RESUMO
Nos tempos atuais vivenciamos no campo da tecnologia e da assistência em um contexto da
saúde reprodutiva e sexual com bastante avanço, onde muitas adolescentes ainda engravidam
a mercê da desinformação dos agravos a ela atrelado. Neste contexto a família e a sociedade
se mostram inertes e permissivas, por muitas vezes aceita que se estimulem essas atividades
sexuais dos jovens, não permitindo, porém uma gravidez precocemente. Não podemos dizer
que o desejo e a consciência ou inconsciência de uma adolescente pode ser a principal causa
que levam a engravidar precocemente, pois existem vários fatores que podem ser visíveis ou
não, o que torna essa problemática complexa. Esta pesquisa teve como objetivo geral
identificar a problemática que causa uma gravidez na adolescência, tanto social como familiar e
individual. E como objetivos específicos, identificar o perfil das adolescentes grávidas,
identificarem quais informações as adolescentes grávidas recebem pelos profissionais de
saúde da unidade de saúde. Foi realizada uma pesquisa de natureza descritiva, descrevendo a
vivência das adolescentes com relação a gravidez precoce e de caráter quanti-qualitativa por
possibilitar melhor compreensão do processo desse objeto de estudo. Para realizar a análise
utilizou-se o programa microshof Excel para a parte quantitativa e para a qualitativa a
distribuição em categorias de análise. Constatou-se que a problemática da gravidez precoce
continua sendo um agravo presente e que ainda ocorre a exclusão social das adolescentes
grávidas. Também que as adolescentes embora tenha conhecimento dos métodos
contraceptivos não o usam, mesmo tendo vivenciado uma gravidez precoce.
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ABSTRAT
Nowadays we experience in the field of technology and assistance in a context of sexual and
reproductive health with plenty of advance, where many teenagers still get pregnant at the
mercy of the misinformation of injuries to her trailer. In this context the family and society is inert
and show permissive, often by accepting that stimulate these sexual activities of young people,
not allowing, however an early pregnancy. We can not say that the desire and consciousness or
unconsciousness of a teenager can be the main cause leading to early pregnancy, as there are
several factors that may be visible or not, which makes this complex problem. This research
aimed to identify the problem that causes a teenage pregnancy, social as well as family and
individual. And how specific objectives, identify the profile of pregnant adolescents, identify
which pregnant adolescents receive information by health professionals of the health unit. We
conducted a descriptive research, describing the experience of teenagers regarding pregnancy
and quantitative and qualitative in nature because it allows better understanding of the process
of this object of study. To perform the analysis we used the program Excel microshof for
quantitative and qualitative for distribution categories of the analysis. It was found that the
problem of teenage pregnancy remains a grievance is still present and that the social exclusion
of teenage pregnancies. Also that although adolescents knowledge of contraceptive methods
do
not
use
it,
even
having
experienced
an
early
pregnancy.
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