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RESUMO: Introdução: A adolescência é definida como o período compreendido 
entre 10 e 19 anos, no qual acontecem grandes mudanças físicas e psicológicas. A 
gravidez nessa fase da vida é uma das ocorrências mais preocupantes relacionadas 
à sexualidade da adolescência, com sérias consequências para a vida dos 
adolescentes envolvidos, de seus filhos que nascerão e de suas famílias. Objetivo: 

descrever a importância do significado da gravidez precoce na vida da adolescente, 
relacionando-a o com o modo como a família, política e sociedade cuidam dessas 
jovens. Método: foi utilizado a revisão integrativa para o desenvolvimento da 
pesquisa, utilizando as 6 etapas do método. Resultados: A gravidez indesejada 

decorrente da desinformação sexual das jovens é tema de grande relevância na 
realidade social brasileira. Suas causas é multicausal, e está relacionada a uma 
série de aspectos que podem ser agrupados em: fatores biológicos, familiar, sociais, 
psicológicos e contracepção. Quando a atividade sexual tem como resultante a 
gravidez, gera consequências tardias e em longo prazo, tanto para a adolescente 
quanto para o recém-nascido. Essa gestação, quando encarada como indesejável, 
traz consequências biológicas, psicológicas e sociais negativas para a vida da 
adolescente, do filho esperado e da família. Riscos pertencentes também à vida 
após o parto, ao qual a adolescente grávida pode não concluir os seus estudos, o 
que, por fim, afetaria sua qualidade de vida, suas oportunidades de emprego e 
progresso e sua estabilidade financeira. Conclusão: As relações interpessoais entre 
pais e filhos, a falta de abordagem e de clarificação de assunto acerca da 
sexualidade está presentes na atual sociedade, contribuindo para uma gravidez 
precoce. Em nível de intervenção nos contextos de saúde deverão ser introduzidas 
temáticas acerca da intimidade e da sexualidade, não se limitando a aspetos 
biológicos e contraceptivos. 

 

1. INTRODUÇÃO  

A adolescência é uma época de descobertas, onde as pessoas geralmente 

buscam autonomia sobre decisões, emoções e ações. “Trata-se, dessa forma, de 

um momento de exploração intensa das identidades sexuais e de gênero”. Constitui 

um processo fundamentalmente biológico, durante o qual se apressa o 

desenvolvimento cognitivo e a estruturação da personalidade, que abrange as 

idades de 10 a 19 anos, divididas nas etapas de pré-adolescência, dos 10 aos 14 

anos, e de adolescência propriamente dita de 15 a 19 anos (Organização Pan-

Americana da Saúde – Opas / OMS, ano 2016). 
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No ano de 2010, a população feminina correspondente à faixa etária dos 10 

aos 19 anos se aproximava dos 17 milhões (IBGE, no Brasil, em 2010), de modo 

que 60 de cada 1000 meninas de 10 a 19 anos tornam - se mães, equivalente ao 

nascimento de 17 milhões de recém-nascidos, em média, a cada ano. 

No Brasil, a fecundidade das jovens entre 15 e 19 anos cresceu até o final do 

século XX, começando a declinar nos primeiros anos do século XXI. Porém, mesmo 

com esta recente queda, pode-se afirmar que há rejuvenescimento da fecundidade 

no País (Berquó E, Cavenaghi S. 2006). Pode se notar esse processo no ano de 

2013, que foram registrados 559.991 nascimentos de mães com menos de 19 

(VIEIRA EM et al.). 

As consequências da gravidez na adolescência, considerando-se as 

diferenças socioeconômicas em qualquer sociedade, são observadas 

individualmente levando-se em conta o lugar de cada um na hierarquia social. O 

nível socioeconômico tem sido frequentemente descrito como um fator relacionado à 

ocorrência da gravidez na adolescência, no sentido de que as classes econômicas 

menos favorecidas vêm apresentando elevados índices deste evento (Dadoorian, 

2003). No entanto, nem toda gravidez adolescente é indesejada. Em alguns casos, 

de adolescentes de classe socioeconômica elevada, pode ser resultado de 

planejamento prévio, decorrente de vida afetiva estável, assim, em virtude deste 

quadro e do potencial que a gravidez na adolescência tem de repercutir de forma 

negativa nas oportunidades futuras destas adolescentes. 

Caputo constatou que baixa escolaridade paterna, falta de informação sobre 

sexualidade e fertilização e o uso frequente de drogas ilícitas por familiar residente 

no domicílio estiveram associados à gravidez na adolescência. Apesar de não terem 

sido explorados nesse estudo, foram encontrados outros aspectos que influenciam a 

ocorrência de gravidez na adolescência, tais como a gravidez da mãe na 

adolescência e não ter sido criada pela mãe biológica. O uso frequente de drogas 

ilícitas por familiar residente no domicílio é um fator fortemente associado à gravidez 

na adolescência, independentemente dos demais. A intenção de cursar a faculdade 

mostra-se como fator de proteção, principalmente na presença de baixa 

escolaridade materna. (CAPUTO; BORDIN, 2008) 



Análise do conhecimento sobre anticoncepcionais hormonais entre 

adolescentes que já ficaram grávidas mostrou que aproximadamente 98% das 

adolescentes apresentaram baixo conhecimento tanto objetivo quanto percebido. 

Conhecimento objetivo refere-se àquilo que o indivíduo realmente sabe a respeito, 

enquanto o conhecimento percebido mostra a relação de confiança da pessoa com o 

conhecimento que julga ter. Os baixos níveis de conhecimento objetivo e percebido 

das adolescentes sobre o uso de anticoncepcionais orais revelam a suscetibilidade 

das jovens ao comportamento sexual de risco. Para reduzir a incidência e 

reincidência da gravidez na adolescência e suas consequências negativas é 

necessária uma abordagem interativa com os adolescentes para elevar seu nível de 

conhecimento acerca desse assunto. (SOUSA; GOMES, 2009) 

Apesar do aumento de conhecimentos e maior acesso aos métodos 

anticoncepcionais nas últimas décadas, grande proporção da população de 

adolescentes sexualmente ativas ainda não previne a gravidez. Esse fato não é de 

fácil compreensão e, das várias possibilidades de justificativa desse fenômeno, esse 

conhecimento seria muito útil na tomada de decisões acerca da sexualidade e da 

contracepção. Assim, a maioria dos jovens sabe que é possível evitar a concepção, 

todavia, não possui conhecimentos suficientes para preveni-la. (NASCIMENTO, 

2011). 

1.1 INTERESSE PELO ESTUDO 

 

Nosso interesse pelo estudo se da pelo fato da gravidez na adolescência ter se 

tornado um importante tema de debate e alvo de políticas públicas em praticamente 

todo o mundo. Justifica a escolha do tema os impactos vivenciados na gravidez 

precoce, marcado por um processo de desenvolvimento biopsicossocial, ao qual 

produz dificuldades, mal-estar e angústia na vida dessas adolescentes, que estão 

em fase de descobertas.  

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO  

 

A quantidade de adolescentes grávidas no Brasil caiu 17% entre 2004 e 2015, 

de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde. As informações 



levantadas pelo Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc) apontam 

para uma queda, entre mães de 10 a 19 anos, de 661,2 mil nascidos vivos, em 

2004, para 546,5 mil, em 2015. 

Questiona-se: Quais os fatores de riscos e as implicações da gravidez na 

adolescência, quando relacionada à saúde pública? 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

A gravidez na adolescência constitui tema de grande relevância na realidade 

social brasileira. O enfoque tradicional relaciona a gravidez como indesejada e 

decorrente da desinformação sexual das jovens. Ao qual o número de crianças 

nascidas, de mães adolescentes nessa faixa etária, representa 18% dos 3 milhões 

de nascidos vivos no país em 2015 (BRASIL, 2017). 

A educação em enfermagem deve oferecer caminhos e soluções efetivas à 

saúde da adolescente. Essa educação não é de competência exclusiva de uma 

única categoria profissional; ela deve contar com uma participação multiprofissional. 

"O papel educativo do profissional de saúde, como um dos componentes das ações 

básicas de saúde, é tarefa de toda a equipe em uma unidade de saúde" (VARGAS; 

FIGUEIREDO, 2012). 

 [...] parir antes dos 19 anos, décadas atrás, não se 

constituía em assunto de ordem pública. As alterações no 

padrão de fecundidade da população feminina brasileira, 

as redefinições na posição social da mulher, gerando 

novas expectativas para as jovens, no tocante à 

escolarização e profissionalização e o fato da maioria 

destes nascimentos ocorrerem fora de uma relação 

conjugal despertam atenção para o fato. (BRANDÃO, 

HEILBORN, 2006, p. 1422). 

Tendo em vista um elevado número de adolescentes grávidas, faz-se 

necessário levantar discussão acerca do tema, dada a sua relevância social. 

 



2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

 

Relatar os dados apresentados sobre a gravidez na adolescência, visando à 

saúde da gestação nessa gravidez precoce, pois estes dados estão em alta 

evidencia na realidade.  

2.2 ESPECÍFICO 

 

Descrever os fatores de risco associados à vulnerabilidade da gravidez na 

adolescência e os problemas sociais vivenciados pelas adolescentes a partir do 

momento em que se tornam mães. 

Mostrar a importância da família nessa gestação, no que diz respeito aos 

sentimentos de medos, insegurança, desespero, sentimento de solidão, 

principalmente no momento da descoberta da gravidez. 

3. METODOLOGIA 

 

Pesquisa realizada a partir de uma revisão bibliográfica de periódicos científicos, 

teses e artigos via Biblioteca Virtual em Saúde, cujo endereço eletrônico é 

www.bireme.br, ou pelo site www.bvs.br.  

O desfecho desse levantamento bibliográfico foi realizado durante os seis 

primeiros meses de 2018. Os critérios para seleção das publicações foram: terem 

sido publicadas entre os anos de 2005 e 2018; apresentarem a metodologia sobre 

adolescência e gravidez e serem publicadas em português. No site do BIREME 

(Biblioteca Regional de Medicina), utilizou-se o ícone de pesquisa, digitando-se 

como descritor as palavras gravidez na adolescência, selecionando-se o ano de 

publicação, idioma português e texto completo. Foram encontradas 36 publicações 

disponíveis na base do LILACS.  

 

http://www.bvs.br/


4. RESULTADOS  

Os resultados foram divididos em 9 itens, sendo: a importância da família na 

gravidez na adolescência, saúde pública, mortalidade materna,  o importante papel 

do enfermeiro, qualidade da atenção no pré-natal, taxa de gravidez no Brasil, risco de 

gravidez na adolescência e nível socioeconômico. 

A adolescência é um período transicional entre a infância e a idade adulta, 

quando o desenvolvimento sexual torna-se crucial para o amadurecimento do 

indivíduo em direção à sua identidade como adulto e inserção social (SILVA L; 

TONETE VLPA, 2010). 

Apesar de a adolescência ser considerada juridicamente um período curto, 

durando 6 anos (dos 12 aos 18 anos incompletos), é uma fase de mudanças rápidas 

e profundas no ciclo de vida, sendo considerada uma fase de transição entre a 

infância e a idade adulta. As inúmeras transformações tanto de cunho físico como 

psicológico podem se revelar nas mudanças biológicas, de aprendizagem, 

comportamentais, de descobertas, de interação, de socialização e de inúmeros 

processos. Tal fase, contudo, pode trazer complicações para o desenvolvimento 

futuro do indivíduo, como, por exemplo, o surgimento de uma gravidez não desejada 

(OMS; 2011). 

 Aparecem profundas mudanças, destacadas principalmente pelo rápido 

crescimento, o aparecimento das características sexuais secundárias, o 

descobrimento da sexualidade, constituição da personalidade do individuo e 

adaptação ambiental e integração social (YAZLLE, 2010). 

 

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

A gravidez na adolescência nunca é algo fácil de ser enfrentada, cada família 

encara de uma forma, de acordo com suas crenças, religiões e costumes, porém o 

apoio familiar é algo muito importante nesse momento difícil. Quando uma 

adolescente se vê grávida o mais natural é que ela sinta medo, insegurança, e que 

ao não saber o que fazer em alguns casos por medo de represálias da família, 

algumas chegam a tomar medidas drásticas como tentativas de aborto relâmpago, 



colocando em risco a sua vida e a vida do feto, na tentativa de esconder a gestação 

impedindo a realização de um pré-natal são fatores que podem trazer problemas 

sérios para ambos. Apesar da situação difícil quando uma adolescente que se vê 

grávida recebe o apoio adequado da família, daqueles que convivem ao seu redor, 

ela se senti mais segura ficando assim livre para se preocupar diretamente com o 

bebê e com o seu autocuidado. O apoio familiar traz segurança psicológica para 

mãe, faz com que ela não sinta medo, e sim se sinta segurança tanto para ela 

quanto para o seu bebê, e isso consequentemente traz uma gestação mais calma, 

mais tranquila, sem conflitos, o que gera muitos benefícios para ambos.  

O apoio da família vai englobar muitos fatores, segurança, carinho e 

orientações sobre como a mãe deve se cuidar a importância de fazer o pré-natal, 

como cuidar adequadamente do bebê quando ele nascer, a importância da 

vacinação, da boa alimentação durante a gestação, fatores esses que muitas vezes 

as adolescentes não dão atenção por não conhecer a verdadeira importância desses 

detalhes. Porém uma gestação indesejada em uma fase em que não se é nem 

criança e nem adulto, em que se está se descobrindo, em que o adolescente se vê 

como uma montanha de incertezas e curiosidades, descobrindo um mundo novo, se 

descobrindo um ser novo e além de tudo, se ver trazendo outro ser humano ao 

mundo, o apoio da família é essencial (MARCELA BAGGINI, 2014). 

SAÚDE PÚBLICA 

Uma Questão Social 
 

O art. 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o atendimento 

integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de 

Saúde, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para 

promoção, proteção e recuperação da saúde. A partir da atenção integral à saúde 

pode-se intervir de forma satisfatória na implementação de um elenco de direitos, 

aperfeiçoando as políticas de atenção a essa população (Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei 8069/90). 

Com poucas informações e uma vida sexual ativa cada vez mais precoce, 

muitas adolescentes estão engravidando numa fase da vida em que se encontram 



despreparadas para assumir as responsabilidades de ser mãe com todas suas 

implicações que a maternidade provoca. Ao se tornarem mães, estas adolescentes 

acabam deixando de lado uma importante fase de suas vidas; algumas abandonam 

os estudos, outras buscam o aborto clandestino, colocando em risco sua existência, 

outras fogem de casa por rejeição de sua família, enfim, a gravidez na adolescência, 

em geral, é causa de muito sofrimento, em especial para as adolescentes (ALAIS 

SANTOS; GUITA MARLI, 2014). 

Quanto à evolução da gestação precoce, existem referências a maior 

incidência de anemia materna, doença hipertensiva específica da gravidez, 

desproporção céfalo-pélvica, infecção urinária, prematuridade, placenta prévia, baixo 

peso ao nascer, sofrimento fetal agudo intra-parto, complicações no parto (lesões no 

canal de parto e hemorragias) e puerpério - endometrite, infecções, deiscência de 

incisões, dificuldade para amamentar, entre outros. (COSTA; SANTOS; SOBRINHO, 

2010). 

No entanto, alguns autores sustentam a ideia de que, a gravidez pode ser 

bem tolerada pelas adolescentes, desde que elas recebam assistência pré-natal 

adequada, ou seja, precocemente e de forma regular, durante todo o período 

gestacional, o que nem sempre acontece, devido a vários fatores, que vão desde a 

dificuldade de reconhecimento e aceitação da gestação pela jovem até a dificuldade 

para o agendamento da consulta inicial do pré-natal. 

Têm sido citados também efeitos negativos na qualidade de vida das jovens 

que engravidam, com prejuízo no seu crescimento pessoal e profissional. Segundo 

Blum, 53% das adolescentes que engravidam completam o segundo grau, enquanto 

que, entre as adolescentes que não engravidam, essa cifra corresponde a 95%. Há, 

portanto, necessidade de avaliação quantitativa e qualitativa da questão, 

principalmente nos países em desenvolvimento, para verificação da necessidade da 

adoção de medidas pertinentes a sua prevenção e direcioná-las aos grupos mais 

vulneráveis (MICHELAZZO; YAZLLE, 2010). 

As tentativas de prevenção devem levar em consideração o conhecimento 

dos chamados fatores predisponentes ou situações precursoras da gravidez na 

adolescência, tais como: baixa autoestima, dificuldade escolar, abuso de álcool e 

drogas, comunicação familiar escassa, conflitos familiares, pai ausente e ou 



rejeitador, violência física, psicológica e sexual, rejeição familiar pela atividade 

sexual e gravidez fora do casamento. Tem sido ainda referidos: separação dos pais, 

amigas grávidas na adolescência, problemas de saúde e mães que engravidaram na 

adolescência. Por outro lado, alguns estudos sugerem que, entre as adolescentes 

que não engravidam, os pais têm melhor nível de educação, maiores religiosidade e 

ambos trabalham fora de casa (PATTA; BORSATTO, 2011). 

MORTALIDADE MATERNA 

A morte materna é qualquer morte que ocorre durante a gestação, parto ou 

até 42 dias após o parto. Ela pode ser decorrente de qualquer causa relacionada 

ou agravada pela gravidez, porém não devida a causas acidentais ou incidentais. 

Em torno de 92% das mortes maternas são por causas evitáveis e ocorrem, 

principalmente, por hipertensão, hemorragia ou infecções. 

Entre 1990 e 2015 a redução na razão de mortalidade materna no Brasil foi 

de 143 para 62 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos, o que representou uma 

diminuição de 56%. Esta redução tem sido reconhecida pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS), ao destacar que houve avanços significativos desde a década de 

90 nas políticas públicas de saúde. 

  

De acordo com dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, em 

2015, o Brasil registrou 1.738 casos de morte materna, que engloba óbitos 

causados por problemas relacionados à gravidez ou ao parto ou ocorridos até 42 

dias depois. Em 2016, foram registrados 1.463 casos, uma queda de 16% em 

relação ao ano anterior. 

Para reduzir a morte materna, o Ministério da Saúde tem implementado 

políticas para fortalecer a humanização do atendimento das gestantes, a melhoria 

da atenção pré-natal, nascimento e pós-parto, assim como instituído medidas de 

orientação e qualificação dos profissionais de saúde, tanto no âmbito da atenção 

básica como naquele de urgência e emergência. Associadamente, o fortalecimento 

das ações da Comissão Nacional de Mortalidade Materna e dos Comitês Estaduais 

e Municipais de Investigação do Óbito Materno é outra importante estratégia em 

curso (OMS, 2018). 

https://www.paho.org/bra/
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O IMPORTANTE PAPEL DO ENFERMEIRO 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção (Constituição 

Federal Brasileira de 1988; Diretrizes e Princípios do Sistema de Saúde Art. 196). 

O acolhimento é utilizado como uma das estratégias para garantir a 

efetivação do SUS seguindo seus princípios. Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências. Isso implica na humanização 

das relações entre equipe de saúde e usuários, de forma que todos os adolescentes 

e jovens que procuram o serviço de saúde sejam ouvidos com atenção, recebam 

informações, atendimento e encaminhamento adequados, conforme estabelecido na 

Constituição Federal de 1988 e na Lei 8080 de 1990. 

A atuação do enfermeiro, como toda a equipe de saúde, tem as ações 

centradas na tríade promoção, prevenção e assistência, sendo a as duas primeiras 

de maior relevância no processo de trabalho que vai ao encontro dos principais e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde. As ações de promoção da saúde são 

consideradas de grande relevância, para corresponsabilidade e fortalecimento do 

vínculo na relação enfermeiro adolescente. A promoção da saúde permeia 

transversalmente todas as políticas, programas e ações da saúde, com desafio de 

constituir a integralidade e equidade (BORGES, 2010). 

De fato, o papel do profissional de saúde/ educação junto aos adolescentes é, 

a partir de seu conhecimento técnico, discutir com eles as diversas possibilidades de 

caminhos a serem percorridas, suas implicações, para que possam fazer sua 

escolha agora mais instrumentalizada para protagonizar suas ações. Cabe ao 

profissional saber respeitar e apoiar esta escolha. É muito comum ser tomada como 

um fracasso da nossa pratica educativa a ocorrência de casos de gravidez “apesar 

da nossa situação”. É importante ter em mente que nossa ação não é contraceptiva 

e que vários fatores além da informação e de nossa atuação influenciam os desejos 

e atitudes destes adolescentes. 



 A Enfermagem, enquanto ciência em consolidação necessita da fixação de 

uma estrutura de conhecimentos próprios, bem como de uma nomenclatura 

específica que possa nortear os fundamentos do saber-fazer em seu cotidiano de 

práticas e, consequentemente, guiar o seu processo de trabalho com elementos que 

representem de forma exclusiva a sua identidade profissional.  

 Esse tipo de identidade possui caráter contextual, com mudanças históricas, 

de nação para nação e de cultura para cultura; e caráter sistêmico, onde se admite 

que os níveis individuais, interpessoais, organizacionais e sociais interferem na 

construção das identidades de maneira específica e conjugada (LOPES, 2013).  

 

QUALIDADE DA ATENÇÃO NO PRÉ-NATAL 

 A manutenção e a melhoria da saúde materno-infantil são alguns dos 

objetivos definidos pelo Ministério da Saúde e, para isto, é essencial a atenção pré-

natal e puerperal, cuja responsabilidade é do Sistema Único de Saúde (Brasil, 

2014). No âmbito da Rede Cegonha, a atenção à mulher durante a gravidez e pós-

parto preconiza ações de prevenção e promoção da saúde, além de diagnóstico e 

tratamento adequado dos problemas que ocorrem neste período (BRASIL, 2005). 

 Uma atenção pré-natal de qualidade é capaz de diminuir a morbidade e a 

mortalidade materno-infantil (Barbeiro FMS, Fonseca SC, Tauffer MG, et al. Rev 

Saúde Pública 2015;) uma vez que a identificação do risco gestacional pelo 

profissional permite a orientação e os encaminhamentos adequados em cada 

momento da gravidez (BRASIL, 2012.).  

 Apesar de quase a totalidade das gestantes brasileiras fazer pelo menos 

alguma consulta de pré-natal, à proporção que realizou seis ou mais consultas foi de 

73% em 2012 (Departamento de Informática do SUS, 2012 IDB-2012) e este 

percentual foi menor em mulheres de nível econômico mais baixo, nas mais jovens e 

naquelas menos escolarizadas (VIELLAS; et al., 2014). 

O início precoce do acompanhamento pré-natal atinge apenas três quartos 

das mulheres, sendo menor para as mais jovens, negras e das regiões Norte e 

Nordeste do país. Outros aspectos da atenção têm sido descritos com índices 



preocupantes, como a qualidade dos registros, a falta de solicitação de exames 

laboratoriais, de exames clínico-obstétricos padronizados e de orientações sobre a 

gestação, como complicações da gravidez, preparação para o parto, aleitamento 

materno e cuidado com o recém-nascido, apontando de forma consistente as 

desigualdades socioeconômicas na atenção pré-natal (ANVERSA E; BASTOS G, 

2012). 

 Com a ampliação da Estratégia Saúde da Família (ESF), que alcançou em 

julho de 2015 mais de 40 mil equipes e uma cobertura populacional de cerca de 

65%, a partir de 2011 o Ministério da Saúde implantou o Programa de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). O PMAQ-AB objetiva induzir 

a ampliação do acesso da população aos serviços, a melhoria das condições de 

trabalho e, principalmente, da qualidade da atenção (Ministério da Saúde. Portaria nº 

1.654/GM/MS, de 19 de julho de 2011). As equipes são incluídas no programa 

mediante adesão da gestão municipal e, após processo de avaliação externa, 

passam a ser certificadas progressivamente e contam com repasse de recursos em 

função de seu desempenho. Nesse contexto, um dos aspectos avaliados é a oferta 

de uma atenção pré-natal de qualidade Departamento de Atenção Básica 

(Secretaria de Atenção à Saúde 2012). 

"Daí a importância de a gestante procurar uma 

unidade de saúde para iniciar o pré-natal o mais 

precocemente possível, sendo avaliada por um 

profissional que possa identificar a necessidade de 

assistência mais especializada e de maior 

complexidade. Essa avaliação vai indicar se a 

gravidez dela é de risco ou não”, recomenda a 

coordenadora de saúde da mulher do Ministério da 

Saúde, Mônica Neri; 2018. 

Durante a gravidez, é importante também que as mulheres estejam atentas 

aos sinais de dor de cabeça ou dor na nuca, visão turva, sangramento pela vagina 

ou febre. Nestes casos, é necessário buscar com rapidez uma unidade de saúde 

mais próxima. Outros sinais que também devem alertar a gestante a procurar 

assistência, a fim de diminuir os riscos para si própria como para o bebê, são 



inchaço nas pernas ou braços, corrimento ou secreção vaginal com odor 

desagradável, ardor ao urinar (Ministério da Saúde; 2018). 

 

TAXA DE GRAVIDEZ NO BRASIL 

A gravidez/maternidade adolescente tem sido considerada um problema de 

saúde pública em diversos países, sobretudo devido ao seu impacto biopsicossocial. 

Este impacto tem se traduzido em maiores níveis de estresse emocional, 

dificuldades no relacionamento amoroso e maior probabilidade de rompimento, 

abandono escolar precoce e menor rendimento acadêmico e investimento na 

carreira. Nesta perspectiva, a gestação antes da idade adulta tem sido 

frequentemente considerada como um fator de risco para as jovens e suas famílias, 

predispondo- as a uma situação de vulnerabilidade (CHANDRA M; CAMACHO, 

2013). 

Segundo dados das Nações Unidas, no ano de 2013, a Brasil tem a sétima 

maior taxa de gravidez adolescente da América do Sul, empatando com Peru e 

Suriname, com um índice de 65 gestações para cada 1 mil meninas de 15 a 19 

anos, segundo dados referentes ao período de 2006 a 2015. 

Mesmos apresentando elevado número, a quantidade de brasileiras grávidas 

na adolescência diminuiu nos últimos anos. De acordo com dados do Sinasc 

(Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos) do Ministério da Saúde, a queda foi 

de 17%, o que, em números absolutos, representa cerca de 100 mil casos a menos 

em 11 anos. 

 

A pesquisa Saúde Brasil, que acompanhou mulheres durante o período 

da gravidez para verificar o perfil de fecundidade e mortalidade dos adolescentes 

brasileiros, foi realizada em 2015, quando foram registrados 546 mil grávidas entre 

10 e 19 anos, e comparada com 2004, quando essa quantidade era de 661 mil. O 

número de crianças nascidas, de mães adolescentes nessa faixa etária, representa 

18% dos 3 milhões de nascidos vivos no país em 2015. 

 



Separadas por região, o Nordeste é onde se concentra a maioria dos casos, 

com 32% de meninas gestantes. O Sudeste não está muito atrás, e fica com a 

segunda posição do ranking, com aproximadamente 32% dos registros. O Norte vem 

em terceiro lugar, 14%, em seguida o Sul, 11%, e por último o Centro Oeste, 8%. 

 

De acordo com a diretora do Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas (DAPES), Thereza de Lamare, entre os fatores que influenciaram a 

diminuição de casos de adolescentes gestantes, estão algumas medidas adotadas 

pelo governo. “A expansão do programa Saúde da Família, que aproxima os 

adolescentes dos profissionais de saúde, mais acesso a métodos contraceptivos e 

ao programa Saúde na Escola que oferece informação de educação em saúde”. 

 

Hoje, 66% das gravidezes em mulheres com menos de 20 anos é indesejada. 

Mas, segundo o Ministério da Saúde, a pasta está trabalhando em outros esforços 

para reduzir ainda mais esse índice, como a divulgação em ações em parceria com 

as escolas, sobre educação sexual e direitos reprodutivos. 

 

Uma das iniciativas é a distribuição da Caderneta de Saúde de Adolescentes 

(CSA), que tem versões masculinas e femininas. O material contém subsídios que 

orientam o atendimento integral dos jovens, com linguagem acessível, possibilitando 

ao adolescente ser o protagonista do seu desenvolvimento. 

 

 

RISCO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

 Na adolescência, a gravidez tornou-se um problema de saúde pública, 

causando complicações obstétricas, que se podem manifestar na mãe e no recém-

nascido, como problemas psicossociais e econômicos. 

  “Quanto à evolução da gestação, existem referências à maior incidência de 

anemia materna, doença hipertensiva específica da gravidez, desproporção céfalo-

pélvica, infecção urinária, prematuridade, placenta prévia, baixo peso ao nascer, 

sofrimento fetal agudo intra-parto, complicações no parto (lesões no canal de parto e 

hemorragias) e puerpério - endometrite, infecções, deiscência de incisões, 

dificuldade para amamentar, entre outros (YAZLLE ME, 2010). 



É importante ressaltar as complicações relacionadas à prática do aborto, 

anemia, desnutrição, hemorragias e depressão pós-parto são os chamados “riscos 

biológicos” enfrentados pelas adolescentes, que podem elevar o número de casos 

com complicações e até mesmo de mortes perinatais. 

Segundo Oliveira, Carvalho e Silva (2008) o acolhimento é utilizado como 

uma das estratégias para garantir a efetivação do SUS seguindo seus princípios, 

conforme estabelecido na Constituição Federal de 88 e na Lei 8080/90. Isso implica 

na humanização das relações entre equipe de saúde e usuários, de forma que todos 

os adolescentes e jovens que procuram o serviço de saúde sejam ouvidos com 

atenção, recebam informações, atendimento e encaminhamento adequados. 

A morte materna é qualquer morte que ocorre durante a gestação, parto ou até 42 

dias após o parto. Ela pode ser decorrente de qualquer causa relacionada ou 

agravada pela gravidez, porém não devida a causas acidentais ou incidentais. Em 

torno de 92% das mortes maternas são por causas evitáveis e ocorrem, 

principalmente, por hipertensão, hemorragia ou infecções. 

 

NÍVEL SOCIOECONÔMICO 

 O nível socioeconômico tem sido frequentemente descrito como um fator 

relacionado à ocorrência da gravidez na adolescência, no sentido de que as classes 

econômicas menos favorecidas vêm apresentando elevados índices deste evento. É 

sabido que a gravidez na adolescência gera consequências imediatas no emocional 

dos jovens envolvidos. Alguns sentimentos experimentados por estes jovens são: 

medos, insegurança, desespero, sentimento de solidão, principalmente no momento 

da descoberta da gravidez. No entanto, nem toda gravidez adolescente é 

indesejada. Em alguns casos, de adolescentes de classe socioeconômica elevada, 

pode ser resultado de planejamento prévio, decorrente de vida afetiva estável 

(CAVASIN S; ARRUDA S, 2014). 

 De maneira geral, a gestação na adolescência é classificada como de risco, 

pois representa uma situação de risco biológico (tanto para as mães como para os 

recém-nascidos), e existem evidências de que este fenômeno ainda repercute 

negativamente nos índices de evasão escolar (tanto anterior como posterior à 



gestação), impactando no nível de escolaridade da mãe, diminuindo suas 

oportunidades futuras (DIAS ACG; TEIXEIRA MAP, 2010). 

O ambiente socioeconômico e cultural em que a jovem mãe está inserida 

estão associados ao aumento da frequência de recém-nascidos de baixo peso e 

prematuros. Além disso, sabe-se que os cuidados pré-natais tendem a ser 

inadequado entre as mães adolescentes, o que traz à tona a importância das 

consultas do pré-natal para diminuição das complicações da gravidez na 

adolescência (COSTA EL; SENA MC, 2011). 

 

DISCUSSÃO 

 A recorrência da gravidez na adolescência é tema pouco estudado no Brasil, 

sendo necessário o debate dos direitos reprodutivos dessa parcela da população. O 

presente estudo aponta a estreita relação entre a gravidez na adolescência e fatores 

econômicos e sociais que se apresentaram maiores nos municípios de menor PIB, 

maior incidência de pobreza, menor tamanho populacional e maior percentual de 

indivíduos com IPVS igual a 5 ou 6, ou seja, mais vulneráveis. 

 A gravidez, entre as adolescentes, é considerada um problema de saúde 

pública, que deve ser observado de forma ampliada, de maneira a envolver a mãe 

adolescente e os problemas que a cercam. 

 A gravide na adolescência é uma realidade em todo o mundo e o número de 

casos vem aumentando progressivamente e em idades cada vez mais precoces. 

Atualmente, a idade média para que ocorra é de 12,5 a 13,5 anos, expondo a 

adolescente ao risco de engravidar cada vez mais cedo. 

 Com relação ao cuidado com a prevenção, é possível descrever três fatores 

comumente associados. O primeiro seria a concepção de que a gravidez na 

adolescência é resultante da falta de informação sobre métodos contraceptivos; o 

segundo, a relação entre contracepção e iniciação sexual (onde quanto mais 

precoce a iniciação sexual, menores seriam as chances de uso de métodos 

contraceptivos); e a terceira, a correlação entre escolaridade e contracepção (quanto 

maior o grau de escolaridade do jovem, maiores seriam as chances de utilização de 



algum método tanto na primeira relação sexual quanto nas subsequentes). 

 Sabe-se que, apesar de as adolescentes de todas as classes sociais 

engravidarem, o enfrentamento da situação é diferente. Quanto às jovens de classe 

social mais favorecida, apesar dos poucos estudos disponíveis, sabe-se que contam 

mais com a possibilidade de interromper a gravidez e têm outros objetivos na vida, o 

que não acontece com as de classe social menos favorecida. 

O papel do enfermeiro inicia-se na gestão da educação continuada, no momento em 

que ele se mantém em busca constante do conhecimento e capacita sua equipe, em 

particular os agentes comunitários de saúde, a captar precocemente essas 

gestantes adolescentes através da visita domiciliar, com a finalidade de dar início tão 

logo possível à assistência pré-natal, observando e garantindo qualidade desde a 

primeira consulta. 

 O enfermeiro deve prevenir, identificar e/ou corrigir desde problemas comuns 

da gestação até intercorrências mais complexas. Acolher com mais sensibilidade e 

resolutividade quando houver agentes complicadores como o abandono do parceiro 

ou da família, discriminação e isolamento social e descontinuidade escolar, ajudando 

a gestante adolescente a compreender e aceitar a nova reorganização da família e a 

possível troca de papéis; ajudar a evitar comprometimentos durante a evolução da 

gravidez e riscos para a mãe, na interação do binômio mãe-filho e dificuldades de 

inserção no mercado de trabalho, dentre outras consequências advindas da 

gestação precoce. 

 

CONCLUSÃO 

Na realidade brasileira, adolescentes e jovens são definidos por diferentes 

aspectos, emergindo opiniões diferenciadas quanto às formas de situá-los nos 

marcos referenciais que os caracterizam. O Ministério da Saúde segue como 

definição de adolescência a prescrita pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

que caracteriza o período de 10 e 19 anos e compreende como juventude a 

população dos 15 a 24 anos (BRASIL, 2010, p. 46). O Estatuto da Juventude (Lei nº 

12.852, de 5 de agosto de 2013) define juventudes a partir de faixas etárias. Dos 15 

a 17 anos são adolescentes-jovens; dos 18 a 24 anos de jovens-jovens e entre os 



25 a 29 anos são denominados jovens-adultos. Portanto, nessas definições há uma 

interseção entre a metade da adolescência e os primeiros anos da juventude. Essa 

população, entre 10 a 24 anos, representa um contingente expressivo de mais de 50 

mil pessoas no Brasil (IBGE, 2010). 

O apoio familiar é muito importante, pois é um momento em que a jovem está 

frágil e insegura, muitas vezes se sentindo culpada por sentir que falhou com os 

pais, e os desapontou, entende-se que para os pais também não é uma situação 

fácil, pois é uma criança que vai gerar um bebê, e a maioria dos pais chegam a 

pensar que falharam na educação da filha, mais manter o foco e apoiar esse 

adolescente na luta que virá é importante, pois algumas, no momento de 

insegurança e medo chegam a pensar em aborto, nesse momento a jovem precisa 

de suporte não de julgamentos, muito menos ser excluída, abandonada a jovem fica 

vulnerável e ainda mais insegura. 

Os resultados do estudo reafirmam a gravidez na adolescência como um 

problema de saúde pública, pois envolve uma variedade de experiências vividas por 

essas garotas, geralmente relacionadas às baixas condições socioeconômicas e 

evasão escolar. Apesar de todas as dificuldades vivenciadas pelas adolescentes, 

quando estas têm o apoio da família esse processo de enfrentamento dos 

problemas torna-se mais tranquilo, o que gera benefício para toda a sociedade. 

Muitas vezes, o profissional da saúde está despreparado para atender às 

necessidades destas adolescentes em seu contexto social. Sendo assim, é 

necessário traçar políticas mais efetivas que possibilitem o apoio aos familiares e 

também às adolescentes, minimizando os riscos para a mãe e o filho. 

Contudo, é correto verificar que as adolescentes engravidam cedo, muitas 

vezes por falta de informações prestadas tanto no ambiente familiar quanto no 

ambiente escolar. Podemos perceber também, que a partir deste fato a taxa de 

desemprego entre as jovens só aumentam. 
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