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Semana Nacional de PrevençãoSemana Nacional de Prevenção
à Gravidez Precoceà Gravidez Precoce

   A Semana Nacional de Prevenção à Gravidez
Precoce foi instituída pela Lei nº 13.798/2019, e

tem o objetivo de disseminar informações sobre

medidas preventivas e educativas que contribuam

para a redução da incidência da gravidez na

adolescência.

  A gravidez precoce na adolescência está

diretamente relacionada a diversos fatores como

educação, saúde, indicadores socioeconômicos e

desigualdades territoriais/geográficas. No entanto, a
desinformação sobre sexualidade responsável e
planejamento familiar é um dos principais
fatores de risco. Questões emocionais,

psicossociais e contextuais também contribuem,

inclusive para a falta de acesso à proteção social e

ao sistema de saúde, englobando o uso

inadequado de contraceptivos.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/saude-participa-de-
evento-sobre-prevencao-a-gravidez-na-adolescencia>

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13798.htm
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/saude-participa-de-evento-sobre-prevencao-a-gravidez-na-adolescencia


66% das gestações

em adolescentes não

são intencionais;

75% das mães

adolescentes

abandonam a escola;

15,3 óbitos de bebês são

registrados a cada mil

nascidos vivos de mães

jovens, umas das maiores

taxas de mortalidade infantil.

A gravidez na adolescência traz
consequências sociais e econômicas,
além de riscos para mães e bebês:

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/arquivos/03-02-
2010-prevencao-gravidez-adolescencia-final-3-pdf>

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/arquivos/03-02-2010-prevencao-gravidez-adolescencia-final-3-pdf


A Saúde da Família e a AtençãoA Saúde da Família e a Atenção
Primária acompanham o brasileiroPrimária acompanham o brasileiro

em todas as fases da vida:em todas as fases da vida:

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/arquivos/03-02-
2010-prevencao-gravidez-adolescencia-final-3-pdf>

Todo adolescente pode procurar um serviço de

saúde, mesmo sem a presença dos responsáveis.

O atendimento é individualizado na Atenção

Primária e leva em conta o momento de vida:

- Abordagem do crescimento e desenvolvimento;

- Discussão sobre o Plano de vida;

- Saúde sexual;

- Planejamento familiar;

- Saúde Reprodutiva;

- Pré-natal;

- Seguimento ao longo da vida.

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/arquivos/03-02-2010-prevencao-gravidez-adolescencia-final-3-pdf


O SUS oferta métodos que permitem oO SUS oferta métodos que permitem o
planejamento familiar e algunsplanejamento familiar e alguns

também protegem contra infecçõestambém protegem contra infecções
sexualmente transmissíveis:sexualmente transmissíveis:

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/arquivos/03-02-

2010-prevencao-gravidez-adolescencia-final-3-pdf>

Preservativo
feminino

Preservativo
masculino

Minipílula

Pílula combinada

DIU

Diafragma

Pílula do dia
seguinte

Anticoncepcional
injetável trimestral

Anticoncepcional
injetável mensal

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/arquivos/03-02-2010-prevencao-gravidez-adolescencia-final-3-pdf


Principais Publicações:Principais Publicações:

Clique aqui e acesse a obra

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/proteger_cuidar_adolescentes_atencao_basica_2ed.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/proteger_cuidar_adolescentes_atencao_basica_2ed.pdf


Principais Publicações:Principais Publicações:

Clique aqui e acesse a obra

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidando_adolescentes_saude_sexual_reprodutiva_2ed.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidando_adolescentes_saude_sexual_reprodutiva_2ed.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidando_adolescentes_saude_sexual_reprodutiva_2ed.pdf


Principais Publicações:Principais Publicações:

Clique aqui e acesse a obra

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/familias_adolescentes_1ed_revisada.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/familias_adolescentes_1ed_revisada.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/familias_adolescentes_1ed_revisada.pdf


Principais Publicações:Principais Publicações:

Clique aqui e acesse a obra

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_saude_sexual_reprodutiva_adolescentes_jovens_brasil.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_saude_sexual_reprodutiva_adolescentes_jovens_brasil.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_adolescente_masculino.pdf


Principais Publicações:Principais Publicações:

Clique aqui e acesse a obra

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/0101adolescente_gravida.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/0101adolescente_gravida.pdf


Para mais publicações sobre

Prevenção à gravidez na
adolescência, acesse aqui a

pesquisa na BVS MS.

 

Para saber mais, entre em

contato conosco:

 

Atendimento por e-mail:
bibreferencia@saude.gov.br

 

Atendimento por telefone:
(61) 3315-2410

 

Consulta on-line ao acervo:
http://bvsms.saude.gov.br/

 

Pesquisa de Atos
Normativos do Ministério

da Saúde:
http://saudelegis.saude.gov.br

/saudelegis/secure/norma/list

Public.xhtml

 

Solicitação de artigos
científicos em saúde:
bibcomut@saude.gov.br

https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/?output=site&lang=pt&from=0&sort=YEAR_DESC&format=summary&count=20&fb=&page=1&filter%5Bmj_cluster%5D%5B%5D=Gravidez+na+Adolesc%C3%AAncia&range_year_start=2017&range_year_end=2022&skfp=&index=&q=Gravidez+na+Adolesc%C3%AAncia
mailto:bibreferencia@saude.gov.br
http://bvsms.saude.gov.br/
http://saudelegis.saude.gov.br/saudelegis/secure/norma/listPublic.xhtml
mailto:bibcomut@saude.gov.br
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