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A OMS (Organização Mundial da Saúde) define adolescência como o período entre os 10 e 
19 anos de idade. A iniciação sexual precoce entre adolescentes gera preocupação em 
decorrência da freqüente associação desse comportamento com o desconhecimento sobre 
anticoncepção e saúde reprodutiva. Tal fato torna-se uma problemática, repercutindo em 
uma gestação não planejada, assumindo grandes proporções em relação à maternidade 
precoce, ao choque, à frustração, à mudança na vida familiar, a sua educação, no 
relacionamento social, além das alterações biológicas e psicológicas, as quais podem levar 
a várias complicações para a mãe e para o feto, dentre as quais pode-se citar: distócia, 
hipertensão gestacional, prematuridade, baixo peso neonatal, além de sofrimento e 
mortalidade fetal. Com isso, o objetivo deste trabalho está relacionado em mensurar os 
partos realizados em gestantes adolescentes atendidas pelos SUS e as suas patologias. A 
metodologia utilizada será descritiva exploratória, constituída a partir de referências 
elaboradas, como artigos científicos, localização de fonte, leitura do material e pesquisa 
nos livros de registro de partos ocorridos pelo SUS, realizados no Hospital de Base, no 
período de janeiro de 2007 a junho de 2010, sob a forma de coleta de dados dos partos 
realizados em gestantes do SUS, relacionados às patologias mais comuns. Foram 
analisados 1307 partos durante o período descrito anteriormente, e pode-se notar que o 
sofrimento fetal, a prematuridade, o baixo peso neonatal e a distócia tiveram um resultado 
mais expressivo, se comparados à hipertensão gestacional, ao descolamento prematuro de 
placenta e à mortalidade fetal. A Síndrome de HELLP (Hemólise, Enzimas Hepáticas 
Elevadas e Plaquetas Baixas) esteve presente somente na faixa etária entre 18 e 19 anos e o 
descolamento prematuro de placenta apresentou-se em maior número nesta faixa etária. 


