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Gravidez entre adolescentes paulistas cai
37% em 11 anos
Foram registradas 92.812 ocorrências em 2009; em 1998, o Estado teve 148.018 casos de gravidez
na adolescência
26 de julho de 2011 | 11h 07

estadão.com.br

SÃO PAULO - Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, produzido
com base nos dados da Fundação Seade e divulgado nesta terça-feira, 26, mostra que a
gravidez entre adolescentes paulistas, com idades entre 10 e 19 anos, caiu 37% em 11
anos.

Veja também: 
 Estudo indica que estresse da mãe afeta bebê no útero 
 Química no cabelo durante gravidez faz crescer risco de bebê ter leucemia 

Em 1998, foram 148.018 casos de gravidez
na adolescência no Estado e em 2009, último
dado consolidado, esse número caiu para
92.812 ocorrências. A queda nos casos se
mostrou constante desde o primeiro ano do
levantamento.

De acordo com o relatório, houve uma
redução de 37,8% na faixa etária de 15 a 19
anos. Em 1998, foram 143.490 adolescentes
nessa faixa etária grávidas no Estado. Em
2009 esse número caiu para 89.176 jovens.
Entre as garotas com idades entre 10 e 14
anos, o indicador apresentou queda de
19,7%, com 4.528 casos de gravidez em 1998
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seguir Rubens Corrêa de Almeida
Comentado em: Gravidez entre adolescentes paulistas cai 37% em 11 anos

27 de Julho de 2011 | 2h26

O Idiota do Alkmin vai duplicar “AGORA” a Tamoios. Típico dos Tucanalhas. A Tamoios fica livre a
semana inteira. Somente nos fins de semana em que os lancheiros dos Yacht clubes descem para
incomodar a nós, os moradores do Litoral Norte, com seus barcos tão imensos quanto sua
desconsideração, falta de educação e arrogância é que o trânsito aparece. É desnecessária tal duplicação.
O problema real que estamos vivendo é “SURTO DE MENINGITE”. Sai na TV Vanguarda, que é local
(veja no site: http://www.vnews.com.br/noticia.php?id=100059 ), mas não no Estadão, na Globo, etc..
Nós precisamos de vacinas para que as nossa crianças possam sobreviver, e não de maior conforto para
uma pequena porção da população que pode comprar yachts de mais de U$1.000.000,00. Idiota quem
não sabe o que acontece na realidade, e se baseia nos meios de comunicação lacaios dessa minoria.

seguir Suzy Q
Comentado em: Gravidez entre adolescentes paulistas cai 37% em 11 anos

26 de Julho de 2011 | 12h47

Mães adolescentes são, em geral, filhas de outras mães adolescentes. Não há, na notícia, qual o extrato
social dessas meninas, fala-se apenas de uma casa em bairro nobre e outra na periferia, o que mostra que
o assunto é generalizado. No entanto, jovens com pais com formação dificilmente engravidam por terem
mais acesso à informação de prevenção (não é que transem menos), enquanto as jovens de extrato social
mais baixo vejam na gravidez uma passagem para a vida adulta por falta de orientação a uma vida
profissional produtiva. Nestas casas deveriam usar as próprias jovens que nunca engravidaram para cuidar
de bebês abandonados, assim elas veriam o trabalho que dá, preveniriam-se da gravidez e a projetariam
apenas para o futuro, com segurança para o filho, evitando estas histórias mais que desumanas de
jogarem bebês no lixo. Falta, porém, um público nesta educação: faltam os meninos adolescentes que são
educados a 'pensar' com o pênis e, num país que conserva o machismo nos extratos mais pobres, eles só
são ensinados a não ter responsabilidade por seus atos, pois não se faz um bebê só com a mãe.
Responsabilidade para ambos os sexos, senão o problema nunca será minimizado.

e 3.636 em 2009.

Desde 1996 a Secretaria adotou um modelo de atendimento integral à adolescente, que
contempla o aspecto físico, psicológico e social, e que começou a mostrar resultados dois
anos depois - por isso a Secretaria usa 1998 como base de comparação.

Além de informação e orientação, o trabalho busca identificar as emoções, medos e
dúvidas dos adolescentes sobre afetividade, relacionamentos e sexo seguro. A Casa do
Adolescente de Pinheiros, na capital, serviu como laboratório da nova política de saúde
para jovens, oferecendo atendimento multidisciplinar, com médicos, dentistas,
fonoaudiólogos, assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos e professores.

"A replicação do atendimento multiprofissional focado não apenas na prevenção mas nos
aspectos emocionais e psicoafetivos dos adolescentes vem contribuindo não só para a
diminuição dos índices de gravidez na adolescência, mas também na prevenção e
tratamento de doenças", disse o secretário de Estado da Saúde de São Paulo, Giovanni
Guido Cerri, em comunicado.

Atualmente, são 25 unidades da Casa do Adolescente na capital, Grande São Paulo e
litoral do Estado. Uma delas, inclusive, instalada em Heliópolis, maior favela da cidade
de São Paulo.

A Secretaria mantém um telefone,             (11) 3819-2022      , para tirar dúvidas dos
adolescentes sobre sexo seguro, anticoncepcionais e relacionamentos afetivos, entre
outros assuntos. Uma equipe formada por médicos, psicólogos e assistentes sociais
atende jovens que ligam em busca de orientações. O horário de funcionamento é de
segunda à sexta-feira, das 11h às 14h. 

Tópicos: Gravidez, Adolescente, Vida, Saúde

gravidez (#gravidez)
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