
 

Aula 
51B Gravidez na Adolescência 

A gravidez na adolescência ocorre com maior frequência em 
pessoas com baixa escolaridade e está relacionada, muitas vez, 
com o mau uso dos métodos contraceptivos. 

A adolescência, idade compreendida, 
segundo a Organização Mundial da Saúde, 
entre 10 e 19 anos, é uma época de várias 
descobertas. O pico nos níveis hormonais, 
por exemplo, pode levar ao início da vida 
sexual, que pode acontecer de forma 
desprotegida. 

É grande a parcela da população 
jovem que ignora a existência de métodos 
contraceptivos ou, simplesmente, conhece, 
mas não os adota. Com isso, observa-se o aumento de doenças sexualmente 
transmissíveis, além da gravidez indesejada nessa faixa etária. 

A gravidez na adolescência pode ter diversas causas. Algumas meninas 
relatam, inclusive, que a gravidez foi desejada. Entretanto, independentemente 
das causas e desejos de cada adolescente, fato é que a gravidez precoce é um 
problema de saúde pública, uma vez que causa riscos à saúde da mãe do bebê 
e tem impacto socioeconômico, pois muitas das grávidas abandonam os estudos 
e apresentam maior dificuldade para conseguir emprego. 

Apesar do que muitos pensam, os adolescentes dos dias atuais possuem, 
sim, conhecimento sobre a existência de métodos contraceptivos, uma vez que 
informações são fornecidas nas escolas, televisão e até mesmo pela internet. 
Entretanto, a maioria não sabe prevenir-se de forma adequada, não 
compreendendo o funcionamento de cada método, utilizando-o de maneira 
incorreta ou, simplesmente, abandonando seu uso por questões pessoais. 

É importante destacar que, apesar de ocorrer em diferentes grupos, a 
gravidez na adolescência está associada diretamente com baixa renda, baixa 
escolaridade e pouca perspectiva de futuro. Diversos estudos comprovam essa 
relação, inclusive dados governamentais. 

A mulher grávida precocemente pode apresentar sérios problemas durante 
a gestação, inclusive risco de morte. Entre os fatores biológicos que merecem 
destaque, podemos citar os riscos de prematuridade do bebê e baixo peso, morte 
pré-natal, anemia, aborto natural, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, risco de ruptura do 
colo do útero e depressão pós-parto. 

Apesar de todos os riscos, é fundamental informar que a maioria dos 
problemas decorrentes da gestação em mulheres muito jovens poderia ser 
evitada com um pré-natal eficiente. Entretanto, pesquisas descrevem que 
mulheres que engravidam muito novas geralmente tentam esconder a gravidez e 
simplesmente não realizam o pré-natal no momento adequado. Além disso, é 
comum a tentativa de interrupção da gestação, o que retarda ainda mais a 
procura por assistência médica especializada. 
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01. Quais são as causas da gravidez na adolescência? 
02. Quais são possíveis consequências da gravidez na adolescência? 
03. Analise a tirinha abaixo e explique a crítica presente nela. 

 
04. Classifique os verbos sublinhados como: Verbo Intransitivo (VT), 
Verbo Transitivo Direto (VTD), Verbo Transitivo Indireto (VTI), Verbo 
Transitivo Direto e Indireto (VTDI) ou Verbo de Ligação (VL). 
a) A criança dorme bem. 
b) Conte uma novidade para mim. 
c) O escritor escreveu uma novela. 
d) Eu preciso de ajuda. 
e) Meu vizinho morreu ontem. 
f) Renata continua ansiosa. 

g) Ofereceram um prêmio ao melhor vendedor. 
h) Carlos dorme tarde. 
i) Aquele animal parece inofensivo.  
j) Conheço estas coisas. 
k) Eles confiam em seus superiores. 
l) O cão desapareceu de repente. 

05. Classifique os termos sublinhados abaixo como: Objeto Direto, 
Objeto Indireto ou Predicativo. 
a) São Paulo está ensolarado. 
b) Ele enviou um texto para mim. 
c) Todos querem direitos iguais. 
d) Chateado ele estava naquela hora. 
e) Os soldados resgataram os reféns. 

f) Espere por mim naquela esquina. 
g) Aquela foto eu enviei para minha mãe. 
h) Para você, eu entrego meu coração. 
i) O seu filho precisa de compreensão. 
j) O policial não acreditou em nossa história. 

 


