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Resumo 

O objetivo deste estudo foi estimar as taxas específicas 
de fecundidade de adolescentes, sua tendência temporal 
e a análise espacial de área para o Brasil e regiões, de 
2008 a 2017. Estudo ecológico de séries temporais. As 
regiões Norte e Nordeste apresentaram taxas maiores 
que o Brasil para todas as faixas etárias e anos estudados 
e as regiões Sudeste e Sul, menores. As maiores taxas 
ocorreram na região Norte, sendo 103,2/1000 mulheres 
adolescentes (MA) em 2008 e 80,9/1000 MA em 2017 
para a faixa etária de 15 a 19 anos. O Brasil e todas as 
regiões apresentaram tendência significativa decrescente 
de fecundidade em todas as faixas etárias. Contudo, as 
taxas de fecundidade das adolescentes permanecem 
altas, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.  

Introdução  

A gestação durante a adolescência pode acarretar riscos 
ao neonato e à puérpera (LEFTWICH; ALVES, 2017).  No 
Brasil, a cada cinco mulheres, uma teve o primeiro filho 
durante a adolescência (CESAR et al., 2011). A América 
Latina e o Caribe têm a segunda maior taxa de 
fecundidade na adolescência, estimada em 65,5/1000 
MA, superada apenas pela África Subsaariana. 

Material e Métodos 

Estudo ecológico de séries temporais. A coleta de dados 
foi realizada no Sistema de Informações de Nascidos 
Vivos (SINASC). As taxas específicas de fecundidade 
foram calculadas pela divisão do número de nascidos 
vivos de mães adolescentes pela população total feminina 
residente. Os cálculos foram realizados para as faixas 
etárias de 10 a 19, 10 a 14 e 15 a 19 anos, para o Brasil 
e regiões, de 2008 a 2017. A tendência das taxas foi 
realizada pelo modelo de regressão polinomial, 
considerando as taxas como variável dependente (Y) e os 
anos de estudo como variável independente (X). Utilizou-
se o Programa Statistical Package for Social Science (IBM 
SPSS Statistics), versão 15.0. A significância estatística 
foi estabelecida com valor de p<0,05. O projeto foi 
submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP), parecer 2.991.249, CAAE 01605018.9.0000.0105. 

Resultados e Discussão 

Entre 2008 e 2017, ocorreram, 5.500.134 nascimentos de 
mães adolescentes no Brasil. O Brasil apresentou taxas 
específicas de fecundidade de 35,4/1000 MA em 2008 e 
29,2/1000 MA em 2017 para a faixa etária de 10 a 19 
anos. Entre as mais jovens, de 10 a 14 anos, o Brasil 

apresentou taxas de 3,4/100 MA em 2008 e 2,8/1000 MA 
em 2017. Para a faixa etária de 15 a 19 anos, a taxa 
brasileira foi de 67,3/1000 MA em 2008 e 54,4/1000 MA 
em 2017. Essa taxa em países desenvolvidos foi muito 
inferior à brasileira. Nos Estados Unidos, foi de 34,2/1000 
MA em 2008 e de 18,8/1000 MA meninas de 15 a 19 anos 
em 2017 (MARTIN et al., 2018). Na Austrália, as taxas de 
fecundidade para meninas de 15 a 19 anos foram maiores 
nas áreas rurais e em desvantagem socioeconômica 
(MARINO et al., 2016). Este estudo também encontrou 
distribuição desigual. As regiões Norte e Nordeste 
apresentaram taxas maiores que as do Brasil para todas 
as faixas etárias em todos os anos estudados, e as 
regiões Sudeste e Sul, as menores. As maiores taxas 
foram encontradas na região Norte e Nordeste, para a 
faixa etária de 15 a 19 anos. O Brasil e todas as regiões 
apresentaram tendência decrescente significativa na taxa 
específica de fecundidade de adolescentes (todos os 
valores de p<0,01). O declínio foi importante, mas as 
taxas continuam altas comparadas a outros países, 
especialmente nas regiões Norte e Nordeste.  

Conclusão 

O Brasil e todas as regiões apresentaram tendência 

decrescente e significativa das taxas de fecundidade 

específicas em adolescentes. Contudo, as taxas se 

mantiveram altas, especialmente nas regiões Norte e 

Nordeste. Essas regiões apresentaram taxas maiores e 

as regiões Sul e Sudeste menores que o Brasil, em todos 

os anos, para todas as faixas etárias. Enfatiza-se a 

necessidade de ações específicas direcionadas para 

adolescentes que considerem as diferenças regionais e a 

equidade da atenção em saúde. 
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