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Introdução  
Dentre as complexas questões relacionadas à 

saúde da mulher, sem dúvida alguma, a gravidez 

na adolescência e a obesidade são temas que 

ainda causam preocupação no âmbito da saúde 

pública. No entanto, ainda que, de maneira geral, 

sejam temas tratados de maneira distinta, cada 

vez mais tem crescido a preocupação com a 

ocorrência da combinação destes dois 

importantes fatores de risco à saúde da mulher. 
 

Estabelecer e discutir o panorama atual que 

relaciona a gravidez na adolescência à 

obesidade, a importância do acompanhamento 

nutricional realizado no pré-natal e seus principais 
aspectos no que se refere à saúde da mulher.  

Objetivo(s) 

No entanto, conforme Belarmino et al. (2009), as 

gestantes adolescentes têm sido consideradas 

como sendo de alto risco nutricional, em razão de 

seus hábitos alimentares, pois muitas vezes 

deixam de fazer refeições saudáveis, 

substituindo-as por lanches de baixo valor 

nutritivo que, por sua vez, leva ao excesso de 
peso, além de adotar dietas para emagrecer. 

Resultados 

O método adotado para o presente estudo foi a 

revisão narrativa da literatura, que consistiu na 

busca retrospectiva de obras publicadas e artigos 

científicos, neste caso, da associação entre a 

gravidez na adolescência e a obesidade.  
 

Metodologia  
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Desenvolvimento 

Considerações finais 
É correto concluir que a gravidez na adolescência 

associada à obesidade pode ser considerada um 

grave problema de saúde pública ao acarretar 

consequências sociais, físicas e emocionais tanto 

para a mãe quanto para o bebê. 

Oliveira (2008) presta sua contribuição ao 

considerar que o interesse pelo tema decorre, em 

boa parte, do aumento das preocupações que tem 

havido em torno das questões que envolvem a 

adolescência que, por sua vez, não se define 

apenas a partir de critérios etários ou biológicos, 

mas sim como um fenômeno social que envolve 

um período do desenvolvimento no qual certas 

expectativas sociais recaem sobre os indivíduos e 

configuram um modo de ser adolescente, fruto da 

conjugação de transformações biológicas, 

cognitivas, emocionais e sociais pelas quais 

passam as pessoas.  
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