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1. O Planeamento familiar com adolescentes foi inicialmente um acaso, uma vez que 
começam a aparecer na maternidade adolescentes grávidas, e percebe-se que com elas é 
necessário trabalhar com outra abordagem 
 
(“isto foi uma coisa que no fundo teve um percurso que não foi assim todo ele linear… portanto 
teve altos e baixos, eu lembro-me que uma das primeiras coisas que nós fizemos, foi que às 
vezes vinham cá adolescentes que chegavam ali assim ao balcão da secretaria e diziam que 
queriam abortar e normalmente essas adolescentes eram logo ajudadas, diziam isso aqui não 
se faz, aqui é para ter bebés não é para fazer abortos [bem antes da actual lei] e portanto 
todas essas adolescentes e nós queríamos perceber essas meninas e distinguir as suas 
razões, porque algumas nem grávidas estavam, mas estavam em risco de engravidar e 
portanto nós queríamos falar com elas e queríamos iniciar a contracepção, se fosse essa a 
vontade delas”). 
 
2. A especificidade da consulta de Planeamento familiar com adolescentes foi-se construindo 
pouco a pouco com médicos e enfermeiros, e disseminando por vários espaços ligados à 
Saúde em que tal foi possível. 
“(…) Havia reuniões em Sete Rios, que eram mais ou menos de 3 em 3 meses, em que nós 
íamos falar de “gravidez adolescente”, na altura íamos apresentar os dados que tínhamos da 
consulta, o que é que nós pensávamos ou quais é que poderiam ser os riscos maiores em 
termos clínicos, íamos falar muita da abordagem psicossocial, íamos motivá-los para eles 
encararem essas adolescentes de uma forma multidisciplinar e para tentarem por um lado que 
não viessem todas para nós, porque nós sabíamos sempre que aumentávamos muito o 
trabalho, diminuímos a sua qualidade e também porque muitas vezes era muito mais 
agradável para aquelas adolescentes e para a família, ser seguida na sua área do que ter de 
fazer várias incursões à maternidade”) 
 
3. Pouco a pouco mesmo nos hospitais e centros de saúde se começou a perceber a 
importância da prevenção por um lado, e por outro do acompanhamento dos casos, do apoio 
de uma equipa multidisciplinar que permite ao adolescente (re)construir o seu projecto de vida. 
(“Nós abrimos um projecto que funcionava da parte da tarde e que era o projecto “Mais Vale 
Prevenir” e que nos permitiu continuar o acompanhamento em planeamento familiar e 
psicossocial das adolescentes grávidas, que tinham “engravidado connosco” e que tinham os 
bebés (…) 
 
4. A gravidez adolescente tem que ser compreendida nos seus múltiplos factores: 
a) é quase sempre acompanhada de insucesso ou abandono escolar 
b) é frequentemente um projecto de vida alternativo que permite aumentar a auto-estima  
c) é muito fantasiada porque a maternidade é sempre apresentada socialmente na sua 
vertente positiva e não na responsabilidade social que acarreta ou no esforço que é 
necessário para cuidar de um bebé. 
 
5. Para os médicos, sobretudo os ginecologistas, a consulta de planeamento familiar não é 
muito interessante, é vista como uma coisa menor. 
(“grande parte dos ginecologistas também acham que o planeamento familiar é uma sub-
especialidade, é uma coisa menor exactamente…. eles que é uma coisa que não tem grandes 
técnicas, acham que não é uma coisa inovadora, é preciso tempo, pode ser um bocado 
frustrante, porque a gente pode estar com uma mulher x tempo a explicar-lhe não sei o quê e 
a mulher chega lá fora e faz tudo ao contrário”) 
 
6. A consulta de planeamento familiar deve deixar de ser medicalizada e assumir o seu 
carácter de aconselhamento. 
(Mas temos de mudar completamente, temos de mudar para os médicos e para os técnicos 
que querem fazer planeamento familiar e para as utentes. A consulta, repare o planeamento 
familiar não dói, não dói, portanto não pode ser uma consulta igual à outra e não pode implicar 
uma medicalização tão grande”) 
 
7. A lei sobre IVG (após vitória do referendo) foi muito importante, permitiu às pessoas 



trabalharem de forma mais consistente e adequada e partilharem a informação entre elas. 
(As Leis são importantes, por exemplo eu percebi melhor, que a Lei podia ser importante com 
esta do aborto, esta Lei foi uma vitória, esta Lei foi nitidamente uma vitória e por acaso eu 
acho que com esta Lei… E eu acho que isto foi conseguido com a Lei, foi conseguido pelas 
pessoas perceberem que isto não dava prisão, que isto já não era sempre um crime, porque 
ainda é um crime na nossa Lei ainda é um crime…só não é um crime se for feito em 
determinadas circunstâncias, eu às vezes em casa pensava, que engraçado eu achava que a 
Lei que era quase só um “pró-forma” mas não é tirou alguma carga de cima das coisas, 
percebe? E permitiu mais abertura e mais veracidade às pessoas…”) 
 
8. A Educação Sexual é abordada na escola mas quase exclusivamente numa vertente 
informativa e por isso pouco eficaz. A escola tem toda a legitimidade de abordar a Educação 
Sexual mas de uma forma mais global, integrando-a na sua missão fundamental de educar. 
(“Também há uma “má informação”, ou pelo menos, porque eu acho que “informação” já há 
muita. A grande maioria das vezes, quando a gente fazia um pequeno inquérito para saber a 
informação, elas tinha muita informação, algumas delas mal descodificada.”) 
“ “Na escola pode não se aprender a ser abrilhante, ou ir para a faculdade, ou não sei quê, 
mas aprendem-se muitas coisas se se tiver esse cuidado…”) 
 
9. O que se passa com os jovens em termos de atitudes relativamente à sexualidade não é 
muito diferente do que se observa relativamente aos adultos. 
(“Há muitos trabalhos que mostram, por exemplo, que os riscos e os parâmetros de saúde 
sexual reprodutiva dos jovens reflectem muito os parâmetros da saúde sexual reprodutiva 
daquela sociedade e não são específicos dos jovens”) 
 
10. A Educação Sexual está excessivamente centrada na questão dos comportamentos de 
risco e na gravidez não desejada. É necessário ensinar as pessoas a gerirem os seus próprios 
comportamentos sem lhes fornecer necessariamente um padrão. 
(“Eu acho que a maior parte das famílias ainda fala dessas coisas porque tem muito medo, 
tem medo que elas apareçam grávidas, tem medo que eles se infectem, tem medo, está a 
perceber? Não é pelo “direito”… E ela tem todo o direito a escolher, portanto tem direito à sua 
sexualidade e a escolher a expressão que tem daquela sexualidade, que pode ser ter relações 
sexuais, ou pode ser não ter relações sexuais 
É óptimo usar o preservativo sempre…Mas se a pessoa não quiser usar o preservativo, em 
vez de dez parceiros tiver só cinco, já está a reduzir os riscos, está a ver? Não é o ideal, 
obviamente que não é, mas o ideal… 
Outra coisa que eu acho que é preciso em termos de educação sexual é desde as questões 
de género e também é as questões relativas à orientação sexual, percebe? Ainda se assustam 
muito com estas questões da orientação sexual e como se assustam reagem muito 
agressivamente às questões”) 
 
11. O discurso dos políticos é muito cuidadoso, ponderado face a antevisão de uma área 
controversa. 
(“Porque eles têm muito medo de dizer estas coisas claramente e querem sempre agradar a 
gregos e troianos e a nossa sociedade ainda tem um grande lóbi nas pessoas mais 
conservadoras. E portanto quando a gente está a pensar em ganhar votos, em ganhar apoios, 
em deixar passar uma coisa, isto é sempre uma boa moeda de troca, não é? Às vezes as 
coisas não são claramente ditas…”) 
 
12. Um dos problemas desta área da contracepção e mesmo da Educação Sexual é trabalhar 
com este universo como se ele fosse apenas feminino. 
 (“ foi muito bom porque conseguiu diminuir a mortalidade materna e dignificar, e 
inclusivamente dignificar a mulher, mas por outro lado criou-se um universo completamente 
feminino, a grande maioria dos técnicos são técnicas, a linguagem é muito feminina, os 
gabinetes às vezes estão cheios de flores e de coisinhas que agradam muito às mulheres, ou 
pelo menos à maioria das mulheres mas pode não agradar aos homens e os homens têm 
entrado nisto sempre naquela coisa de vir acompanhar). 
 

 


