
Folha de S.Paulo - Plantão médico - Julio Abramczyk: Gravidez na adolescência - 12/12/2010

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saude/sd1212201002.htm[12/12/2010 22:30:20]

ASSINE BATE-PAPO BUSCA E-MAIL SAC SHOPPING UOL

 

São Paulo, domingo,  12 de dezembro de 2010 
Texto Anterior | Índice | Comunicar Erros 

PLANTÃO MÉDICO

JULIO ABRAMCZYK - julio@uol.com.br

Gravidez na adolescência
"A GRAVIDEZ na adolescência não é nem um problema
nem uma solução. Ela pode ser uma contingência na vida
das pessoas que vivem a sexualidade de forma natural ou
por meios coercitivos."
Essa é uma das observações relatadas pela psicóloga Lucília
Nunes da Silva na tese de mestrado "Era uma vez...meninas
que engravidaram: histórias e trajetórias", aprovada na
Faculdade de Saúde Pública da USP.
As gestantes de 13 e 14 anos que fizeram parte do estudo
esperavam o primeiro filho. A maioria vive com a mãe.
Familiares foram surpreendidos pela gravidez, mas
assimilaram o impacto (ou o susto), se envolvendo de forma
"alegre" com o fato.
A gravidez na adolescência, assinala Lucília Nunes da Silva,
é usualmente avaliada como precoce e indesejada e é vista
como um problema de saúde pública a ser resolvido.
No entanto, para os que vivem em uma zona de exclusão
social, frequentando escolas de baixa qualidade e sem
acesso à cultura ou a oportunidades significativas, não
existem muitas opções.
Em geral, as meninas assistem a novelas e desenhos
animados na TV, usam internet na lan house, acessando
MSN e Orkut, e ouvem rádio, preferindo pagode e funk.
Durante a gestação, muitas deixam de frequentar locais de
dança por vergonha, por falta de disposição física ou
porque, para elas, esse tipo de lazer é incompatível com a
maternidade.
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