estudantes de medicina e a comparação com a 

abordagem da literatura sobre o tema. A gravidez na adolescência foi levantada por meio da 

utilização da estratégia que utiliza o Arco de Maguerez, que consiste em percorrer os 

seguintes pontos: observação da realidade; levantamento de pontos-chave; teorização sobre o 

tema; hipóteses de solução e aplicação à realidade.  Resultados - A experiência: Ao inserir 

os discentes nos contextos das comunidades contempladas pelas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) com direção das Agentes Comunitárias de Saúde (ACS), em suas buscas para abordar 

os cuidados a saúde da comunidade foi possível observar duas gestações em dois extremos 

sociais. A primeira uma afrodescendente adulta, pobre apresentando gestações de repetição, 

iniciadas na adolescência. Sua primeira gestação foi em um ambiente insalubre e com a 

ausência do acompanhamento pré-natal, em negação da sua gestação. E a outra, adolescente, 

branca, de classe média que se recusava a receber a visita da ACS. Ambas foram afetadas 

pelo advento da gravidez na adolescência, e enquanto uma já sofria com as consequências 

disso, que para ela influenciou a ter múltiplas gestações, maior vulnerabilidade social e 

problemas psicológicos, a outra acabou tendo sua dinâmica de vida alterada, pressões sociais 

e julgamentos, mesmo que em contexto econômico e familiar melhor que o da primeira, 

porém, com melhor potencial de minimizar os riscos presentes em uma gestação considerada 

“precoce”. Com isso foi nos mostrado como os aspectos culturais, psicossociais e econômicos 

podem interferir no curso da gravidez na adolescência. Observando o contexto, se inferir que 

os casos de gravidez na adolescência são influenciados por falta de informação sobre a 

sexualidade e planejamento familiar, falta de planejamento e diálogo antes das relações 

sexuais ou pelo desejo da gestação. Então um dos objetivos como estudantes foi conseguir 

impactar em algum desses pontos, sendo selecionado o acesso à informação e a formulação do 

vínculo entre os adolescentes com os profissionais da saúde. A partir disso foi desenvolvida 

uma atividade em uma escola pública buscando retirar dúvidas e proporcionar informações 

sobre a fisiologia masculina, feminina e uso de preservativos e contraceptivos, o que foi um 

desafio pelo teor polêmico das ações e a vergonha dos alunos da escola, embora estes tenham 

se mostrado interessados. Alguns acabaram explicitando que já tiveram de alguma forma 

algum nível de exposição de sua sexualidade e que atividades práticas auxiliaram no 

desenvolvimento de autonomia sobre seu corpo e saúde, e sobre a eficácia dos métodos 



contraceptivos. Discussão: A adolescência compreende dos 10 aos 19 anos e é uma época de 

mudanças físicas, sexuais, de personalidade e caracterização social. Sendo um período 

vulnerável. A gravidez na adolescência corresponde a 20% dos partos realizados no Brasil. 

Hoje em dia é considerada um problema de saúde pública, por todos os impactos 

psicossociais e de saúde que causam. Contudo, não podemos patologizar isso, pois é algo 

individual, cultural que há menos de um século era considerado normal e até desejado para 

proporcionar maior mão de obra nas famílias. É relatado durante o processo de gravidez 

sentimentos de insegurança, tristeza, esperança, alegria, medo e supressa, demonstrando o 

quanto esse processo é variável entre as gravidas e mutável durante a gravidez. Mas 

atualmente se observa o impacto negativo que a gravidez indesejada na adolescência pode 

causar, ainda mais quando atinge populações vulneráveis, dificultando ou impedindo os 

estudos, causando dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, proporcionando 

desestruturação familiar, rejeição familiar e ocorrência de violência aos filhos. Isso afeta de 

forma diferente as pessoas economicamente favorecidas, sendo mais instruídas, podendo ter 

acesso a apoio a saúde nesse período e após, mas não anula a sobrecarga física e mental desse 

período. Os riscos para a mãe são maiores quanto menos consulta de pré-natal são feitas. Os 

possíveis riscos são ansiedade, depressão, suicídio, aborto, negligência do pré-natal, uso de 

drogas, anemia materna, doença hipertensiva específica da gravidez, desproporção céfalo-

pélvica, infecção urinária, placenta prévia, sofrimento fetal agudo intraparto e dificuldade 

para amamentar. Os riscos para o feto são restrição de crescimento uterino, sofrimento fetal, 

baixo peso ao nascer, prematuridade, apgar mais baixo, doenças respiratórias, mãos 

internações em UTI, além de pior rendimento escolar da criança.  As ações que impactam na 

formulação do vínculo dos adolescentes com o sistema de saúde, o estímulo a autonomia, 

responsabilização por seu futuro, a disponibilidade de métodos contraceptivos e informações 

de como empregá-los deve estar disponível. Deve haver inclusão, equidade, não julgamentos, 

equipe multidisciplinar capacitada para abordar e prevenir as principais consequências 

envolvidas no processo da gravidez na adolescência. Conclusões: Concluímos que o 

estudante de medicina é ferramenta de ação sobre os determinantes da gravidez na 

adolescência, deve refletir sobre os fatores envolvidos e possíveis complicações e buscar 

formular vínculo com a comunidade buscando ser um ponto de informação e amparo. E como 

futuro profissional, deve saber agir de forma respeitosa a abordar temas sexuais, buscando 

estimular o planejamento familiar e perspectiva de vida. E ao atender as mães adolescentes é 

necessário buscar minimizar os riscos de complicações ao estimular a presença nas consultas 

de pré-natal, abordar vulnerabilidades biopsicossociais presentes e frisar que elas ainda estão 

no processo de adolescência e precisam do apoio familiar. 
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