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Introdução: Assuntos como saúde sexual e reprodutiva de adolescentes chamam a atenção de
pesquisadores em todo o mundo. A gestação na adolescência é considerada uma situação de
risco biológico, tanto para as adolescentes quanto para os recém-nascidos, gerando um grande
impacto para a saúde pública. Objetivo: Descrever a incidência 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 2010
e 2012. Material 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, entre
2010 e 2012. Resultados: Nossos resultados apontam que o número de mães de 10 a 14 anos
no ano de 2010 foi de 28, considerando um total de 5226 nascidos vivos, já, neste mesmo ano,
as mães na faixa etária dos 15 a 19 anos foi de 648 mães. Em 2011, as mães de 10 a 14 anos
somaram 18 enquanto na faixa etária dos 15 a 19 anos foi de 632. Foi observada uma elevação
em 2012, de mães de 10 a 14 anos, com 27 mães adolescentes. Já, as mães de 15 a 19 anos
tiveram uma incidência de 608. Conclusão: Os resultados do presente estudo nos mostram a
prevalência de adolescentes grávidas na faixa etária dos 15 a 19 anos com alto índice em 2010.
Dessa forma, a realidade exposta não parece diferir da desconfortável situação brasileira. Um
desafio a ser enfrentado, buscando fortalecer o diálogo com os diferentes níveis de atenção à
saúde.
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