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Introdução: A adolescência compreende indivíduos com período de vida entre os 12 e 18 

anos (1). Ademais, é uma fase a qual abrange muitas mudanças, como crescimento rápido, 

surgimento das características sexuais secundárias, conscientização da sexualidade, bem como 

estruturação da personalidade. A gravidez nesse período é considerada um problema de saúde 

pública em alguns países, uma vez que pode resultar em complicações obstétricas, assim 

como adversidades psicossociais e econômicas(2). Diante disso, é importante conhecer as 

causas desse acontecimento a fim de solucioná-lo. Observa-se que os fatores relacionados à 

gravidez na adolescência não acontecem de maneira homogênea entre a população, isto é, as 

prevalências de iniciação sexual e uso de métodos contraceptivos entre os adolescentes 

dependem da idade, do local de moradia e tipo de escola frequentada(3). Dessa forma, os 

juvenis mais afetados apresentam vulnerabilidade social: são privados de moradia, 

alimentação, educação e lazer de qualidade. Nessas regiões menos favorecidas, as 

adolescentes vivem sem perspectiva, baixa autoestima e com pouco acesso ao conhecimento, 

o que culmina com o contato sexual precoce mediante a utilização inadequada de métodos 

contraceptivos ou ausência dos mesmos (4). Vale ressaltar que quando a gestação não é 

planejada há uma maior probabilidade de surgir negligência ao pré-natal. Esse fator aumenta 

os riscos de complicações durante o processo gestacional e parto(5). Assim, a gravidez 

indesejada provoca uma profunda alteração na vida das juvenis, visto que pode ocasionar 

prejuízos à saúde, além de limitar, ainda mais, o acesso à educação, elemento essencial para o 

desenvolvimento humano. Objetivos: O objetivo deste relato é expor a questão da gravidez 

não planejada na adolescência e analisar as condições sociais que se relacionam nesse 

processo, bem como promover a instrução e conscientização da sociedade para evitar tal 

situação. Descrição da Experiência: Durante a consulta de enfermagem na Unidade Básica 

de Saúde da marambaia em Belém, foram coletados os seguintes dados: Gestante, 15 anos de 

idade, compareceu ao serviço social desacompanhada para realizar entrevista socioeconômica 

e dar início ao procedimento de pré-natal, a adolescente encontra-se na terceira gestação 

(sendo um aborto e um filho de dois anos de idade, que mora com a família da jovem no 

interior). No questionamento a jovem relatou possuir ensino fundamental incompleto e que 

seu companheiro é trabalhador autônomo (feirante). Sobre as condições de moradia, reside em 

área de invasão, em casa de madeira com um compartimento, sem saneamento básico, 

juntamente com o companheiro. Sobre a vida sexual, relatou menarca aos 12 anos e início da 

atividade sexual aos 13 anos, fez uso de contraceptivo injetável por 4 meses. Primeira 

gestação aos 13 anos, sofreu aborto espontâneo com 4 meses após cair da escada e foi 

submetida a curetagem. A segunda gestação ocorreu aos 13 anos (6 meses após a primeira 

gestação), realizou parto cesariano sem intercorrências – a criança possui hoje 2 anos de 

idade. A adolescente refere relacionamento familiar conflituoso, tendo ciúmes como motivo 

principal. Relatou apresentar dores na região pélvica. Informa não apresentar doenças 
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crônicas, bem como desconhece casos na família. Tabagista e nega o consumo de bebidas 

alcoólicas. Fez uso de maconha a partir dos 12 anos. De acordo com exames realizados, a 

jovem apresenta corrimento vaginal abundante. Gravidez atual não planejada, porem aceita 

pela jovem e por seu companheiro. De acordo com exames, concluiu-se que a gestação está 

com, aproximadamente, 25 semanas. Ao ser questionada sobre o motivo da procura tardia 

para iniciar o processo de pré-natal, a usuária informou que não possuía comprovante de 

residência por morar em uma área de invasão – o que a impediu de iniciar o procedimento. 

Para manutenção de preceitos éticos nessa pesquisa, contamos com a autorização do Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do 

Pará, sob o Parecer nº 195.868. Resultados: Com base na experiência descrita, a aquisição 

tardia ao pré-natal, associada às condições sociais as quais a jovem está submetida propiciam 

possíveis consequências negativas a mesma e à criança. Dentre as condições influenciadoras 

destacam-se principalmente aquelas relatadas pela adolescente: 1. Falta de saneamento básico, 

situação que influência diretamente a saúde da família, principalmente pela falta de água 

tratada de qualidade e coleta regular de resíduos sólidos (fatores que exemplificam risco 

explícito à vida do bebê e da mãe); 2. Falta de higiene adequada e péssimas condições de 

sobrevivência, evidenciados pelo corrimento vaginal; 3. Condições de moradia, as quais 

fornecem risco à segurança da paciente (evidenciado pela queda ocorrida na primeira 

gestação); 4. Tabagismo; 5. Estresse psicológico, evidenciado pela relação familiar 

conflituosa; 6. Condição financeira, a qual impossibilita uma melhor qualidade de vida. Com 

base nas condições socioeconômicas e nos outros aspectos destacados, observa-se como o 

meio social em que o individuo está inserido influencia na sua saúde. Conclusão: Por meio da 

experiencia vivida foi possível observar que fatores sociais influenciam de forma direta na 

vida das pessoas. Nesse âmbito, pode-se concluir que há a necessidade de se instruir a 

sociedade como um todo acerca da importância de iniciar o procedimento o mais rápido 

possível – principalmente no que tange à gravidez na adolescência. Nesse sentido, é 

extremamente importante promover ações de educação em saúde para instruir a população 

sobre como evitar uma gravidez não planejada, bem como instruir a mesma sobre os 

benefícios da realização correta do pré-natal. Em suma, observa-se a importância de se 

analisar o paciente de maneira holística e de modo sistemático, observando a contribuição e 

relação de diferentes elementos do ecossistema no processo saúde-doença. Esta compreensão 

é importante para auxiliar o profissional da saúde a escolher a melhor conduta para o cuidado 

com o paciente. Assim, observa-se a importância da atuação do enfermeiro em manter o 

diálogo com a paciente sobre a importância do pré-natal e seus benefícios para a mulher e 

para o bebê. Logo, com a conduta correta do profissional de saúde, ter-se-á o alcance do 

cuidado holístico para com as pacientes. 

 

Descritores: Gravidez na adolescência, Vulnerabilidade social, Enfermagem em saúde 

comunitária. 
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