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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: UM DESAFIO SOCIAL

Introdução 

Observa-se ainda que os adolescentes que iniciam
vida sexual precocemente ou engravidam nesse
período, geralmente vêm de famílias cujas mães
também iniciaram vida sexual precocemente ou
engravidaram durante a adolescência. Outro motivo
o qual não pode deixar de ser citado é a interrupção,
temporária ou definitiva, no processo de educação
formal, acarretando prejuízo na qualidade de vida e
nas oportunidades futuras dos adolescentes (JUNIOR,
1999).

Realizar um levantamento bibliográfico acerca dos fatores
de risco para a gravidez na adolescência.

Objetivo(s)

O presente estudo trata-se de revisão narrativa de
literatura sobre a adolescência e os fatores de risco
para a gravidez nesta fase de vida.
Para tanto utilizou-se referências bibliográficas,
constituídas por artigos e teses de autores que
discutem e analisam a gravidez precoce, ou seja
gravidez na adolescência.
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Desenvolvimento

Considerações finais:

A formação e informação sexual dos adolescentes

pode ser uma forma importante para reduzir o

número de gravidez que ainda ocorre nessa faixa

etária, apesar de serem diversos os agentes de

educação sexual, é uma dimensão educável na

pessoa humana e excede a passos largos a mera

informação sexual.

Num futuro que começa agora, compete à família, à

escola, às instituições de saúde e à sociedade, num

sentido holístico, contribuir para a informação de

adolescentes capazes de amar, de se sentirem

felizes e de viverem numa fase matura, uma

maternidade em toda sua plenitude, esplendor e

harmonia.

Em primeiro lugar as adolescentes que passam por
uma gravidez, tem como exemplo a própria mãe.
Sendo assim os fatores que levam uma gravidez na
adolescência, podem ser vários, desde aparentar ser
adulto até a falta de base e informação dentro do
próprio lar.
Estatísticas apontam que há gravidez na adolescência
em todo mundo, porém a situação está tornando-se
alarmante devido a procura do pré-natal entre
meninas menores de 18 anos.
Em relação aos fatores de risco para a gravidez

na adolescência, estes, segundo a literatura,

estão associados a problemas no convívio

familiar, negligência em relação ao uso de

preservativos e métodos anticoncepcionais

pelos adolescentes, e que a educação sexual

constitui um fator determinante na prevenção
da gravidez na adolescência.

Sabe-se que os fatores socioeconômicos e familiares
tem determinado peso. Entretanto a adolescência é
um período complexo de muitas mudanças, aceitações
e de garantia de seu espaço, acrescido
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