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1- RESUMO 

Este estudo teve como objetivo descrever a abordagem das gestantes 

adolescentes em consultas de pré-natal realizado por enfermeiro, visando reduzir riscos 

e complicações na gestação das adolescentes. Foi utilizado o método de pesquisa 

bibliográfica, consultando artigos publicados entre 2005 e 2014, nas bases de dados 

SCIELO e BDENF. Os resultados são discutidos segundo as categorias: Orientar quanto 

a importância do pré-natal; Abordar os aspectos psicossociais da gestante; Promover a 

humanização no atendimento; Prevenir riscos e complicações relacionados a gestação. 

2- INTRODUÇÃO 

A gravidez na adolescência vem sendo considerada, em alguns países, um 

problema de saúde pública, uma vez que pode acarretar complicações obstétricas, com 

repercussões para a mãe e o recém-nascido bem como problemas psicossociais e 

econômicos (YAZLLE, 2006).       

 O período pré-natal é um momento de grande perspectiva e de preparação 

biológica e psicológica para o parto e maternidade. O principal objetivo da atenção pré-

natal e puerperal e acolher a gestante desde o inicio da gravidez até o puerpério.

 Embora o acompanhamento pré-natal já tenha provado sua eficácia na 

assistência a mãe e ao concepto, ainda apresenta deficiência tanto na extensão da 

cobertura como no padrão de qualidade (OBA; TAVARES, 2000, p. 11).  

 Temos verificado que muitas adolescentes não aderem ao pré-natal 

precocemente como preconizado, muitas vezes, referindo medo em relação à gravidez, 

insegurança e despreparo para as responsabilidades inerentes a esta fase, resultando em 

complicações e riscos.        

 Assim, este trabalho visa subsidiar a orientação das gestantes adolescentes, 

promover maior acolhimento, detectar riscos e prevenir complicações. 

3 - OBJETIVO 

Descrever a abordagem das gestantes adolescentes em consulta de pré-natal 

realizadas por enfermeiros. 

4-METODOLOGIA          

           

 Trata-se de uma pesquisa bibliográfica onde foram utilizados artigos publicados 



nos períodos de 2005 a 2014. As investigações foram realizadas nas bibliotecas virtuais 

BVS e base de dados SCIELO e BDENF. Para a localização dos artigos foramutilizadas 

as seguintes palavras chave:Gestação na adolescência, pré-natal,protocolos e assistência 

de enfermagem a gestantes adolescentes. 

5-DESENVOLVIMENTO 

Considera-se adolescência o período de vida dos 10 aos 19 anos, onde ocorrem 

profundas mudanças nos adolescentes tais como, físicas, metabólicas, psicossociais e 

emocionais nesta fase também ocorrem a conscientização da sensualidade e estruturação 

de cada adolescente (YAZLLE, 2006).       

 A gravidez na adolescência vem sendo considerado um problema de saúde 

publica, uma vez que pode acarretar complicações obstétricas com repercussões para 

mãe e recém-nascido; sendo elas: anemia materna, doenças hipertensivas, infecção 

urinaria, parto prematuro e baixo peso do bebe ao nascer, também complicações no 

puerpério, como infecções em geral, deiscência, dificuldade para a amamentar entre 

outros(YAZLLE, 2006).         

 Na gravidez, a adolescente apresenta risco elevado de hipertensão arterial 

gestacional, anemia, mortalidade no parto e puerpério. O recém-nascido tem risco 

aumentado de nascer com baixo peso, de ter morte súbita nos primeiros seis meses de 

vida e ter internação e acidentes na infância (SANTOS, 2010, p. 32).   

 Neste contexto, o pré-natal para este grupo de pacientes torna-se necessário, 

visando prevenir estas complicações. 

6- RESULTADOS PRELIMINARES 

A abordagem realizada pelos enfermeiros em consultas de pré-natal à gestantes 

adolescentes serão discutidas segundo as categorias:    

 6.1 Orientar quanto à importância do pré-natal - As adolescentes precisam ser 

orientadas quanto a importância do pré-natal visando a promoção da saúde e a 

prevenção de doenças decorrentes da gravidez,ampliando o interesse dessas mulheres 

em aprofundar seus conhecimentos sobre essa fase de vida, de seguirem as orientações e 

cuidados para viverem a gravidez da melhor forma (TEIXEIRA; AMARAL; 

MAGALHÃES, 2010, p. 28).       

 6.2 Abordar os aspectos psicossociais da gestante -O estado psicológico da 

adolescente também sofre instabilidades durante a gestação e, em alguns casos, após o 



parto.A gravidez na adolescência pode ser um fator gerador de ansiedade e 

vulnerabilidade ao desenvolvimento das perturbações emocionais (SOUZA; SILVA, 

2010, p. 36).          

 6.3 A disponibilidade para ouvir a adolescente gestante, com acolhimento, é o 

requisito mais importante, por meio da interação, o profissional enfermeiro pode 

detectar variações de humor, pensamento e comportamento sugestivos de eventual 

distúrbio psiquiátrico (SOUZA; SILVA, 2010, p. 37).    

 6.4Prevenir riscos e complicações relacionados à gestação - É importante alertar 

que uma gestação que está transcorrendo bem pode se tornar de risco a qualquer 

momento. Portanto, há necessidade de reclassificar o risco a cada consulta pré-natal e 

durante o trabalho de parto (BRASIL, 2010, p. 11). 
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