
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E OCORRÊNCIA DE NASCIMENTOS PREMATUROS

Congresso Interdisciplinar da Saúde da Criança e do Adolescente em Vulnerabilidade, 1ª edição, de 17/05/2021 a 19/05/2021 
ISBN dos Anais: 978-65-89908-15-9

ALMEIDA; Vivian Ranyelle Soares de , SOARES; Caroline Fernandes Soares e Soares ,
FARIAS; Raquel Vieira , ARAÚJO; Rebeca da Silva , MORAIS; Aisiane Cedraz 

RESUMO

  A adolescência constitui-se em uma fase do desenvolvimento humano,
marcada pela transição entre a infância e a vida adulta que ocorre de
forma rápida e intensa, além de descobrir e a iniciar práticas sexuais,
tornando-se vulnerável a ocorrência de infecções sexualmente
transmissíveis e gravidez na adolescência que, nesta faixa etária, pode
acarretar complicações obstétricas, levando ao nascimento prematuro e o
baixo peso ao nascer, sendo fundamental a garantia de um pré-natal de
qualidade e resolutivo. Este estudo tem como objetivo analisar a relação
entre as consultas de pré-natal com o desfecho da prematuridade na
gravidez precoce por meio das publicações científicas. Trata-se de um
estudo de revisão integrativa, realizada no período de junho de 2020, na
Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando os descritores “Pré-natal AND
Prematuridade A N D Adolescência”, totalizando 527 textos. Foram
incluídos artigos que possuíssem versão completa, no idioma português,
publicados em 2014 a 2019; e excluídos relatos de experiência, revisões
de literatura, artigos repetidos e que não tratavam do tema estudado,
selecionando 06 artigos. Evidenciou-se que as adolescentes realizam
menos consultas de pré-natal quando comparadas às gestantes maiores
de 20 anos. A maioria dos estudos revelam associação entre as consultas
de pré-natal e a prematuridade na gravidez precoce, visto que a mesma é
fator de proteção, já que quanto mais se realiza as consultas menor é a
ocorrência de prematuridade. Portanto, é necessário maior investimento
em estratégias que facilitem o acesso e a adesão das adolescentes aos
Serviços de saúde, com medidas que visem redução da gravidez precoce.
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