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RESUMO
Objetivo: Cerca de 10% do total de nascimentos mundiais anuais são de adolescentes. A alta taxa de gravidez na ado-
lescência tem causa multifatorial, associando-se à pobreza, baixa escolaridade e piores resultados perinatais, sendo assim, 
problema de saúde pública. Retratar o perfi l social da adolescente grávida do município de Jundiaí durante o período de 
2007/2008 e compará-lo ao de 1977/1984. Métodos: Realizou-se um levantamento retrospectivo de 116 questionários apli-
cados às adolescentes grávidas, cujo pré-natal foi realizado no Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí 
no período de 2007/2008. Para comparação, utilizaram-se dados de 545 adolescentes grávidas, atendidas no Hospital de 
Caridade São Vicente de Paulo entre 1977/1984. Resultados e Conclusão: A maioria das grávidas adolescentes deste muni-
cípio, no período de 2007/2008, é branca, solteira, estudante, tem 16 anos e não fuma. Geralmente, tem um parceiro mais 
velho, empregado, e não planejou a gestação. Teve menarca e início da atividade sexual precoces. Quando comparadas às 
adolescentes do período de 1977/1984, hoje engravidam mais cedo, realizam menos casamentos formais e mais informais 
(amasiam-se), tem melhor índice de escolaridade, fumam menos, tem menarca mais precoce e demoram mais para engra-
vidar a partir do início da vida sexual.  
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ABSTRACT
Objective: Some 10% p.a. of births worldwide are to adolescents. High teen pregnancy rates have multifactor causes, 
associated with poverty, little education and poor perinatal outcomes, constituting a public health problem. To describe the 
social profi le of pregnant girls in the Jundiai municipality, Brazil, in 2007 − 2008, compared to this profi le in 1977 − 1984. 
Methods: A retrospective survey was conducted using 116 questionnaires completed by pregnant teenagers receiving 
prenatal care through the outpatient clinic at the Jundiai Medical School University Hospital.  For comparative purposes, 
data was acquired on 545 pregnant adolescents seen at the São Vicente de Paulo Charity Hospital between 1977 and 1984. 
Results and Conclusion: in 2007 − 2008, pregnant adolescents in Jundiaí were usually white, 16 years old, single, in school 
and do not smoke, with partners who were older and employed. Pregnancies were unplanned, with early menarche and 
sexual activities. Compared to adolescents in 1977 − 1984, today’s teenagers become pregnant earlier, with fewer formal 
marriages and more informal unions, staying in school longer and smoking less, with earlier menarche and longer periods 
before pregnancy after becoming sexually active. 
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INTRODUÇÃO

A saúde sexual e reprodutiva da adolescen-
te tem gerado preocupação nas organizações 
de saúde nacionais e internacionais, pelas suas 
repercussões físicas, psicológicas e sociais1,2. Atu-
almente, cerca de 10% do total de nascimentos 
mundiais anuais são de mães adolescentes3.

O aumento da gravidez na adolescência 
em países em desenvolvimento tem desperta-
do o interesse de pesquisadores e profi ssionais 
de saúde. A literatura demonstra que as adoles-
centes grávidas são mais pobres, de mais baixa 
escolaridade, têm menor atenção durante o pré-
natal, fi lhos com maiores taxas de baixo peso ao 
nascer e de mortalidades neonatal e infantil4,5.

Se buscarmos a taxa específi ca de fecundi-
dade no grupo de mulheres entre 10 e 14 anos e 
15 e 19 anos, iremos observar que este número 
aumentou consideravelmente nas últimas qua-
tro décadas no Brasil. Em 1980, a fecundidade 
das mulheres de 15 a 19 anos de idade repre-
sentava 9,1% da fecundidade total do país. Em 
2000, esse percentual aumentou para 19,4%. 
Do total de nascidos vivos do país, foram iden-
tifi cados 0,9% de nascidos vivos de mães entre 
10 e 14 anos e 22,4% de nascidos vivos de mães 
entre 15 e 19 anos de idade6.

Em muitos países desenvolvidos este per-
centual decresceu nos últimos anos. Na Suécia, 
por exemplo, menos de 3% dos nascimentos 
são de mulheres adolescentes7. Nos EUA, as ta-
xas também estão em declínio. Em 1998, 12,5% 
de todos os nascimentos foram de mulheres 
abaixo de 20 anos8.

Nesse início do século XXI, o mundo viven-
cia uma época de constante revolução sexual, 
presenciando-se o sexo na mídia, nudez e por-
nografi a. Mas apesar disso, ainda predomina, 
em nossa sociedade, o ideário de sexualidade 
como objeto de tabu. A qualidade da informação 
não acompanha a qualidade da comunicação e, 
consequentemente, compromete a formação da 
adolescente no que tange ao exercício pleno de 
sua sexualidade.

A aceleração secular do crescimento traz 
como consequência a antecipação da menar-
ca que, juntamente com o início mais precoce 
da atividade sexual, podem levar à gravidez na 
adolescência. Isso também se sustenta nas trans-
formações sociais, destacando-se, entre elas, as 
mudanças de valores dentro de uma sociedade 
pseudo-permissiva, que estimula as práticas se-
xuais entre jovens, não vinculando responsabili-
dade ao aumento da liberdade9.

A inserção social e cultural precisa ser cui-
dadosamente considerada, pois a pobreza é em 
si predisponente ou determinante de outros fa-
tores que favorecem a gestação na adolescência, 
num contexto que envolve: baixa escolaridade, 
evasão, pouca autoestima, solidão, necessidade 
de migração, aliadas a um modelo familiar ina-
dequado, em que a gravidez precoce costuma 
se repetir. Problemas psicoemocionais também 
podem se refl etir no evento da gravidez. Fa-
mílias desestruturadas, crianças e adolescentes 
maltratados ou abusados no seio familiar contri-
buem para o aumento das estatísticas relaciona-
das à gravidez na adolescência9.

Na defi nição de intervenções adequadas, 
na área de prevenção, devem ser reconhecidos 
os fatores de risco. Quanto à gravidez precoce, 
podem ser considerados riscos9:
  antecipação da menarca;
  atividade sexual precoce;
  caracterização e mudança dos valores sociais;
  problemas psicoemocionais;
  pobreza;
  baixa escolaridade;
  ausência de projeto de vida;
  migração;
  características próprias da adolescência;
  difi culdades para práticas anticoncepcionais; 
  educação sexual ausente ou insatisfatória.

Mundialmente, a precocidade da ativida-
de sexual e comportamento sexual de risco são 
reconhecidos como preditores de maior ocor-
rência de doenças sexualmente transmissíveis 
(DST) e gravidez não planejada10.
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Em 1986, no Brasil, 38,5% das jovens inicia-
vam a vida sexual antes dos 18 anos. Em 1996, 
esse percentual subiu para 56,4%11. Esses dados 
levam a concluir que existe uma relação entre 
a idade da primeira relação sexual e a primeira 
gravidez, ou seja, quando mais precoce o início 
da vida sexual, mais cedo ocorre a possibilidade 
de uma gestação. Contudo, alguns estudos12,13 
mostram que nem sempre a gravidez está as-
sociada a um “imprevisto”. Ao contrário disso, 
ela e a maternidade que dela decorre podem es-
tar, na adolescência, associadas à realização de 
algum projeto, uma espécie de permissão para 
entrada na vida dos adultos, envolvendo dimen-
sões complexas e que se ligam à mudança de 
“status social e de reafi rmação de projetos de 
mobilidade social”12.

Existe um consenso geral de que o estado 
gravídico e a maturidade interferem, negativa-
mente, sobre o estilo de vida das adolescentes, 
trazendo consequências desfavoráveis sobre as 
suas perspectivas de estudo e trabalho, ou seja, 
do crescimento pessoal e profi ssional dessas 
adolescentes. Também traz transtornos emo-
cionais e econômicos para os núcleos familiares 
onde ela ocorre14.

O objetivo deste trabalho é comparar o 
perfi l social da adolescente grávida no período 
de 2007/2008 ao da adolescente do período de 
1977/1984 no município de Jundiaí quanto aos 
seguintes parâmetros: idade, cor, estado civil, 
escolaridade, ocupação, idade da menarca e da 
atividade sexual e tabagismo.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo e analítico 
de corte transversal. 

Realizou-se um levantamento retrospectivo 
de 116 questionários aplicados a adolescentes 
grávidas, cujo pré-natal foi realizado no ambu-
latório da Saúde da Mulher do Hospital Univer-
sitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí no 
período compreendido entre 2007 e 2008. Este 

ambulatório é responsável por atender as grávi-
das adolescentes do município de Jundiaí, pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), cuja gravidez é 
considerada de alto risco.

Para realizar o estudo comparativo do 
período de 2007/2008 com as do período de 
1977/1984, utilizou-se dos dados obtidos na dis-
sertação de mestrado do Prof. Dr. Nelson Lou-
renço Maia Filho, intitulada “Comparação entre 
primigestas adolescentes precoces, não preco-
ces e adultas quanto a fatores sociais e gesta-
cionais”, de 1989. Neste trabalho, estudou-se 
545 adolescentes grávidas que procuraram o 
Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, na 
época Hospital-Escola da Faculdade de Medici-
na de Jundiaí, no período compreendido entre 
1977 e 1984. Ambos os grupos de adolescentes, 
dos distintos períodos já citados, são passíveis de 
comparação uma vez que têm condições socio-
econômicas e culturais semelhantes e são habi-
tantes da mesma região.  

Utilizou-se para análise dos dados o teste do 
Qui-Quadrado, calculando-se a probabilidade de 
signifi cância (p) para um nível de rejeição da hipó-
tese de nulidade em 5% (alfa=0,05), ou seja, va-
lores de p inferiores a 0,05 indicam signifi cância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos resultados obtidos (Tabela 1), 
percebemos que a grávida adolescente no mu-
nicípio de Jundiaí no período de 2007/2008 é 
na maioria das vezes branca, solteira, estudante, 
tem 16 anos e não fuma. Geralmente, tem um 
parceiro mais velho, empregado e não planejou 
a gestação. Teve menarca e início da atividade 
sexual precoces. As características sociodemo-
gráfi cas de mães adolescentes no município de 
Jundiaí mostraram similaridades quando com-
paradas com resultados obtidos em outras pes-
quisas neste contexto15. 

Cerca de 50% das adolescentes abordadas 
neste trabalho engravidaram com aproximada-
mente 16-17 anos. Entretanto, é possível perceber 
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Tabela 1. COMPARAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS VARIÁVEIS SOCIAIS DAS 
ADOLESCENTES GRÁVIDAS DE 1977-1984 E DE 2007-2008

Variável Categoria 1977-1984 2007-2008 p-value

Idade da gravidez

12-13 anos 2% 5%

< 0,001

14 anos 7% 17%

15 anos 22% 19%

16 anos 17% 28%

17 anos 24% 24%

18 anos 17% 3%

19 anos 11% 3%

Cor

Branca 64% 57%

> 0,05Parda 25% 32%

Negra 11% 10%

Estado civil

Solteira 61% 63%

< 0,05
Amasiada 0% 31%

Casada 39% 4%

Separada 0% 1%

Ocupação

Estudante 1% 41%

< 0,001

Do lar 67% 27%

Sem ocupação 2% 22%

Outra ocupação 11% 10%

Empregadas domésticas 18% 0%

Escolaridade

Ensino fundamental 92% 56%

< 0,001Ensino médio 1% 44%

Analfabetas 7% 1%

Idade da Menarca
Até 11 anos 22% 45%

< 0,001
Maior que 11 anos 78% 55%

Período entre início da 
atividade sexual e gravidez

Menos de 1 ano 46% 14% < 0,001

1 ano ou mais 54% 86%

Tabagismo Tabagista 70% 16% < 0,001
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que, quando comparadas com o período ante-
rior, as adolescentes têm engravidado cada vez 
mais cedo. Houve um aumento percentual de 
13% das grávidas entre 12 e 14 anos e uma di-
minuição percentual de 22% entre 18 e 19 anos.

Embora a taxa de fecundidade geral tenha 
baixado no Brasil, nos últimos anos, a fecundi-
dade da população adolescente parece estar 
aumentando16.  Neste país, é no estrato social 
mais pobre que se encontram altos índices de 
fecundidade na população adolescente. Dados 
recentes da Pesquisa Nacional de Demografi a e 
Saúde (PNDS) de 2006, sobre Saúde da Criança 
e da Mulher, mostram que a taxa de fecundida-
de entre 10 e 19 anos cresceu no Brasil, de 17% 
em 1996, para 23%, dez anos depois.  Isso con-
tribui de maneira signifi cativa para o incremento 
da população adolescente grávida15. 

Quanto à cor das adolescentes, os dados 
mostram que a maioria das grávidas era e conti-
nua sendo branca seguida das pardas e negras, 
diferente de estudos da região Nordeste, por 
exemplo, onde a população não branca predo-
mina17. Segundo o IBGE, Jundiaí apresenta uma 
baixa incidência de população negra, o que re-
fl ete no perfi l das adolescentes grávidas. 

Ao se comparar o estado civil das adolescen-
tes entre 1977/1984 e 2007/2008, constatou-se 
que a porcentagem das adolescentes solteiras per-
manece em torno de 62%. No entanto, no primei-
ro período, 39% das adolescentes eram casadas e 
nenhuma era amasiada. Já no segundo, 31% eram 
amasiadas e 4% casadas. Esse fato está de acor-
do com os dados do IBGE, que mostram que vem 
ocorrendo uma diminuição no número de casa-
mentos de adolescentes tardias desde 1976. 

Quanto à escolaridade das gestantes 
nos períodos de 1977/1984, a grande maioria 
(92%) cursou total ou parcialmente o ensino 
fundamental, porém somente 1% dessas ges-
tantes cursou o ensino médio. No período de 
2007/2008, 56% cursaram o ensino fundamen-
tal e 44% cursaram o ensino médio. Em relação 
às analfabetas, houve uma queda de 6% entre 
as adolescentes grávidas. Estes dados concor-
dam com informações do IBGE que mostram 

uma queda geral na taxa de analfabetismo em 
mulheres com 15 anos ou mais, desde 1970. 
Além disso, ainda segundo o mesmo Instituto, 
o nível de escolaridade das adolescentes tem 
aumentado com o passar dos anos, mostrando 
efi cácia das políticas públicas de educação18.

No Brasil, há relação entre educação e ma-
ternidade. Resultados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) mostram maior 
frequência de paridade em adolescentes de 15 a 
19 anos sem escolarização do que naquelas com 
nove a onze anos de estudo19. 

No período de 1977/1984, somente 1% 
das adolescentes estudava, 67% delas eram do 
lar e 18% eram empregadas domésticas. Já em 
2007/2008, após ofi cialização do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), 41% das ado-
lescentes eram estudantes, 27% do lar e nenhu-
ma era empregada doméstica. De acordo com o 
ECA, criado em 1990, foram regulamentados os 
direitos das crianças e dos adolescentes, proibin-
do qualquer trabalho de menores de quatorze 
anos de idade, salvo na condição de aprendiz.  
O ECA também prevê o acesso universal à edu-
cação e aos cuidados da saúde.

Hoje, 10% das adolescentes têm profi ssões 
como vendedora, balconista, garçonete, aten-
dente, empacotadora, auxiliar administrativa, 
ajudante em consultório, profi ssões que lhes 
dão mais status do que empregadas domésticas, 
como ocorria antigamente.

A fecundidade tende a diminuir com o au-
mento da escolaridade e do nível econômico. 
Assim, este é um indicador que deve ser incor-
porado pelos gestores de políticas públicas, pois 
o incremento da educação no país e o incentivo 
para que os jovens prossigam na educação for-
mal, além do ensino fundamental, apresentam 
refl exos imediatos na saúde sexual e reprodutiva 
da população.

Com relação ao tabagismo, se comparar-
mos os dois períodos em questão, percebe-se 
uma diferença signifi cante entre os resultados. 
No primeiro período, 70% eram tabagistas e 
no segundo este valor caiu para 16%. No Brasil, 
a prevalência de tabagismo caiu de 35% para 
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16% de 1989 para 2006.  Isso se deve não só ao 
fato de o Governo ter investido na luta contra o 
tabagismo como também em uma maior cons-
cientização por parte da população com relação 
aos malefícios do cigarro20.

Em relação à idade da menarca, esta consti-
tui nos dias de hoje um importante indicador na 
análise da saúde reprodutiva, e não somente em 
relação às questões de crescimento. Sabe-se que 
nos últimos decênios a idade da menarca tem sido 
cada vez mais precoce. No presente estudo, nota-
mos que a maioria das gestantes (80%), no perío-
do de 2007/2008, teve a idade da menarca entre 
11 e 13 anos, sendo que, em 45% delas, a menar-
ca ocorreu até os 11 anos. Ao comparar com o 
período anterior, onde apenas 22% das gestantes 
adolescentes tiveram a menarca até os 11 anos, 
vemos que, em consonância com a literatura, a 
menarca vem ocorrendo cada vez mais cedo.

A menarca é apontada como fenômeno ca-
paz de estimular o início da atividade sexual, já 
que o corpo da jovem vai adquirindo caracterís-
ticas de amadurecimento, tornando-a apta a con-
ceber. Apontar a menarca como único fator deter-
minante para o ato sexual ou tentar estimar qual a 
porcentagem de contribuição que ela traz à ado-
lescente frente à decisão em relação à sua primeira 
experiência ainda é difícil, porém, não podemos 
negar que exerce certa infl uência na fantasia e na 
maturidade sexual de cada adolescente.

A liberalização do sexo antes do casamen-
to, o uso de anticoncepcionais e outros fatores 
criam uma falsa situação ideal para que o jovem 
inicie sua vida sexual mais cedo16. Estes resulta-
dos sugerem uma associação entre o início pre-
coce da vida sexual e a gravidez precoce21.

Todos esses fatores parecem contribuir em 
maior ou menor grau para o aumento das grá-
vidas adolescentes. Este panorama deixa clara a 
necessidade não só de ampliar o acesso a servi-
ços especializados, como também a importân-
cia de contextualizar, no processo educativo, o 
conhecimento referente à sexualidade, desta-
cando-se a promoção da saúde e a inclusão da 
família e da comunidade.

CONCLUSÃO

Quando comparamos as adolescentes grá-
vidas de ambos os períodos, concluímos que o 
perfi l social se modifi cou. As adolescentes engra-
vidam hoje mais cedo, realizam menos casamen-
tos formais e mais informais (amasiam-se), têm 
melhor índice de escolaridade, fumam menos, 
têm menarca mais precoce e demoram mais para 
engravidar a partir do início da vida sexual. 

Este perfi l se alterou assim como as mudan-
ças sociais sofridas pelo Brasil em trinta anos. 
Apesar de atualmente mais informações esta-
rem disponíveis sobre sexualidade e métodos 
anticoncepcionais, as adolescentes continuam 
engravidando, levando ao abandono dos estu-
dos, a prejuízos profi ssionais futuros e a confl itos 
familiares, sendo rotulada de indevida, irrespon-
sável e inoportuna. Por estes motivos, podemos 
classifi cá-la como um problema de saúde públi-
ca a ser prevenido.

É de extrema importância o estabelecimen-
to de políticas públicas e programas voltados 
para a saúde sexual e reprodutiva dos adoles-
centes e jovens que englobem a educação, os 
conceitos e o uso correto dos métodos con-
traceptivos, que ofereçam além do método, o 
acompanhamento médico e de enfermagem.

Diante da relevância do tema e da cons-
tatação do elevado número de repetição de 
gestações entre adolescentes em nosso meio 
e, ainda, considerando a problemática do seu 
não planejamento com repercussões na forma-
ção acadêmica e profi ssional dos jovens, faz-
se necessária a mobilização da sociedade por 
meio de programas de saúde, que lhes permi-
tam desenvolver e praticar uma postura crítica, 
consciente e responsável no exercício da sua 
sexualidade.

Infelizmente no Brasil percebemos a inexis-
tência de dados nacionais acerca da incidência 
da gravidez na adolescência e de suas repercus-
sões, apoiados em investigações epidemiológi-
cas, difi cultando, assim, a criação de estratégias 
para melhor abordagem do tema.
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