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Resumo 

O objetivo deste estudo foi conhecer sobre a gravidez na adolescência, sua 

problemática e o papel do enfermeiro. Este estudo tratou-se de uma revisão 

narrativa da literatura elaborada através de documentos levantados sítios da rede 

mundial de computadores, como na base de dados da Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO), Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Portal de Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os critérios de inclusão 

dos referenciais do texto foram: textos disponíveis em língua portuguesa, na íntegra, 

publicados entre 2002 a 2016. Foram excluídos aqueles artigos que não atendiam o 

objetivo do estudo. O período de busca de materiais foi de fevereiro de 2016 até 

março de 2017. Foram selecionadas 16 referências para a elaboração do estudo. A 

gravidez na adolescência é um assunto muito complexo e que leva à reflexões e a 

buscar um melhor entendimento. O adolescente vem iniciando precocemente a vida 

sexual sem o conhecimento necessário para fazer o uso da contracepção, com isso 

a incidência de gravidez na adolescência vem preocupando o Brasil e o mundo. 

Portanto concluiu-se que a gravidez na adolescência nos leva a refletir sobre o papel 

do enfermeiro na comunidade, quanto à promoção e a prevenção para que esta 

ocorra o mais tardiamente possível, ou seja, no momento mais oportuno. 

Palavras chave: Gravidez na Adolescência; Enfermagem; Papel do Enfermeiro. 

 

Introdução 

A adolescência é o período de vida entre a mudança da infância para a idade 

adulta, do dependente para outro de relativa independência. Considerada um 

período de transição, ocasionada por sua especial sinergia de fatores biológicos, 

psíquicos, sociais e culturais. Nesta fase, o adolescente se vê em meio a novas 

relações com a família, o meio em que vive, consigo mesmo e com os outros 

adolescentes (1). 

Sendo a adolescência um processo de desenvolvimento biopsicossocial, pode 

ser marcado por crises, dificuldades, mal-estar, angústia e até depressão. Ao 

abandonar a condição infantil e buscar o ingresso no mundo adulto, o adolescente 

sofre acréscimos em seu rendimento psíquico. Nessa fase, a perda do papel infantil 

gera inquietação, ansiedade e insegurança frente à descoberta de um novo mundo. 
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Como parte inerente do ciclo de vida humano, a adolescência constitui-se de 

características próprias que diferencia essa faixa etária das demais (1). 

A palavra adolescente vem do latim adolescere que significa crescer. Segundo 

a Organização Mundial de Saúde (OMS), a juventude compreende o período dos 15 

aos 24 anos, e a adolescência dos 10 aos 19 anos. No Brasil, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA) define a adolescência como período de vida que está entre 

12 e 18 anos (2). 

Na busca do prazer, do conhecimento de si e da necessidade de impor suas 

ideias os adolescentes, não raro, tornam-se rebeldes e com acentuado 

comprometimento de humor, por essas causas vivem em constantes conflitos com 

pais, familiares e até amigos. É nesta fase que ocorre a formação de valores e 

atitudes, onde se inicia a cobrança de maiores responsabilidades (3,4).  

Acerca do desenvolvimento físico, as alterações físicas acontecem 

rapidamente na adolescência. O amadurecimento sexual ocorre com o 

desenvolvimento das características sexuais primárias e secundárias. As 

características primárias são alterações físicas e hormonais necessárias à 

reprodução, e as secundárias diferenciam externamente o sexo masculino do 

feminino (1).  

Com todas essas mudanças psíquica, social e física, as adolescentes 

aumentam o seu risco em ter relação sexual precoce e consequentemente uma 

gravidez precoce (3). 

O que se tem observado nos últimos anos é que a puberdade vem 

acontecendo cada vez mais cedo, em todo o mundo. Um dos motivos para esse 

evento ocorrer de forma mais precoce pode ser atribuído à erotização excessiva da 

sociedade com consequente aceleração da maturidade sexual (5). 

Consequentemente, a atividade sexual também vem acontecendo cada vez 

mais precoce entre adolescentes brasileiros. Nos últimos 10 anos, verificou-se que 

as mulheres estão começando sua vida sexual mais cedo.  Até os 15 anos em 2006, 

33% das mulheres já haviam tido relações sexuais, valor que representa o triplo do 

ocorrido em 1996 (6). 

Acentua-se um rejuvenescimento do processo reprodutivo. A fecundidade das 

mulheres mais jovens entre 15 e 19 anos passou a representar 23% da taxa total em 

2006, em contraste com 17% em 1996 (5). 
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Estes dados também podem ser constatados através dos partos realizados no 

Brasil entre mulheres mais jovens, na faixa etária de 10 a 14 anos que é da ordem 

de 0,8% e requer especial atenção, não apenas pela faixa etária, mas também 

porque indicam que as relações sexuais ocorrem, sem o uso de preservativo, o que 

coloca essas adolescentes suscetíveis aos riscos de Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST) (6). 

Por outro lado, a gravidez na adolescência é considerada uma situação de 

risco, principalmente quando esta ocorre entre os 10 a 14 anos, pelo fato de que na 

maioria dos casos ela é indesejada, ocasionando uma procura por parte da 

adolescente de clinicas clandestina para realização do aborto (2,3).  

Diante do exposto, considerando a adolescência como período de inúmeras 

transformações, entendemos que dentre os riscos a que estão expostos destaca-se 

a gravidez precoce, representando um importante problema social e de saúde 

pública em muitos países do mundo, inclusive no Brasil, devido às repercussões 

físicas, psicológicas e sociais que podem acarretar nesta fase da vida (1,6). 

O objetivo deste estudo foi conhecer sobre a gravidez na adolescência, sua 

problemática e o papel do enfermeiro. 

 

Metodologia 

Este estudo tratou-se de uma revisão narrativa da literatura elaborada através 

de documentos levantados sítios da rede mundial de computadores, como na base 

de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS) e Portal de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). 

Os descritores em Ciências da Saúde utilizados foram: Gravidez na 

Adolescência; Enfermagem; Papel do Enfermeiro. 

Os critérios de inclusão dos referenciais levantados foram: textos disponíveis 

em língua portuguesa, na íntegra, publicados entre 2002 a 2016. Foram excluídos 

aqueles artigos que não atendiam o objetivo do estudo. O período de busca de 

materiais foi de fevereiro de 2016 até março de 2017. Foram selecionadas 16 

referências para a elaboração do estudo. 
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Desenvolvimento 

A OMS define adolescência como uma etapa da vida que vai dos 10 aos 19 

anos, e o ECA a conceitua como a faixa etária de 12 a 18 anos, sendo esta fase 

marcada pela rápida mudança da infância para idade adulta, do dependente para o 

independente e é ocasionada por vários fatores sendo eles: psíquicos, hormonais, 

físicos e sociais (3). 

A adolescência é o momento da descoberta, no qual surgem novos desejos, 

dúvidas e curiosidades. Ela é marcada por um conjunto de experiências, que está 

relacionada ao desenvolvimento do autoconhecimento, que dá origem ao sentimento 

de autoestima. Ao ver que em seu corpo está ocorrendo grandes modificações, o 

adolescente fica perplexo, pois essas mudanças são rápidas. Nos meninos ocorre o 

estirão, o aparecimento de pelos pubianos, axilares, na face, etc. Nas meninas pode-

se observar o crescimento mamário, alargamento dos quadris, menarca, o inicio dos 

ciclos ovulatórios e consequentemente a capacidade reprodutiva (3,7). 

 Com tantas mudanças físicas é quase que normal que o adolescente passe 

também por mudanças psicossociais, é nessa fase que ocorrem os conflitos em 

relação ao inicio da atividade sexual, incerteza, ansiedade, expectativa, isolamento, 

conflitos familiares e a formação de novas atitudes, ocorre a independência, 

questionamento de valores, imposições, regras e assim nasce uma nova 

personalidade, juntamente com novas cobranças e maiores responsabilidades (3,7). 

Sendo um processo de desenvolvimento biopsicossocial, a adolescência pode 

ser marcada por crises, dificuldades, mal-estar e angustia, pois representa a fase de 

transição da condição infantil para ingressar no mundo adulto. Portanto é de extrema 

importância o apoio aos adolescentes nessa fase, para que os mesmos aceitem as 

mudanças decorrentes do seu desenvolvimento e não se sintam vulneráveis. O 

apoio da família assim como o da equipe de enfermagem contribui para a não 

ocorrência de violência, uso de drogas e gravidez precoce (1,3). 

A sexualidade do adolescente advém do contexto social e cultural em que ele 

está inserido, nos dias atuais são variados as concepções de valores, o pensamento 

do ser humano está evoluído, a virgindade, o casamento, a maternidade, o amor, os 

papeis sexuais dentro das relações conjugais e sociais, estão sendo vistos de forma 

diversa. Com o despertar do adolescente para a vida sexual, os pais e responsáveis 

por não dispor de informação ou até mesmo por constrangimento, não abordam a 
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orientação sexual com seus filhos, deixando-os a mercê dos ensinamentos da 

sociedade (1). 

O ingresso dos adolescentes na atividade sexual vem ocorrendo cada vez 

mais precoce, e os motivos que levam isso a acontecer são variados, desde a falta 

de apoio familiar, ausência de afeto, curiosidade, necessidade de expressar amor e 

confiança, até a necessidade de autoafirmação e de status (3). 

Com o ingresso precoce dos adolescentes na atividade sexual, juntamente 

com a falta de informação ou de conhecimento adequado sobre métodos 

contraceptivos ou até mesmo pela crença fantasiosa de que "nada de errado poderá 

acontecer", muitos adolescentes acabam fazendo sexo sem proteção, aumentando o 

risco de uma IST ou até mesmo de uma gravidez precoce (8). 

A gravidez na adolescência é um desafio social e um problema para a saúde 

publica não só do Brasil, mas de vários outros países. Esse assunto vem sendo 

discutido por vários governantes e chamou a atenção de pesquisadores e 

profissionais da saúde por conta da associação desse evento com a pobreza, baixa 

escolaridade e piores resultados perinatais (9). 

Em um estudo realizado por Conceição et al (2005) em uma unidade de 

saúde em Fortaleza-CE, identificou que o numero de fecundidade em adolescentes 

com a faixa etária de 10 a 14 anos tem se elevado e os principais motivos pelos 

quais essas adolescentes engravidam envolvem desde a utilização incorreta dos 

contraceptivos até a não utilização dos mesmos (7,9,10). 

Ainda segundo o estudo acima citado, os adolescentes alegam não usar 

preservativo ou outro tipo de contraceptivo pelo fato do parceiro não se sentir 

confortável ou não tem conhecimento sobre o assunto, outras esquecimento e não 

são raras aquelas adolescentes que engravidam por vontade própria na tentativa 

frustrada de segurar o parceiro ou até mesmo pela carência de afeto. Uma das 

razões que poderia justificar esse desejo seria a imaturidade psicoemocional, 

característica da adolescência (7,9,10). 

A baixa escolaridade também é um fator relevante para ocorrência de uma 

gravidez precoce. Quanto a renda familiar, a maioria das adolescentes grávidas 

sobrevivem com uma renda familiar de até um salário mínimo por mês, tendo que 

sustentar de seis a nove residentes em casa, pois muitas após engravidarem ainda 

continuam vivendo com os pais, poucas são aquelas que saem de casa e mantem  a 
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independência financeira (11). 

A gestação na adolescência é considerada uma situação de risco biológico, 

caracterizado pelo fato de que as adolescentes não tem perfil psicológico e nem 

fisiológico para a gestação, por esse motivo muitas são caracterizadas como 

gestantes de alto risco. Alguns fatores contribuem para que isso ocorra como: 

anemias, tentativas de aborto, desnutrição, baixo peso, hipertensão, pré-eclâmpsia 

sobrepeso, diabetes, desproporção cefalo-pélvica e depressão pós-parto (12).  

Além desses fatores a gestação na adolescência pode estar relacionada a 

comportamentos de risco pelo uso e abuso de álcool e outras drogas e pela baixa 

adesão ao pré-natal. No que diz respeito à saúde do bebê, esta gestação esta 

interligada a prematuridade fetal, morte perinatal, baixo peso ao nascer, deficiência 

mental, aborto natural e até mesmo morte na infância (12).  

Em uma pesquisa realizada por Silva et AL (2005) em Ribeirão Preto-SP com 

22 puérperas adolescentes, constatou que para a maioria delas a maternidade 

precoce trouxe grandes mudanças no âmbito pessoal, familiar e social, pelo fato de 

elas terem que sair do aconchego de ser filha para se tornarem mãe. Quanto ao 

cuidado com o bebê, poucas das adolescentes mencionaram a importância do afeto, 

muitas apontaram o banho, a troca de fralda e a amamentação como itens 

importantes sem ao menos citar o carinho que se deve ter com o bebê (11).  

Em relação ao suporte e apoio recebido por elas, algumas das adolescentes 

disseram receber maior ajuda feminina, seja com os cuidados com a criança ou com 

o serviço de casa.  Já em relação ao pai da criança muitas disseram que os mesmos 

ajudam pouco, olham no berço ou no carrinho, ainda sem muita experiência com o 

contato pele a pele (11). 

Segundo estudos realizados pela Rede Nacional da Primeira Infância, no ano 

de 2011 ocorreram cerca de 2.913.160 partos no Brasil, destes 533.103 foram de 

adolescentes com idade entre 15 e 19 anos e 27.785 de pré - adolescentes com 

idade 10 a 14 anos, representando 18% e 0,9% de gestantes adolescentes com 

essa faixa etária. Apesar de ter ocorrido uma diminuição de nascidos vivos dessa 

faixa etária nos últimos 10 anos, ainda há uma preocupação, pois os percentuais 

continuam extensos, principalmente em relação a pré-adolescentes. Com relação à 

mortalidade materna no ano de 2011, 15% do total de óbito materno foram de 

adolescentes com idade entre 15 e 19 anos, quanto à morte materna relacionada ao 
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aborto foi constatado que 17% foram de jovens com idades entre 10 e 14 anos (13). 

Pesquisa realizada em uma cidade do interior paulista, no período de 2010 à 

2012, por meio de levantamento de fichas do Sistema de informação sobre nascidos 

vivos (SINASC) foram realizados 13.161 partos. Dentre esses 52 (0,39%) foram 

partos de meninas com idade entre 10 e 14 anos, com a seguinte distribuição: 16 

(30,7%) em 2010, 10 (19,2%) em 2011 e 26 (50%) em 2012 (14). 

Na década de 1970 surgiram os primeiros serviços específicos para os 

adolescentes no Brasil, o Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD), o qual foi 

reconhecido pela OMS e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). O 

PROSAD foi promovido e oficializado pelo Ministério da Saúde (MS) em âmbito 

nacional, com objetivos que visam o crescimento e desenvolvimento, sexualidade, 

saúde mental, saúde reprodutiva, saúde escolar, saúde bucal, prevenção de 

acidentes, violência e família. Em 1993 foi criado o ECA, que estabelece direitos e 

direciona as questões que envolvem a justiça (8). 

Em 1993 foram lançadas as primeiras Normas de Atenção á Saúde Integral 

do Adolescente, com a finalidade de orientar as equipes de saúde a prestar 

cuidados baseados nos princípios e diretrizes do Sistema Único de saúde (SUS). Em 

2005 foi criado a Secretaria da Juventude e o Conselho Nacional de Juventude, para 

que o MS possa identificar e articular mecanismos e ações para atender as 

necessidades dos jovens (15). 

Os serviços de saúde bem como os programas estabelecidos pelo MS 

proporcionam aos adolescentes atendimentos com diferentes profissionais 

capacitados e com disponibilidade para atendê-los e esclarecer suas duvidas sobre 

essa fase de inúmeras mudanças. As ações educativas na prevenção da gravidez 

na adolescência tem uma relação intensa com as cartas da promoção da saúde, 

principalmente com a de Ottawa, pela correlação com os cincos campos de ação da 

promoção da saúde propostos, que são: implementação de politicas publicas 

saudáveis, criação de ambientes saudáveis, capacitação da comunidade, 

desenvolvimento de habilidades individuais e coletivas e reorientação de serviços de 

saúde (4). 

O enfermeiro assim como toda a equipe de saúde, tem papel fundamental na 

promoção da saúde e prevenção da doença, e suas ações são de grande relevância 

para o fortalecimento do vinculo na relação enfermeiro-adolescente. É papel 
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fundamental orientar os adolescentes quanto à gravidez precoce, como preveni-la e 

planeja-la, adotando ações educativas e que sejam atrativas para despertar o 

interesse do adolescente (9,4). 

Uma das ações promovidas pelo enfermeiro é o Programa de Saúde e 

Prevenção nas Escolas (SPE), o qual tem a finalidade de trabalhar informações a 

cerca da saúde sexual e saúde reprodutiva para estudantes da rede publica de 

educação. Para tanto, o enfermeiro deve ter uma visão de integral do adolescente, 

não só sob os aspectos físicos e emocionais, mas também sob o aspecto social (6). 

O enfermeiro como educador, pode deparar-se com situações de 

preconceitos, insegurança, medo e resistência, e deve abordar a temática de forma 

dialogada, porém deve saber ouvir e compreender os anseios, as dúvidas e os 

desejos das adolescentes (16).  

Assim para obter maior aproveitamento na prevenção da gravidez na 

adolescência, o enfermeiro deve ofertar-lhes o cuidado com um diálogo apropriado, 

aberto, sem taxações e em uma linguagem de fácil compreensão, propondo 

atividades educativas sobre a saúde sexual e reprodutiva que contribuam para a 

diminuição da gravidez precoce em adolescente, promover discussões sobre IST e 

gravidez ainda na adolescência, permitindo um inicio da vida sexual com mais 

segurança e conhecimento. Sensibilizar a adolescente quanto à importância do uso 

do preservativo, garantir o acesso aos métodos contraceptivos com os devidos 

esclarecimentos, fornecer informações aos pais, responsáveis e educadores a cerca 

da sexualidade e reprodução na adolescência esclarecendo suas duvidas pode 

ajudar a diminuir o número de adolescentes grávidas (16).  

É papel da equipe de enfermagem dar apoio para às adolescentes gestantes, 

fazendo com que elas se sintam acolhidas, iniciando o pré-natal precocemente. É 

necessário incentivar o autocuidado e fornecer informações a respeito do feto e dos 

cuidados necessários para que a mesma tenha uma gestação com o menor risco 

possível, já para aquelas gestantes adolescentes que faltam as consultas de pré-

natal, é necessário que a equipe de enfermagem faça a busca ativa na comunidade 

visando identificar o risco e a ocorrência de um aborto provocado (16). 

 

Considerações finais 

A gravidez na adolescência é um assunto muito complexo e que leva à 
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reflexões e a buscar um melhor entendimento. O adolescente vem iniciando 

precocemente a vida sexual sem o conhecimento necessário para fazer o uso da 

contracepção, com isso a incidência de gravidez na adolescência vem preocupando 

o Brasil e o mundo. 

As consequências que uma gestação precoce pode causar em uma 

adolescente são inúmeras, elas não estão preparadas psicologicamente para uma 

responsabilidade tão grande e o seu organismo não está totalmente preparado para 

as mudanças necessárias de uma gravidez. É importante ressaltar que uma gravidez 

precoce pode trazer riscos tanto para a adolescente quanto para o bebê, e umas 

dessas consequências é o óbito materno devido ao aborto provocado.  

Sendo um assunto de saúde publica cabe ao enfermeiro, elaborar estratégias 

para combater o índice de fecundidade nessa faixa etária, promovendo ações de 

conscientização com enfoque na saúde sexual e reprodutiva, alertando sobre os 

riscos de uma gravidez precoce e através de diálogos com os adolescentes 

incentivar o uso de contraceptivos e do uso de preservativo para a prevenção de 

uma IST. 

 Para as adolescentes gestantes é importante que as equipes de enfermagem 

estejam atentas para o inicio precoce do pré-natal, auxiliando a adolescente a 

aceitar sua nova condição, incentivando o autocuidado e fazendo busca ativa na 

comunidade daquelas gestantes adolescentes que faltarem á consulta do pré-natal, 

no intuito de prevenir um possível aborto. Portanto concluiu-se que a gravidez na 

adolescência nos leva a refletir sobre o papel do enfermeiro na comunidade, quanto 

à promoção e a prevenção para que esta ocorra o mais tardiamente possível, ou 

seja, no momento mais oportuno. 
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