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Introdução  

  Na área de abrangência do PSF Alvorada, a 
questão da gravidez precoce na adolescência, 
tornou-se evidente por ocasião da análise do 
diagnóstico situacional da unidade, quando foram 
analisados vários problemas relevantes. 
Destacou-se  elevado número de casos de 
gravidez na adolescência e às dificuldades 
manifestadas pela equipe na definição de 
estratégias para abordar os jovens. Muitas 
jovens ainda manifestam dúvidas e 
constrangimentos tanto na hora de prevenir a 
gravidez precoce, quanto ao procurar ajuda entre 
os familiares e profissionais de saúde.  

Analisar a produção científica relacionada à 
temática da gravidez na adolescência como um 
problema de saúde pública. 

Objetivo 

 O trabalho proporcionou uma revisão no trabalho da 
equipe do PSF Alvorada e significou um estímulo para 
reorganizar o processo de trabalho com os adolescentes. 
Além disso indicou a importância de criar estratégias para a 
prevenção da gravidez, procurando apoio governamental 
do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde-
MG e da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas.  

 Para a elaboração desse trabalho, optou-se  pela 
realização de uma pesquisa bibliográfica, através de 
uma revisão narrativa do conhecimento, disponível 
na literatura científica, sobre a gravidez na 
adolescência. 
Os artigos foram delimitados de acordo com os 
seguintes critérios de inclusão: estudos que 
contemplassem o período de 2000 à 2010, artigos 
publicados em periódicos nacionais, somente os 
artigos disponibilizados com textos completos foram 
incorporados neste estudo, artigos que respondem 
ao que foi proposto nos objetivos deste estudo, 
todos os artigos referentes ao assunto, 
independentes do método de pesquisa utilizados, 
inclusão de livros e teses sobre o assunto. 

Metodologia  
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 Discussão e Resultados 

Considerações finais 

A gravidez na adolescência até o século passado era 
considerada natural, pois as mulheres se casavam 
precocemente e sua função era, basicamente, a 
procriação (SILVA et al, 2006).  
O trabalho com adolescentes nas equipes de Saúde da 
família vem ocupando um considerável espaço em 
diversos locais no Brasil diminuindo o quadro de 
gravidez e partos precoces. 
De acordo com (BRASIL, 2005, p. 7), ”a adolescência é 
a etapa da vida compreendida entre a infância e a fase 
adulta, marcada por um complexo processo de 
crescimento e desenvolvimento biopsicossocial...” A 
partir da década de 60, mudanças relativas ao 
comportamento sexual vieram ocorrendo, causando a 
gravidez acidental na adolescência.   
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   Fonte. (BRASIL, 2010)          
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