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RESUMO

A gravidez na adolescência é um fenômeno que vem sendo amplamente discutido no Brasil, diante dos seus possíveis desdobramentos. É 
compreendida como um problema de saúde pública devido à falta de educação sexual, planejamento familiar e uso errôneo de métodos 
contraceptivos. Objetivou-se evidenciar as razões que favorecem a ocorrência da gravidez entre adolescentes e descrever os principais 
desdobramentos desta nova realidade na vida da mulher, em seu contexto social e biológico. Metodologia: Estudo descritivo de abordagem 
qualitativa a partir de revisão da literatura dos últimos cinco anos, publicadas nas bases de dados Lilacs e Scielo. Observou-se como resultados 
que a adolescência corresponde a uma fase que ocorre por volta dos 10 anos prolongando-se até os 19, período intermediário entre a infância e a 
fase adulta, marcado por diversas transformações devido ao processo de individualização e constituição de identidade. A maioria dos 
comportamentos na adolescência é reflexo do contexto em que se vive, por isso, para alguns a relação familiar fica mais difícil e por tal razão a 
adolescente começa a ter a sua própria opinião, valores, estilo de vida, religião e desejo, podendo demonstrar rejeição aos conselhos paternos, 
valorizando a opinião dos amigos diante da identificação de experiências parecidas. Nos dias atuais o tema sexualidade ainda é cercado por 
mistérios e tabus na maior parte das famílias e o mesmo deixa de ser abordado, tendo como justificativa o receio de despertar no adolescente o 
interesse sexual. O tema é pouco abordado e quando o é, a ênfase centraliza-se nas mudanças físicas. O início da prática sexual expõe o 
adolescente à ocorrência da gravidez na adolescência e às  Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s). Vários são os fatores que favorecem a 
gravidez na adolescência, dentre eles, a sexualidade precoce, a baixa autoestima, a aspiração à maturidade, a autonomia projetada na nova 
família, a ausência de um projeto de vida, a falta de orientação sexual, a falta de acesso e conhecimento acerca dos métodos contraceptivos; a 
recusa do parceiro em usar preservativo; a ingenuidade; a  violência sexual; a  submissão; a ânsia por estabelecer um compromisso estável; o 
desejo de ser mãe e; o  uso incorreto dos métodos contraceptivos. As consequências de uma gestação na adolescência, nos contexto social são: 
evasão escolar, com grande dificuldade em retomar os estudos em função da nova responsabilidade; dificuldade de ter um emprego estável; o 
isolamento do grupo de apoio; a dificuldade de aceitação das alterações produzidas ela gravidez. No contexto biológico estão presentes a toxemia 
gravídica, as  infecções urogenitais, o risco de anemia grave e, as grandes chances de prematuridade.Concluiu-se que a falta de limites familiares, 
associada à falta de experiência e orientação aumenta a vulnerabilidade da adolescente às IST´s e a gravidez não planejada, que por sua vez, 
impacta a adolescente, o parceiro, a família e os amigos. Cabe ao enfermeiro ações de acolhimento, acompanhamento pré-natal adequado, ações 
de prevenção de doenças, e, sobretudo, ações de promoção à saúde visando sempre, a qualidade de vida deste importante público.
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