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RESUMO 
 
 

A gravidez na adolescência pode determinar um conjunto de implicações biológicas, familiares, 
emocionais e econômicas, os quais atingem não somente o indivíduo, mas, a sociedade como 
um todo, uma vez que limitará ou adiará a participação desta jovem na sociedade. O aumento 
na incidência de casos de gravidez na adolescência resulta na ausência de serviços 
específicos de atendimento e na falta de informação adequada, fazendo com que essas mães 
encontrem-se despreparadas para assumir a maternidade. Ao se determinar à prevalência do 
grupo em questão e o perfil dessas mães pode-se verificar a necessidade ou não de um 
trabalho educativo-preventivo direcionado as mães adolescentes promovendo assim, melhores 
condições de saúde para a comunidade que enfrenta esta problemática. Diante do exposto, 
este trabalho teve como objetivo analisar a prevalência de casos de gravidez na adolescência 
no município de Taubaté, no período de 2009 a 2013 e traçar o perfil dessas gestantes, por 
meio dos dados do SINASC (Sistema de Informação de Nascidos Vivos) fornecidos pela 
Vigilância Epidemiológica da Prefeitura Municipal do Taubaté, São Paulo. Foi observado um 
total de 2352 nascimentos no período estudado, em números absolutos houve uma diminuição 
gradativa dos casos de gravidez na adolescência no período de 2009 a 2012, com aumento 
apenas em 2013, também foi observado um número baixo e estável de anomalias/ano, a 
maioria das mães (63,01%) realizaram pelo menos sete consultas de pré-natal, estes dados 
corroboram para acreditar-se na existência de uma boa atenção à gestante, pois é sabido que 
a falta de consultas de pré-natal pode influir gravemente na qualidade e resolução da gestação, 
assim como pode ajudar a definir riscos e avaliar a idade gestacional e conduta do parto, houve 
um predomínio de raça branca (57,57%), discreta vantagem para realização de parto vaginal 
(55,23%), gravidez única representou 98,09% dos casos e 79,34% foram gravidez a termo. A 
grande maioria das mães era solteira (80,2%) e apresentava 8 a 11 anos de estudo (46,94%), 
além disso, 43,34% eram representados por donas de casa e 13,69% estudantes. Sendo 
assim, este estudo mostra a importância de uma rede de acolhimento à adolescente grávida, 
uma vez que a existência de um núcleo familiar sólido e uma rede de saúde eficiente diminuem 
a incidência e recorrência de gestações adolescentes provindas da simples experimentação 
sexual. Além disso, espera-se que os resultados aqui apresentados agreguem conhecimento à 
incessante busca de melhoria na qualidade de vida da população e que seja um grão de areia 
no enorme castelo de conhecimento que levará a sociedade brasileira à maturidade política e 
social necessárias à construção de uma grande nação.  


