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Resumo 

O objetivo desse estudo foi estimar as proporções de 

nascidos vivos de mães adolescentes e a tendência 

temporal para o Brasil e regiões, de 2008 a 2017. Estudo 

ecológico de séries temporais. O Brasil e todas as 

regiões, apresentaram tendências significativamente 

decrescentes de proporções de nascidos vivos de mães 

adolescentes. No Brasil, a proporção de nascidos vivos 

de mães adolescentes (10 a 19 anos) variou de 20,4% 

em 2008 a 16,5% em 2017. Para todas as faixas etárias 

(10 a 19, 10 a 14 e 15 a 19 anos), a região Norte 

apresentou as maiores proporções, seguida da região 

Nordeste. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste 

apresentaram as menores proporções.  

Introdução  

A gravidez na adolescência é considerada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) um problema de 
saúde pública, pelos seus efeitos biológicos, 
psicológicos e sociais à mãe e à criança. A América 
Latina e Caribe apresentaram a segunda maior taxa de 
gravidez na adolescência, estimada em 65,5 
nascimentos/1000 adolescentes entre 15 e 19 anos, 
apenas superada pela África Subsaariana (NAÇÕES 
UNIDAS NO BRASIL, 2018). 

Material e Métodos 

Estudo ecológico de séries temporais. A coleta dos 
dados foi realizada no Sistema de Informações sobre 
Nascidos Vivos (SINASC) (BRASIL, 2019). A proporção 
de nascidos vivos de mães adolescentes foi calculada 
pela divisão entre o número de filhos nascidos vivos de 
mães residentes no local (10 a 19, 10 a 14 e 15 a 19 
anos), pelo total de nascidos vivos de mães residentes 
no mesmo local, multiplicado por 100. A tendência das 
proporções de nascidos vivos de mães adolescentes foi 
realizada pelo modelo de regressão polinomial, 
considerando as proporções como variável dependente 
(Y) e os anos de estudo variável independente (X). A 
análise estatística foi obtida com o auxílio do Programa 
Statistical Package for Social Science (IBM SPSS 
Statistics), versão 15.0. A significância estatística foi de 
p<0,05. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP), sob parecer número 
2.991.249, CAAE 01605018.9.0000.0105. 

Resultados e Discussão 

Entre 2008 e 2017, ao todo foram 5.500.134 nascidos 
vivos de mães adolescentes e 23.679.381 nascidos  

 
vivos de mães não adolescentes, segundo dados do 
DATASUS. O Brasil e todas as regiões, para todas as 
faixas etárias, apresentaram tendências 
significativamente decrescentes de proporções de 
nascidos vivos de mães adolescentes (todos valores de 
p<0,01).  No Brasil, a proporção de nascidos vivos de 
mães adolescentes variou de 20,4% em 2008 a 16,5% 
em 2017. As menores proporções ocorreram nas regiões 
Sul e Sudeste em 2017, de 13,1% e 13,3%, 
respectivamente. As maiores proporções ocorreram na 
região Norte em 2008 (27,1%), seguida da região 
Nordeste também em 2008 (23,2%). Para todas as 
faixas etárias, a região Norte apresentou as maiores 
proporções, em todos os anos pesquisados, seguida da 
região Nordeste, ambas superiores ao Brasil. A região 
Centro-Oeste manteve-se com proporções semelhantes 
ao país e a Sudeste apresentou as menores proporções, 
seguida da região Sul. No México, a proporção de 
gestantes adolescentes com menos de 20 anos, variou 
de 16,8% em 2006 a 17,5% em 2017, sendo que todas 
as proporções foram menores do que as do Brasil para 
os respectivos anos, exceto para 2017 (16,5% para o 
Brasil). (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
GEOGRAFÍA, 2020).  

Conclusões 

Apesar da tendência decrescente da proporção de 

nascidos vivos de mães adolescentes, as regiões Norte 

e Nordeste mantiveram-se com proporções maiores do 

que o Brasil, para todos os anos analisados. A região 

Centro-Oeste manteve-se com proporções semelhantes 

ao Brasil e o Sudeste e Sul com valores abaixo do 

Brasil. São necessárias ações específicas que 

contemplem o cuidado reprodutivo e social de 

adolescentes, conforme as especificidades de cada 

região. 
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