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Introdução: Assuntos como saúde sexual e reprodutiva de adolescentes vêm chamado
a atenção no âmbito da saúde coletiva, ao partir do princípio que a prevenção da gestação
na adolescência deve ser enfocada por ações coletivas e não apenas para responsabilização
individual do adolescente pela sua saúde. A gestação na adolescência é considerada uma situação
de risco biológico tanto para as adolescentes como para os recém-nascidos, gerando um grande
impacto para a saúde pública. Objetivos: identificar a prevalência de gravidez na adolescência
de mães de 10 a 14 anos e de 15 a 19 anos no município de São José do Rio preto entre os
anos de 2010 a 2012. Casuística e Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, utilizando-se
dados obtidos no Painel de Monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde de São José do
Rio Preto no período de 2010 a 2012 referente ao número de mães adolescentes. Resultados:
Nossos resultados apontam para o aumento do número de mães de 10 a 14 anos no ano de
2010, destacando uma leve queda no ano de 2011 e uma elevação em 2012. Com as mães de 15
a 19 anos foi observado uma redução no número ao longo dos anos pesquisados. Conclusão:
Sabemos das deficiências dos programas voltados à prevenção da gravidez na adolescência
mantendo sua atenção destinada à saúde reprodutiva sem a preocupação em construir ações
intersetoriais e interfederativas, no entanto, as ações deveriam abranger também a dimensão
coletiva e cultural, buscando fortalecer o diálogo com os diferentes níveis de atenção à saúde,
entendendo a saúde como direito humano e condição de cidadania.
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