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RESUMO 

Este trabalho versa em fazer uma breve verificação acerca do índice de gravidez precoce 
indesejada ou gravidezes em menores de 18 anos recentes e apontar a necessidade da 
manutenção, expansão ou criação de políticas públicas nacionais voltadas a este público-alvo 
como a seus responsáveis, em especial a homens menores ou maiores de 18 anos que 
engravidem jovens mulheres menores de 18 anos. Através de revisão bibliográfica apontaremos 
tais índices, suas causas e possíveis consequências sociais, econômicas e biológicas aos atores 
envolvidos.  

Palavras - Chave: gravidez, mulheres, adolescente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A gravidez, caracterizada como precoce, ocorre na adolescência, período 

etário compreendido entre os 10 e 19 anos, de acordo com a OMS (Organização 

Mundial de Saúde), e, segundo o ECRIAD (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), regulamentado pela Lei Federal 806/1990, entre os 12 aos 18 

anos. De acordo com o Ministério da Saúde, o qual classifica o fenômeno 

gravidez precoce como uma questão de saúde pública,  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. Ao passo que, 

segundo MAGALHÃES et al. (2017), ocorrem inúmeras alterações biológicas, 

sociais e psicológicas, demonstrando, portanto, características como 

imediatismo, instabilidade emocional, misturando os conflitos emocionais e de 

vida social. 
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Este fenômeno, quando indesejado, para que possa ser contido ou 

abreviado, deve contar com mais do que meras informações acerca de 

prevenção sobre a realização de sexo seguro, a saber, educação sexual, 

advindas do Estado. Segundo CABRAL e BRANDÃO (2020), a prevenção de 

uma gestação depende também do conhecimento e da possibilidade de 

exercício de formas diversas de sexo seguro. Ou seja, é necessário, além da 

disponibilização de informações sobre e da disponibilização dos equipamentos 

contraceptivos propriamente ditos, a comunicação sobre a correta forma de uso 

e sobre a possibilidade real de se obtê-las.  

Não se pode ignorar os riscos de se praticar sexo sem proteção, pois, 

além de gravidez precoce indesejada, há ainda o risco de contaminação por IST 

(Infecções Sexuais Transmissíveis). O que pode ser danoso em diversas esferas 

para todos os envolvidos, jovens pais, bebês e, por extensão, pais ou 

responsáveis legais pelos menores. Conforme ALVES et al. (2020) é 

imprescindível as orientações antes mesmo do início das práticas sexuais para 

ajudá-los a lidarem com a sua sexualidade de forma positiva e responsável, 

incentivando comportamentos de prevenção  e de  autocuidado. 

Por fim, se faz necessária a tentativa de conter o índex elevado de 

gravidez na adolescência, seja desejado ou não. Este, é um problema de saúde 

pública devido aos riscos à saúde da mãe e do bebê, tais como prematuridade, 

anemia, aborto espontâneo, eclampsia, depressão pós-parto e outros, além de 

agravar problemas socioeconômicos já existentes. As complicações na gravidez 

e no parto na adolescência são a principal causa de morte em todo o mundo 

TENUTO (2021). 

 

METODOLOGIA 

 

Para fins da execução deste trabalho foi realizada uma revisão 

bibliográfica, a qual, segundo GIL (2009) é quando elaborada a partir de material 

já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e 
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atualmente com material disponibilizado na Internet, sendo esta de cunho 

narrativo. Quanto sua natureza é aplicada, pois, como esclarece SILVA; 

MENEZES (2005), tem como objetivo gerar conhecimentos para aplicação 

prática e dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e 

interesses locais. Quanto à forma de abordagem do problema, se trata de 

pesquisa qualitativa, uma vez que, ainda de acordo com SILVA; MENEZES 

(2005), parte do entendimento de que existe uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e 

a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números.  

Foram utilizadas pesquisas na plataforma Google Acadêmico, a qual 

direcionou para artigos publicados na página  Scientific electronic library on line 

(SciELO), Cadernos de Saúde Pública/Reports in Public Health (CSP) e outras 

com artigos de jornais e revistas eletrônicas. Os descritores para localização dos 

artigos relacionados foram “gravidez na adolescência”, “gravidez precoce”, 

“índice de gravidez precoce”, “gravidez precoce homens”, “gravidez precoce no 

Brasil”, “causas da gravidez adolescente”, “consequências da gravidez na 

adolescência”. Na composição deste trabalho foram utilizados artigos com 

publicação entre 2018 e 2021. Para realização deste, serão considerados dados 

relativos a adolescentes entre 15 e 19 anos. 

 

RESULTADOS  

1. Índices de gravidez precoce 

No Brasil, o índice de gravidez adolescente é ainda bastante elevado. 

Dentre os artigos encontrados, notou-se a predominância de tratativa sobre o 

assunto sempre evidenciando a mulher adolescente como protagonista da 

situação, não de modo a meramente excluir o ente progenitor, mas, por conta de 

os maiores riscos serem da mãe. 

No ano de 2018, a taxa de Nascidos Vivos de mães adolescentes ente 15 

e 18 anos foi de 14,94%, de acordo com dados do IBGE, conforme gráfico a 
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seguir. Em 2015 haviam sido 18%. Apesar da redução, a taxa é ainda 

preocupante. 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2018.  

 

Em 2019, ainda de acordo com dados do IBGE, 59 nascimentos a cada 

1000 mulheres adolescentes entre 15 e 19 anos no Brasil. No entanto, a 

diferença regional é de peso demasiado relevante, considerando que no sudeste 

do país a taxa ultrapassou levemente os 49 nascimentos, já no norte do país 

foram acima de 84.  

 

2. Causas e consequências 

Considerando o mundo atual e suas facilidades em se obter informação, 

não se pode presumir que a falta de conhecimento sobre a utilização correta de 

métodos e equipamentos contraceptivos seja um dos principais motivos do alto 

número de incidência de gravidez precoce. Ainda assim, há casos em que os 

assuntos abordados pela educação sexual são tratados como algum tipo de 

tabu, o que pode ser prejudicial ao adolescente que já tenha iniciado ou 

pretendam iniciar sua vida sexual. Segundo CRUZ et al. (2017), uma pesquisa 
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realizada com estudantes de uma escola estadual de São Paulo - SP, 54,7% dos 

jovens disseram que a escola não realiza orientação sexual. Isto, sozinho, não 

pode ser apontado como única causa. Todavia, deve-se considerar que o corpo 

docente, dentro  das atribuições legais interpostas pelo Estado, deve cumprir 

profissional e cientificamente o papel que lhe é delegado, abdicando os 

profissionais de visões de mundo particulares, possivelmente religiosas e 

arcaicas. 

Há um apanhado de fatores que podem favorecer o acontecimento do 

fenômeno supracitado vinculados à vulnerabilidade social e a baixos índices de 

educação. Conforme a situação de dificuldade ou carência financeira e 

fragilidade social são mais elevadas, maior é o índex de gravidez adolescente, 

em especial, indesejada.  

Há ainda, situações que estão alheios à vontade da mulher adolescente, 

que podem culminar em gravidez precoce indesejada, como é o caso de 

violências e abusos sexuais. Estes ocorridos, apresentaram números oficias 

preocupantes em 2020, ainda que com a pandemia de COVID-19 o índice tenha 

se reduzido. Segundo Anuário Brasileiro de Segurança Pública,  o  Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública analisou microdados de estupros referentes a 

2020. Dentre 60.926 casos analisados,  lavrados via boletim de ocorrência pela 

polícia civil, 44.879 se tratavam de estupro de vulneráveis. O gráfico abaixo 

retrata a incidência mensal deste fato entre 2019 e 2020. 
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Fonte: Secretarias Estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social; Coordenadoria de 

Informações Estatísticas e Análises Criminais - COINE/RN; Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE); Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 

 

 Como consequências de gravidez na adolescência, podemos citar a 

evasão escolar. Segundo MILQUILENA et al. (2021), gravidez e parentalidade 

na adolescência são fatores exógenos de evasão escolar para alunos do ensino 

médio na América Latina, segundo estudo realizado pelo CAF (Banco de 

Desenvolvimento da América Latina). 

DUARTE et al. (2018), afirma que a gravidez precoce interfere no contexto 

pessoal-social, acarretando alterações biológicas, psicológicas, econômicas e 

familiares, apresentando um alto risco de intercorrências na gestação e no parto, 

[...], placenta prévia, aborto, prematuridade, baixo peso ao nascer, conflitos 

familiares, abandono dos estudos e a dependência financeira dos pais. Ainda, 

segundo DUARTE et al. (2018) [...], infecções do trato urinário, anemia, 

hipertensão específica da gestação (DHEG), malformações congênitas além de 

complicações hemorrágicas durante o parto, e, após o parto, infecções e 

inflamação do endométrio. 

 A gravidez precoce indesejada, afeta os diversos campos da vida da mãe 

adolescente como a do seu filho. Um fator social relevante, fruto deste problema 
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de saúde pública, é a manutenção ou perpetuação do ciclo de pobreza. Pois, a 

mãe adolescente, geralmente não consegue retornar ao convívio escolar 

adequadamente, vindo a abandoná-lo. Quando surge a necessidade de se 

lançar no mercado de trabalho, o baixo nível de escolaridade a mantém 

aprisionada em um contexto de sobrevivência, atada a algum tipo de 

subemprego, estagnando-se assim, sem a devida qualificação técnica para alçar 

novos cargos ou empregos de melhor remuneração. 

 

1. Combate ao fenômeno 

O governo Federal criou em 2019 a Semana Nacional de Prevenção da 

Gravidez na Adolescência, intermediada pela Lei nº 13.798, a qual se daria na 

primeira semana de fevereiro. 

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), em 

campanha de sensibilização  respeito dos efeitos diversos de gravidez precoce, 

trouxe o slogan Adolescência Primeiro, Gravidez Depois - Tudo Tem o Seu 

Tempo, o que não foi bem visto por alguns setores, por, possivelmente, 

incorporar a ideia de abstinência sexual baseada em preceitos religiosos. 

CABRAL e BRANDÃO (2020), afirmam que revisões sistemáticas sobre o 

tema têm reiterado a ineficácia e o desperdício de recursos públicos aplicados 

nos programas de educação baseados na premissa da abstinência sexual. Um 

dos seus efeitos é na verdade um retardo relativo do início da vida sexual (média 

de dois anos), e maiores chances de que não haja o uso de métodos 

contraceptivos ao iniciar o exercício da sexualidade.  

No estado de São Paulo, existe o Programa Parto Seguro à Mãe 

Paulistana, gerenciado pelo Centro de Estudos e Pesquisas ‘Dr. João Amorim’ 

(CEJAM), em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde. O programa realiza 

atendimento humanizado, tendo como um de seus pilares a manutenção da 

saúde da gestante, o qual tem reduzido o índice de mortalidade materna, através 

da adoção de diversas ações, como a adição de um protocolo de classificação e 

avaliação de riscos hemorrágicos e acompanhamento especializado de riscos. 
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Quando se trata de gravidez não planejada, o programa orienta a jovem mãe a 

utilizar um método contraceptivo reversível de longa ação (LARC), a inserção do 

DIU de cobre. 

 

DISCUSSÃO 

Se faz necessário diálogo mais aberto e honesto com os adolescentes, 

homens e mulheres, tanto no âmbito escolar quanto no ambiente doméstico, 

acerca dos riscos e responsabilidades inerentes a uma gravidez precoce. 

ZAGURY (2000) afirma que há, basicamente, dois tipos de pais: os que 

conversam sobre tudo com os filhos, sentindo-se confortáveis para abordar 

assuntos como sexo, aborto, homossexualidade, gravidez; entretanto, há 

aqueles que, ou por não se sentirem ou por não acharem conveniente, não 

discutem sobre esses assuntos, não havendo, portanto, nenhum tipo de diálogo 

sobre isso. Entre eles há os intermediários. 

Elencar os desentendimentos ou falhas de comunicação no 

relacionamento entre pais ou responsáveis e seus filhos, ou menores sob seus 

cuidados, como catalisador do fenômeno gravidez precoce é desonesto e 

simplista.  

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - PeNSE, realizada em 2019, 

indicou que pelo menos uma vez na vida, 35,4% dos estudantes de 13 a 17 anos 

já tiveram relação sexual, ao passo que, dentre estes, 39,9% são meninos, 

enquanto o percentual de meninas foi de 31,0%.  É necessário que pais ou 

responsáveis orientem adequadamente seus filhos para que o início de sua vida 

sexual não seja marcada por experiências desastrosas, cujas consequências 

podem devastar seu futuro. 

Pode-se concluir, tendo em vista estes percentuais, que a possibilidade 

de uma adolescente iniciar sua vida sexual ainda nesta fase de transformação é 

bastante considerável. Os pais precisam aceitar com compreensão que seus 

filhos estão ingressando no mundo adulto e que necessitam de orientação para 

proteção sexual, psicológica e, até mesmo, proteção física. 
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A conversação entre estes atores pode ser crucial para compreensão dos 

menores quanto a familiarização com os riscos inerentes a uma possível 

gestação precoce. Ainda assim, existe a responsabilidade estatal. 

Quando os pais se abstém de expôr o que seus filhos necessitem saber 

para desenvolver o tato necessário para lidar com as questões sexuais, 

relacionamentais e de gênero, em contra partida, há as comunidades escolar e 

médica executando os programas sociais nacionais ou pontuais e regionais, a 

quem estes adolescentes podem recorrer. Para que este tipo de postura seja 

tomado pelo adolescente homem ou mulher, se faz necessário que o ambiente 

familiar como o ambiente escolar sejam propícios a desenvolver autonomia e 

independência destes, para que não estejam a mercê de seus parceiros sexuais. 

Como afirmam COELHO e BRANDÃO (2020), uma política pública 

voltada ao exercício responsável da sexualidade na adolescência e ao 

enfrentamento da desigualdade de gênero, em qualquer pasta ministerial, 

precisa contemplar o fortalecimento da escolarização, da autonomia pessoal, da 

capacidade dos adolescentes refletirem sobre suas escolhas afetivas e/ou 

sexuais, conhecerem e tomarem medidas de proteção à saúde, como uso do 

preservativo, dos métodos contraceptivos regulares ou de longa duração, da 

contracepção de emergência, do acesso ao aborto legal, além do combate às 

discriminações de gênero, ao racismo, ao machismo, à homofobia, à transfobia. 

Esses são elementos imprescindíveis para a construção da autonomia juvenil e 

para o exercício da sexualidade com base na perspectiva do reconhecimento da 

alteridade e dos direitos humanos.   

A comunidade escolar tem seu papel a ser cumprido do âmbito social, 

assim, como a família, no que diz respeito a educação sexual, não no intuito 

debilitador de coibição, mas no sentido de preconizar a realização de sexo 

seguro, com a finalidade de evitar contaminações por IST, prevenir gestações 

indesejadas e tentar quebrar o ciclo da pobreza em que acabam caindo as mães 

solteiras adolescentes e, quando procuram assumir sua responsabilidade, pais 

adolescentes. 
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A campanha do governo federal de 2019, “Adolescência primeiro, 

gravidez depois – tudo tem o seu tempo”, não implica na obrigatoriedade do 

celibato, visa o voluntarismo dos adolescentes em resguardar-se da atividade 

sexual, mas não sem obter o conhecimento necessário para o exercício seguro 

desta atividade. A ideia celibatária não é o ideal, mas não gera risco sendo uma 

opção aos que pensarem em aderir. 

 De acordo com artigo do gov.br, no início de 2022, o governo federal, 

através do Decreto nº 11.704/2022, lançou Plano Nacional de Prevenção 

Primária do Risco Sexual Precoce e Gravidez na Adolescência, amplia o 

compromisso do Brasil em promover atenção integral e prioritária às crianças e 

adolescentes, mediante o fortalecimento e a indução de políticas e iniciativas 

voltadas à prevenção da gravidez na adolescência e ao enfrentamento da 

sexualização precoce, enquanto situações de violações de direitos. A campanha 

orienta aos jovens da seguinte forma, “Informe-se. Reflita. Converse com sua 

família. Planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde”. 

Deve-se considerar positivamente tal atitude, pois, é um tema 

incompreensivelmente corriqueiro. Ainda assim, deve ponderar por ampliar o 

foco de qualquer projeto nesta esfera. Nota-se que o personagem principal a ser 

alcançado pela devida educação sexual é, sem dúvida, o homem. É inegável a 

percepção social de que homens mais velhos, mesmo que também adolescente, 

instiguem mulheres adolescente, até mesmo da mais tenra idade, a iniciar uma 

vida sexual na qual, nem sempre, ela tem interesse ou na qual vê atendida uma 

necessidade, a qual ela ainda não compreende, dada sua fase transitorial 

psicossocial, emotiva e biológica. 

Em março de 2021, matéria do site agenciabrasil.ebc.com.br, afirma que 

em 2019, no Brasil, vinte e duas mil meninas menores de 18 anos se casaram 

legalmente com aval dos pais. Este número corresponde a 2,1% do total dos 

casamentos realizados no país neste período, enquanto que o índice de meninos 

na mesma condição foi 0,2%. É visível que homens mais velhos se casaram com 

a maior parte deste contingente de mulheres adolescentes.  
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É necessário, portanto, que a conscientização e sensibilização quanto a 

gravidez precoce ultrapasse o mundo adolescente no sentido de que uma 

gravidez precoce ocorra meramente pela iniciativa ou despreparo de casais 

jovens casais de idade similar. Urge que homens adultos e homens jovens que 

possuam diferença de idade muito dispares das mulheres adolescente menores 

de 18 anos, sejam alvos primários de educação sexual que vise proteger essas 

garotas. Inclusive quando elas estão sendo abusadas e não tem consciência 

disto. Como afirma, em vídeo de outubro de 2017, disponível na plataforma 

youtube.com.br, na conta do Senado Federal, a médica Cecília Vianna, 

Ginecologista do Centro de Atenção Integral a Adolescentes do DF 

(Adolescentro), “[…] uma menina de 13, 14, namorando um menino de 18,19, 

20, 25, essa diferença de idade, a gente não aconselha, a gente ‘gosta’ que 

meninas namorem meninos da mesma idade, no máximo dois anos acima. 

Porque, quando tem essa diferença de idade, acontece uma diferença de poder 

na relação, onde eu tenho uma sedução do mais velho com o mais novo. E, o 

que vai acontecer, são os desejos do mais velho”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÕES 

 

A possibilidade de se combater com sucesso o fenômeno da gravidez 

precoce indesejada, está atrelada ao fato de não se ignorar que a adolescência 

não é um fenômeno linear ou tabelado. É necessário algum tipo de humanização 

e personalização do processo, para que este não se torne um falatório em caixas 

de som públicas ignoradas por todos, ou propagandas na internet que todos 

pulam, por não serem atrativas. 

Maurício Cunha, secretário nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (SNDCA), em matéria do portal gov.br, em fevereiro de 2021, disse, 

“estamos trabalhando para que nossas crianças e adolescentes possam ter 

acesso direto às informações necessárias para que exerçam sua sexualidade 

com responsabilidade, de maneira saudável e no tempo certo. Queremos reduzir 

os índices de gravidez na adolescência e das doenças sexualmente 

transmissíveis”. Considerando a veracidade deste interesse governamental, vê-

se ampliada a possibilidade de sucesso do programa. 

Em um ponto de vista complementativo, percebe-se que urge a 

necessidade de foco nos homens adolescentes e maiores de idade, quanto a 

apropriada aplicação da educação sexual, voltada á conscientização e 

sensibilização quanto a proteção às mulheres adolescentes e crianças, uma vez 

que os programas de prevenção com esta característica costumam estar 

direcionados, mesmo que ocultamente, ao público feminino. É possível que tal 

fato se dê por causa da obviedade de que a mulher biológica carrega o feto, o 

que, definitivamente não exime  o homem de sua reponsabilidade, nem 

condescende com o abandono de sua prole. 

Por fim, conclui-se que é de responsabilidade da sociedade em geral e do 

Estado, representado pelos órgãos de prevenção e proteção estipulados pelo 

poder público, a deliberação da devida proteção às mulheres adolescentes e 

crianças, a fim de prevenir a gravidez precoce indesejada e a contaminação por 
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IST como a abreviação dos demais problemas derivados deste fenômeno, o qual 

merece não só atenção, mas ação, devidamente planejada e executada. 
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