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Introdução: A adolescência é um período de desenvolvimento do indivíduo, 

repleto de experiências, aprendizados e descobertas, as quais determinarão a 

identidade de cada um. A gestação não planejada pode acarretar mudanças 

significativas na vida de qualquer adolescente, durante esse período, os 

sentimentos mostram-se incertos, iniciando pelo medo, angustia e rejeição, 

seguidos de uma ansiedade repleta de emoções com a vinda da maternidade. 

Objetivo: Conhecer como as adolescentes percebem a gestação. Métodos: 

Trata-se de um estudo do tipo descritivo exploratório, com abordagem 

qualitativa. A pesquisa foi realizada no período de agosto a outubro de 2017, em 

Estratégias de Saúde da Família (ESF) de um município localizado na 

Macrorregião Centro-Sul do estado do Ceará, a seleção das participantes deu- 

se por meio dos seguintes critérios de inclusão: estar gestante e ser primigesta, 

de exclusão: estar realizando acompanhamento pré-natal exclusivamente em 

serviços particular ou especializados; resultando em 23 participantes. Ademais, 

foi utilizado como instrumento para a coleta de dados a entrevista 

semiestruturada. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Urca  sob parecer de número 2.329.003. Resultados: No que se 

refere as repercussões de uma gravidez na adolescência, nesse estudo 

observou-se que 69,56% das participantes tinham entre 17 e 19 anos. Por meio 

dos relatos obtidos, observou- se que as adolescentes percebem como fase 

importante com sentimentos de felicidade; mas também de tristeza, desespero, 

ansiedade e insegurança diante da reação da não aceitação da gravidez junto 

aos familiares. Conclusão: Durante a gestação, as adolescentes vivenciam 

sentimentos que variam desde os mais prazerosos ou não. Tais sensações 

podem provocar desconfortos emocionais e causar danos psicológicos mais 

graves. Desta forma, destaca-se a importância de um uma assistência 

multiprofissional especializada e de qualidade, com o intuído de minimizar os 

efeitos negativos que uma gestação não planejada pode provocar, além de 

dispor de ações com o intuito de tornar esse fenômeno, um momento agradável 

e prazeroso para as adolescentes. 
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