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Gravidez entre adolescentes cai 37% em 11 
anos em SP, diz secretaria

Levantamento foi feito com base nos dados da Fundação 
Seade.  
Secretaria de Estado da Saúde divulgou estudo nesta terça-
feira (26).
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Os casos de gravidez na faixa etária entre 10 e 19 anos caíram 37% entre 1998 e 2009 no estado 
de São Paulo, segundo estudo divulgado nesta terça-feira (26) pela Secretaria da Saúde. É possível 
consultar e baixar o levantamento feito com base nos dados da Fundação Seade. Em 1998, foram 
148 mil casos de gravidez na adolescência. Em 2009, último dado consolidado, o número caiu 
para 92,8 mil.

 
Gravidez na adolescência em SP
Ano Número de casos
1998 148.018
1999 144.362
2000 136.042
2001 123.714
2002 116.368
2003 109.082
2004 106.737
2005 104.984
2006 100.632
2007 96.554
2008 94.461
2009 92.812

Entre 15 e 19 anos, a redução foi de 37,8% no mesmo período, caindo de 143,4 mil em 1998 para 
89,1 mil em 2009. Na faixa etária de 10 a 14 anos, houve queda de 19,7%, com 4.528 casos de 
gravidez em 1998 e 3.636 em 2009. A secretaria diz que usa 1998 como base de comparação 
porque, desde 1996, adotou um modelo de atendimento integral à adolescente, que começou a 
mostrar resultados dois anos depois.
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Atualmente, há unidades da Casa do Adolescente na capital paulista, Grande São Paulo e no litoral 
do estado com oficinas, bate-papo e terapias em grupo para os jovens. Além disso, a secretaria diz 
que, desde julho de 2007, estão disponíveis contraceptivos comuns e pílulas do dia seguinte em 20 
unidades da Farmácia Dose Certa na capital, situadas em estações de Metrô, trens e centros de 
saúde.

No interior, no litoral e na Grande São Paulo, a secretaria afirma que passou a distribuir 
contraceptivos em unidades básicas de saúde, em complemento ao repasse do governo federal. O 
governo de São Paulo disponibiliza ainda um telefone para tirar dúvidas dos adolescentes sobre 
sexo seguro e anticoncepcionais: (11) 3819-2022. Ele funciona de segunda a sexta-feira, das 11h 
às 14h.
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