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INTRODUÇÃO: De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), no
Brasil, a população adolescente e jovem corresponde a 30,33% do total, traduzindo-se em um grupo
expressivo a ser observado e amparado. Uma das constatações mais pertinentes refere-se ao fato da
gravidez precoce na adolescência (faixa etária dos 12 aos 18 anos) esteja aumentando
expressivamente. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Esse fato tem sido associado a diversos fatores
tais como: baixo nível socioeconômico, iniciação sexual precoce, baixa autoestima, convívio com
violência, uso de substâncias. (MELO NETO; CERQUEIRA-SANTOS, 2012). Com isso, a gravidez
na adolescência pode introduzir os adolescentes no contexto do adulto, uma vez que este precisa
administrar um cuidado a outra pessoa. Tendo em vista a complexidade do fenômeno, este resumo
tem por objetivo discutir as consequências da gravidez na adolescência. MÉTODO: Foi realizada
uma pesquisa bibliográfica, através do levantamento de materiais em artigos científicos e livros, com
a apresentação de dados estatísticos. Os materiais levantados foram analisados conforme a temática,
isto é, abordar a gravidez na adolescência. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir da análise
realizada, identifica-se que a gravidez na adolescência pode apresentar consequências tanto negativas
(se analisada de um ponto de vista biológico) quanto positivas para os adolescentes (se considerar,
por exemplo, o contexto social com a influência na cultura). (DIAS; TEIXEIRA, 2010). Em termos
de consequências negativas, pode estar associada a evasão escolar e dificuldades de inserção
profissional, afastamento de amigos e familiares e mudanças no estilo de vida. (COSTA, 2018). Além
disso, por ainda estar em fase de desenvolvimento orgânico, a adolescente tende a sofrer problemas
gestacionais que podem afetar diretamente sua saúde, bem como a saúde do bebê. (ROSSETTO;
SCHERMANN; BÉRIA, 2014). Para o pai adolescente, as mudanças mais comuns são em relação à
interrupção dos estudos ou necessidade de arrumar um emprego para sustentar a nova família. (NASS
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et al., 2017). Mas, a gravidez pode ser vista de uma maneira positiva uma vez que muitas jovens
desejam ter filhos. Nesse processo, é possível identificar que a gravidez pode ser uma via de acesso
à construção da identidade e ao fato da jovem de ser reconhecida através do papel materno. (DIAS;
TEIXEIRA, 2010). Além disso, é possível identificar que a aceitação da gravidez na família,
especialmente pela mãe da adolescente tem sido associada ao menor sofrimento psíquico da jovem,
pois a mesma percebe apoio da mãe, que, no geral, auxilia nos cuidados e dificuldades com o bebê.
(COSTA, 2018). CONCLUSÃO: A partir da revisão de literatura realizada, verifica-se que existem
fatores que podem ser considerados fatores de risco à gravidez na adolescência, mas que nem sempre
a mesma pode ser considerada como algo negativo ao jovem, uma vez que, muitas adolescentes,
desejam engravidar. Além disso, foi possível identificar que o apoio da família ameniza as
consequências da gravidez precoce. Contudo, verifica-se a importância de desenvolver políticas
públicas a fim de prevenir e compreender o fenômeno de maneira mais ampliada, a fim de construir
ações efetivas de prevenção voltadas mais especificamente à população jovem.
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