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RESUMO 

A gravidez na adolescência constitui um tema de grande importância para realidade social 

brasileira, de modo que não seria diferente na cidade de Baixa Grande do Ribeiro/PI. Uma vez 

que este fato segue aumentando sua incidência, sobretudo em populações carentes, tornando-se 

um problema de saúde pública e trazendo consigo uma série de consequências psicossociais 

para a vida dos jovens e familiares envolvidos. O enfoque principal do tema relaciona a gravidez 

precoce com algo inesperado e indesejado consequência do despreparo dos adolescentes, da sua 

falta de perspectivas, da desinformação sexual, baixa escolaridade entre outros motivos. O 

presente trabalho tem por principal objetivo identificar alguns fatores que contribuem para o 

aumento da incidência da gravidez precoce na nossa sociedade e para tal fim, foi realizada uma 

revisão bibliográfica de caráter cientifico através de estudos anteriores realizados sobre o tema 

e artigos acadêmicos. Com isso, pretende-se compreender melhor a nova realidade existente 

entre os jovens e montar estratégias de cuidado e acompanhamento que ofereçam aos mesmos, 

uma possibilidade de escolha de um futuro melhor. 

 PALAVRA-CHAVE: gravidez na adolescência, Prevenção da gravidez na adolescência e 

fatores de risco. 

ABSTRACT 

Adolescent pregnancy is a topic of great importance for the Brazilian social reality, so that it 

would be no different in the city of Baixa Grande do Ribeiro / PI. Once this fact sucks, 
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increasing its incidence, especially in needy populations, becoming a public health problem and 

bringing with it a series of psychosocial consequences for the lives of the young people and 

family members involved. The main focus of the theme relates to early pregnancy with 

something unexpected and unwanted as a result of the adolescents' unpreparedness, their lack 

of perspectives, sexual misinformation, low education among other reasons. The present work 

has as main objective to identify some factors that contribute to the increase in the incidence of 

early pregnancy in our society and for that purpose, a scientific literature review was carried 

out through previous studies on the subject and academic articles. With this, it is intended to 

better understand the new reality existing among young people and to set up care and 

monitoring strategies that offer them, a possibility to choose a better future. 

 KEYWORDS: teenage pregnancy, prevention of teenage pregnancy and risk factors. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A adolescência é um período de transição entre a infância e a vida adulta, onde ocorrem 

grandes alterações anatômicas, fisiológicas, emocionais e sociais. Segundo a definição da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) esta é fase do desenvolvimento compreendida entre os 

10 e os 19 anos de idade onde ocorrem as transformações necessárias para a maturidade sexual, 

é nesta etapa onde ocorrem as adaptações as novas estruturas físicas, psicológicas e ambientais. 

E é neste contexto de descobertas, novas adaptações e iniciação da vida sexual onde observamos 

um aumento da incidência do número de gravidez. 

A gravidez precoce está se tornando cada vez mais comum na sociedade contemporânea, 

pois os adolescentes estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo. Adolescência e gravidez 

quando ocorrem juntas, acarretam grandes consequências para os adolescentes envolvidos e 

seus familiares, pois geralmente esses jovens não estão preparados emocionalmente e 

financeiramente para assumir este tipo de responsabilidade. Até mesmo porque ocorre com 

maior frequência entre as meninas com menor escolaridade, menor renda, menos acesso a 

serviços públicos, e em situação de maior vulnerabilidade social. 

A maioria destes adolescentes deixam seus estudos, saem de casa, cometem abortos e 

até mesmo abandonam suas crianças, sem saber o que fazer, fugindo da sua própria realidade.  
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A gravidez nesta etapa da vida está relacionada há diferentes fatores, como estrutura 

familiar, formação psicológica e falta de perspectivas de vida. Por estas razões o apoio da 

família é um dos pilares essenciais para prevenção desse fato nesta etapa de vida, uma vez que 

a família é a base que poderá proporcionar atenção, segurança, diálogo e amor, para que tanto 

os adolescentes envolvidos quanto as crianças que forem geradas se desenvolvam 

saudavelmente. 

Em 2018, cerca de 15% do total de nascidos vivos foram de mães com idade até 19 anos, 

segundo dados preliminares do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). 

Embora o número de gestações na adolescência venha caindo no país passando de 721.564, em 

2000, para 434.573, em 2018, o Brasil ainda apresenta taxa de 68,4 nascimentos para cada mil 

adolescentes e jovens mulheres entre 15 e 19 anos. O índice é elevado na comparação com a 

taxa mundial, de 46 nascimentos, e fica acima da média latino-americana (65,5 nascimentos). 

Estudo da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), em parceria com o Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), publicado em 2018, aponta que a gravidez na 

adolescência ocorre com maior frequência entre as meninas com menor escolaridade e menor 

renda, menor acesso a serviços públicos, e em situação de maior vulnerabilidade social. 

De acordo com a pesquisa Nascer Brasil 2016, do Ministério da Saúde, 66% das 

gestações em adolescentes não são planejadas. Ainda, cerca de 75% das mães adolescentes 

estavam fora da escola, segundo a PNAD 2013, o que pode sugerir consequências sociais e 

econômicas, além de emocionais, para as mães adolescentes. 

Há ainda riscos para o recém-nascido. Estudo do Ministério da Saúde, chamado Saúde 

Brasil, indica uma das maiores taxas de mortalidade infantil entre mães mais jovens (até 19 

anos), com 15,3 óbitos para cada mil nascidos vivos (acima da taxa nacional, de 13,4 óbitos). 

Isso porque além da imaturidade biológica, condições socioeconômicas desfavoráveis 

influenciam nos resultados obstétricos. 

 

2. MOTIVAÇÃO DO ESTUDO 

Identificar os fatores de risco que contribuem para a elevada incidência do número de gravidez 

na faixa etária correspondente entre os 10 e os 19 anos na cidade de Baixa Grande do Ribeiro/PI. 
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3. JUSTIFICATIVA 

A adolescência é considerada um fenômeno específico do desenvolvimento humano. É 

um período confuso e de contradições onde o adolescente vive novas experiências, reformula 

seus pensamentos, sentimentos e expectativas e transforma gradativamente a sua personalidade 

infantil em adulta. É neste período da vida em que se está observando um aumento na incidência 

do número de gravidez na população de Baixa Grande do Ribeiro no estado do Piauí. 

Tal fato incentivou a realização deste trabalho, que tem a finalidade de identificar e 

poder discutir os possíveis fatores que contribuem, principalmente de forma negativa, para a 

ocorrência deste fato na comunidade mencionada. E com isso, tenta reduzir esses números 

negativos da nossa população. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1  GERAL 

Identificar os fatores de risco que levam ao aumento da incidência de gravidez nesta 

etapa da vida compreendida dos 10 aos 19 anos, a fim de elaborar um plano de ações preventivas 

que possam reduzir o número de gestantes adolescentes e com isto melhorar os indicadores de 

saúde daquela população. 

4.2  ESPECÍFICO    

• Identificar fatores determinantes da gravidez na adolescência;  

• Realizar medidas educativas como formas de prevenção da gravidez precoce;  

• Fazer atividade de orientação para gestantes adolescentes. 

 

5. METODOLOGIA 

Para a elaboração desse trabalho foi definido um tema embasado no grande número de 

gestantes menores de 19 (Dezenove) anos de idade na cidade de Baixa Grande do Ribeiro/PI. 

Logo em seguida foi realizada uma coleta de dados junto ao Sistema de Informações da Atenção 
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Básica (SIAB) do Ministério da Saúde e da Secretaria de saúde do Estado do Piauí. Realizaram-

se palestras e debates em escolas visando identificar os fatores que as levaram a engravidar 

nessa fase da vida. Reuniram-se pais e adolescentes com objetivo de quebrar um pouco o 

preconceito sobre a sexualidade que existe entre ambos. Nessa etapa do trabalho buscou-se 

conhecer o perfil das gestantes adolescentes, através de rodas de conversas realizadas nos 

encontros de Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

 

 

Figura 1 -Apresentação para grupo de mães adolescentes- PSF/Centro-Baixa grande 

do Ribeiro/PI 
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Figura 2 –Equipe do PSF/Centro-Baixa grande do Ribeiro/PI na estratégia saúde da 

família  

 

 

 
 

Figura 3 –Participantes de um dos encontros de estratégia saúde da família do 

PSF/Centro-Baixa grande do Ribeiro/PI  
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Foi realizada a aplicação de questionários sobre gravidez na adolescência para coletar 

dados e definir os perfis das adolescentes que engravidam. 
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Figura 4 -Modelo do questionário aplicado 

 

Na sequência foi iniciada uma revisão bibliográfica que teve por objetivo identificar e 

analisar os fatores de risco que contribuem para o aumento da gravidez na faixa etária 
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compreendida entre os 10 e os 19 anos, refletindo também acerca dos aspectos sociais, 

emocionais, psicológicos e biológicos e o que estes fatos podem acarretar na vida destes 

adolescentes. Para isso foram realizadas buscas por artigos acadêmicos em sites como SCIELO, 

MEDLINE e EBAH.  

Para a realização do trabalho em questão se faz necessário um espaço amplo onde se 

possa realizar as reuniões com a comunidade (pais e adolescentes), com a finalidade de abordar 

temas como sexualidade, distribuição de insumos nas escolas entre outros; necessita-se também 

de cadeiras, equipamentos de som e imagem para melhor divulgação e maior assimilação dos 

temas por parte dos participantes da comunidade. Além destes equipamentos também são 

utilizados para a realização do trabalho ferramentas como internet e softwares livres. 

 

6. REVISÃO DA BIBLIOGRAFIA 

Em comunidades carentes, segundo Cavasin et al. (2004), engravidar na adolescência 

seria uma característica cultural do meio em que vivem. Em seu estudo, muitas das jovens se 

vêm frustradas em relação à perspectiva de vida, futuro profissional, estudantil e além de terem 

poucas alternativas de lazer, cultura e educação nessas localidades, restando a elas apenas a 

maternidade. Para muitas adolescentes lhes faltam itens básico para sobreviver com dignidade, 

como alimentação, boas condições de higiene e espaço físico dentro da casa. 

Observando a literatura percebe-se que os fatores determinantes e condicionantes da 

gravidez precoce têm múltiplas causas, incluindo descuido, uso incorreto do método 

contraceptivo, promiscuidade e acesso à informação de forma inadequada (GURGEL et al., 

2008, p. 801). 

Para Rocha e Minervino (2009), apesar de em um primeiro momento a adolescente ser 

pega de surpresa por uma gravidez não planejada, o sentimento da maternidade se desenvolve 

durante a gestação. Tal fato foi constatado durante conversas realizadas com gestantes 

adolescentes na sede da cidade que, durante consultas de pré-natal, onde algumas dessas jovens 

manifestavam sentimentos positivos por estarem grávidas.  

Segundo Gurgel et al. (2008), a gravidez na adolescência decorre, principalmente, da 

não utilização de métodos contraceptivos e, em menor porcentagem, da utilização inadequada 

desses métodos. Nessas circunstâncias, as ações de prevenção assumem papel de suma 

importância, devendo incluir não apenas a oferta de preservativos e os demais métodos 
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anticoncepcionais, mas também a garantia de espaços para que o adolescente possa falar de si 

próprio, trocar experiência e receber informações que favoreçam a adoção de hábitos saudáveis 

de vida. 

Sabe-se que a mídia tem grande poder de influência, não apenas sobre a população 

adulta, mas principalmente sobre os jovens. A televisão é uma grande incentivadora e 

desencadeadora de todo tipo de informação, atuando como formadora de opinião. O 

"bombardeio" de informações e imagens da mídia induz uma aceleração do ingresso no mundo 

adulto quando o jovem ainda não tem orientação, estrutura emocional e psíquica para isso. 

Observemos que a programação oferecida pela televisão: a grande maioria é composta 

por programas que estimulam padrões de comportamento, quaisquer que sejam eles. Podemos 

citar aqui o culto ao corpo, a valorização da beleza, o "corpo sarado" e escultural que homens 

e mulheres exibem de maneira insinuante, passando o indivíduo a ser visto como objeto. 

Novelas, seriados e filmes com conteúdo adultos muitas vezes são exibidos em horários em que 

ainda há a presença de pré-adolescentes e crianças. As últimas são profundamente afetadas pelo 

estímulo visual, como cenas de insinuação de relacionamento sexual, sexo descartável, carícias 

e corpos nus, o que desperta a sua sexualidade de maneira precoce. Isso não significa que o 

jovem esteja passivo diante dessa situação, apenas absorvendo o conteúdo transmitido. 

Entretanto não podemos negar que a possibilidade de uma leitura crítica e de uma transformação 

do conteúdo recebido não é facilitada, considerando-se a massificação de informações 

transmitidas pela televisão. (Contini MLJ, Koller SH, Barros MNS, 2002). 

A abordagem da escolaridade esteve presente em vários artigos pesquisados, 

demonstrando a relevância dessa questão da gravidez na adolescência. As jovens, quando 

recebem a notícia da gravidez, acabam deixando a escola em segundo plano com a intenção de 

viver esse momento, que para muitas representa felicidade e expectativa de um futuro melhor. 

Contudo, com a interrupção da escolaridade, são poucas as chances de a adolescente conseguir 

um emprego que lhe permita arcar com a responsabilidade.  

Catharino e Giffin (2002) e Godinho et al. (2000) afirmam que a gravidez na 

adolescência é mais acentuada nas populações mais pobres e com baixo nível de instrução.  

Segundo Rocha e Minervino (2009), a baixa escolaridade das adolescentes indica que 

quanto menor a escolaridade, maior chance de ocorrência de uma gravidez precoce.  Ainda 

afirmam que quanto maior o número de anos de estudo, menores as taxas de gravidez entre os 
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adolescentes, maior o uso do preservativo e possivelmente menor a exposição às DSTs, ao HIV 

e ao abortamento, inclusive em condições de risco. Então, percebe-se que a escolaridade, na 

verdade, pode ser expressão de uma série de outros indicadores sociais, como baixa renda e 

baixa informação. 

 

7. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

  PERÍODO (bimestre) 

Nº ATIVIDADE 
      

1 Definição do tema             

2 Coleta de dados             

3 Revisão de bibliografia             

4 Início das palestras             

5 Resultados e discursões             

6 Apresentação             

 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Esperamos diminuir os índices de gravidez na adolescência no município de Baixa 

Grande do Ribeiro/ PI; 

• Gerar uma conscientização a respeito da temática entre os adolescentes desta cidade; 

• Alertar acerca dos riscos e das responsabilidades ocasionadas por uma gravidez nesta 

etapa da vida. 

 

9. CONSIDERACOES FINAIS 

A gravidez na adolescência constitui um desafio para a política pública no contexto da 

promoção da saúde, cujo maior logro seria de fornecer aos adolescentes subsídios para viver 

sua sexualidade de forma plena através do planejamento, da contracepção e concepção. 
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Conforme o trabalho exposto existe uma série de fatores principalmente sociais que 

contribuem que para o aumento da incidência da gravidez na adolescência. As adolescentes 

engravidam por outras causas que não apenas o desejo da maternidade em si: engravidam para 

não perderem o namorado, para saírem de casa, para reafirmarem sua feminilidade, seu papel 

na sociedade ou até mesmo para aplacar a solidão na companhia de um filho e encontrar nos 

mesmos um carinho jamais recebido.  

Considerando que a atuação dos membros da equipe de saúde da família deve ser 

centrada principalmente na prevenção e promoção de saúde, deve-se tentar realizar um trabalho 

com a finalidade de buscar novas formas, que não apenas a maternidade, para saciar as 

necessidades emocionais e psicológicas desses jovens. 

Por isso, a necessidade de diversificar a abordagem sobre prevenção da gravidez na 

adolescência, incluindo, também, componentes comportamentais, de autonomia e de 

responsabilização para reduzir os casos de gravidez não intencional na adolescência. 

Sabemos que esse trabalho desenvolvido na comunidade, deve ser contínuo para que 

atinja uma efetividade significativa, no entanto, já se percebe que os adolescentes estão mais à 

vontade para falar sobre o assunto de sexualidade nos encontros realizados nas escolas, assim 

como, aumentou a busca por preservativos na unidade de saúde da sede da cidade de Baixa 

Grande do Ribeiro/PI. Espera-se que ao longo do tempo possamos ter uma redução significativa 

no número de casos de adolescentes com gravidez indesejada na área de atuação dessa referida 

unidade de saúde. 
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