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                                                     RESUMO 

A adolescência compreende uma fase de passagem da infância para a vida adulta, entre 
10 e 19 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), assim como o 
Programa de Saúde do Adolescente - PROSAD. Estar na adolescência significa viver 
múltiplas mudanças, sendo uma delas a gravidez na adolescência, que significa a 
transformação das fases da vida, englobando-as e adquirindo um novo significado, na 
infância, adolescência e na vida adulta, sendo identificado um processo de construção 
de uma nova identidade, ou a reconstrução da identidade, e que essa nova atitude do ser 
pese outros elementos, como o planejamento familiar. Como questões norteadoras, 
questionamos como as adolescentes vivenciam a gravidez e a maternidade e quais suas 
expectativas em relação às suas vidas e às vidas de seus filhos. O objeto do estudo 
foram as adolescentes grávidas dos bairros do Caramujo e Morro do Céu, em Niterói/ 
RJ e tivemos como objetivo conhecer a vivência dessas adolescentes. Foi justificado 
pela necessidade de conhecer o universo em que vivem as adolescentes grávidas e quais 
seus anseios e expectativas para o futuro, a fim de, com essas informações, definir 
estratégias de educação em saúde para essa população visando auxiliar positivamente 
em suas escolhas e suas visões sobre um assunto tão complexo como a gravidez na 
adolescência. A caracterização foi feita a partir de uma investigação do tipo descritiva 
com abordagem qualitativa, constituiu-se como cenário as áreas de abrangência da 
Policlínica do Caramujo e da unidade de PMF do Morro do Céu e os participantes do 
estudo foram 20 adolescentes grávidas em 2011, até o momento da coleta de dados, ou 
que engravidaram no ano de 2010. A coleta de dados foi feita com a técnica “Bola de 
Neve” e realizada entre abril e junho de 2011, através de entrevistas semi-estruturadas. 
O estudo foi submetido ao Comitê de ética e aprovado com o número: CEP 
CMM/HUAP nº 299/2010. Nos resultados, percebemos que não é a ausência de 
informações ou a dificuldade de acesso a métodos anticoncepcionais que levam a estas 
adolescentes a engravidarem, pois a maioria desejou a gravidez. Através das falas das 
meninas também notamos que a gravidez nesta fase da vida, trouxe para estas mudanças 
importantes, nas quais alteraram seu padrão de vida, porém, dando a estas um perfil 
mais amadurecido. A partir da visão destas, a sociedade passa a olhar para ela não mais 
como uma criança, mas como uma mulher com responsabilidades. Concluímos que a 
adolescência gera mudanças significativas no relacionamento familiar e social, 
ocorrendo nessa fase vários fatores que contribuem para o amadurecimento do jovem e 
preparando-os para a vida adulta. Identificamos que a gravidez na adolescência não é 
um evento inesperado ou isolado, já que algumas adolescentes estavam na segunda 
gestação ou mais. Ficou-se evidente o importante papel dos profissionais de saúde na 
atenção primária como educadores de saúde e agentes de empoderamento no que se 
refere à atenção da gravidez na adolescência, aprendendo a lidar e entender o contexto 
em que essas meninas vivem. 

Palavras-chave: Atenção primária à saúde; Saúde do adolescente; Gravidez. 
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ABSTRACT 

Adolescence comprises a phase of transition from childhood to adulthood, between 10 
and 19 years, according to the World Health Organization (WHO) and the Program for 
Adolescent Health - PROSAD. Being a teenager means living multiple changes, one of 
teenage pregnancy, which means the transformation of the phases of life, including and 
acquired a new meaning, in childhood, adolescence and adulthood, identified a process 
of building a new identity, or identity reconstruction, and that this new attitude of being 
weigh other factors such as family planning. As guiding questions, we question how 
adolescents perceive pregnancy and motherhood, and what their expectations regarding 
their lives and the lives of their children. The object of the study was pregnant teenagers 
from Caramujo and Morro do Céu municipality in Niterói / RJ and we aimed to know 
the experiences of these adolescents. Was justified by the need to know the universe 
they live in pregnant adolescents and what their desires and expectations for the future, 
so, with this information, strategies of health education for this population in order to 
positively assist in your choices and your visions on a subject as complex as teenage 
pregnancy. The characterization was made from a type of descriptive research with a 
qualitative approach, it formed a scenario the coverage areas of the Caramujo Polyclinic 
and the unity of the Morro do Céu PMF and the study participants were 20 pregnant 
teenagers in 2011 until the time of data collection or who became pregnant in 2010. 
Data collection was made with the technique "Snowball" and held between April and 
June 2011, through semi-structured interviews. The study was submitted to the Ethics 
Committee and approved with the number: CEP CMM / HUAP No. 299/2010. In the 
results, we realized that there is a lack of information or lack of access to contraceptive 
methods that lead to these teens get pregnant because most desired pregnancy. Through 
the testimonies of the girls also noticed that pregnancy at this stage of life, brought these 
important changes, in which altered their standard of living, however, and give them a 
profile more mature. From the sight of these, society begins to look at it not as a child, 
but as a woman with responsibilities. We conclude that adolescence produces 
significant changes in family and social relationships occurring in this phase that several 
factors contribute to the maturation of the young and preparing them for adulthood. We 
found that teenage pregnancy is not an unexpected event or isolated, since some 
teenagers were in their second pregnancy or more. It became evident to the important 
role of health professionals in primary care as health educators and agents of 
empowerment with regard to the attention of teenage pregnancy, learning to cope and 
understand the context in which these girls live. 

Keywords: Health Primary Care; Adolescent Health; Pregnancy. 
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CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

A adolescência compreende uma fase de passagem da infância para a vida 

adulta. Este período é entendido como uma etapa de transição, onde a preparação para o 

trabalho (através da escolarização) e a construção de um senso pessoal de identidade 

seriam elementos centrais (ERIKSON, 1976).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), adolescência compreende a 

faixa etária entre 10 e 19 anos, assim como o Programa de Saúde do Adolescente -  

PROSAD.   

Os adolescentes constituem cerca de 18% da população brasileira. Em 2010, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o Brasil tinha 

uma população (entre 10 e 19 anos) de, aproximadamente, 35 milhões de adolescentes. 

(IBGE, 2013). 

 Para BRASIL (1989), 

O adolescente é um ser idealista, curioso, contestador e esses sentimentos 
despertam nele uma necessidade de desafio que, associado à falta de 
experiência e vivência anterior, pode levá-lo a condutas de risco. A mudança 
em seu estilo de vida o torna suscetível à violência, aos acidentes, uso de 
drogas, gravidez indesejada, entre outros. 

 

A adolescência é considerada uma fase que se categoriza por dimensões 

socioculturais, construída a partir de critérios múltiplos que abrangem tanto a dimensão 

bio-psicológica, quanto à cronológica e a social. (FERREIRA et al, 2008, pág.217). 

Estar na adolescência significa viver múltiplas mudanças que ocorrem e se 

refletem no corpo físico, pois o crescimento somático e o desenvolvimento de 

habilidades psico-motoras se intensificam e juntamente com ações hormonais levam a 

mudanças de forma e expressão. 

Uma dessas mudanças a serem vivenciadas é a gravidez na adolescência que, 

como atestam pesquisas sobre o tema, está relacionada à obtenção do status adulto. Mas 
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o que significa ser adulto no momento contemporâneo? Mudanças nas várias esferas da 

vida - família, escola, trabalho - têm dado lugar a novas formas de viver as "transições", 

de pensar as "fases da vida", que se mostram cada vez mais diversificadas.  

 A gravidez na adolescência é a transformação das fases da vida, englobando-as e 

adquirindo um novo significado, na infância, adolescência e na vida adulta. Identifica-se 

atualmente que se tornar adulto não está literalmente relacionado a estar grávida ou até 

mesmo após a maternidade, porém que seja identificado um processo de construção de 

uma nova identidade, ou a reconstrução da identidade, e que essa nova atitude do ser 

pese outros elementos, como o planejamento familiar. 

Segundo SARTI1

Ainda que sendo uma gravidez inesperada, esta se torna um tipo de ancoragem 

para as adolescentes, fazendo com que elas se iludam, acreditando estarem se 

“elevando” ao status de mulheres adultas. Nesse ponto de vista, o cuidado com a família 

se torna prioritário em relação à escolaridade e ao trabalho. 

, 1996 apud OLIVEIRA, 2008, 

Nas camadas mais populares, um dos elementos que compõem o processo de 
educação e de criação dos jovens, desde a adolescência, refere-se ao trabalho, 
diferentemente exercido pelos jovens, segundo o sexo. Há diferenças de 
valores, prioridades, urgências, preocupações, relacionadas também ao lugar 
que ocupam, segundo representações e papéis a desempenhar na casa, na 
família e na sociedade. Às mulheres cabem o aprendizado e o desempenho de 
atividades relacionadas ao espaço doméstico, como o cuidado da casa e a 
educação dos filhos, e aos homens, as tarefas de sustento e de proteção da 
família. 

 

Assim, nas camadas populares, os jovens que iniciam o trabalho na adolescência 

adquirem identidades diferentes, de acordo com suas expectativas e suas próprias 

representações sociais. Em relação ao sexo feminino, para as mulheres, esse papel 

representativo siginifica a maternidade, as jovens são preparadas para serem mães, 

aprendendo a cuidar dos irmãos menores e cuidar da casa. 

                                                           
1Sarti, CA. A família como espelho: um estudo sobre a moral dos pobres. Campinas, 

São Paulo: Ed. Autores Associados, 1996.    
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1.1 - Questões Norteadoras 

Como as adolescentes vivenciam a gravidez e a maternidade? Quais suas 

expectativas em relação às suas vidas e às vidas de seus filhos? 

1.2 - Objeto de Estudo 

 As adolescentes grávidas dos bairros do Caramujo e Morro do Céu, em Niterói/ 

RJ. 

1.3 – Objetivo 

Conhecer a vivência das adolescentes grávidas residentes nos bairros do 

Caramujo e do Morro do Céu em Niterói/RJ. 

1.4 – Justificativa 

Esse estudo se justifica pela necessidade de conhecer o universo em que vivem 

as adolescentes grávidas e quais seus anseios e expectativas para o futuro, a fim de, com 

essas informações, definir estratégias de educação em saúde para essa população 

visando auxiliar positivamente em suas escolhas e suas visões sobre um assunto tão 

complexo como a gravidez na adolescência. 

Segundo o Censo de 2010, existem no Brasil 34.157.633 de adolescentes de 10 a 

19 anos de idade, representando 18% da população brasileira (IBGE, 2011). 

Em relação às estatísticas nacionais e internacionais: 

A incidência de gravidez na adolescência está crescendo e, é nos EUA, onde 
existem boas estatísticas. Em 1990, os partos de mães adolescentes 
representaram 12,5% de todos os nascimentos no país. Lidando com esses 
números, estima-se que aos 20 anos, 40% das mulheres brancas e 64% de 
mulheres negras terão experimentado ao menos 1 gravidez nos EUA . No 
Brasil a cada ano, cerca de 20% das crianças que nascem são filhas de 
adolescentes, número que representa três vezes mais garotas com menos de 
15 anos grávidas que na década de 70, engravidam hoje em dia. A grande 
maioria dessas adolescentes não tem condições financeiras nem emocionais 
para assumir a maternidade e, por causa da repressão familiar, muitas delas 
fogem de casa e quase todas abandonam os estudos.  

 

Para Mendes e Viana, citados por Ruiz-Moreno et al. (2005, p. 195), a 

“educação influencia e é influenciada pelas condições de saúde, estabelecendo um 
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estreito contato com todos os movimentos de inserção nas situações cotidianas em seus 

complexos aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais, dentre outros”. 

1.5 – Relevância do Estudo 

 Baseado nas informações desse estudo, fica evidente o importante papel dos 

profissionais de saúde na atenção primária como educadores de saúde e agentes de 

empoderamento no que se refere à atenção da gravidez na adolescência, aprendendo a 

lidar e entender o contexto em que essas meninas vivem. Desse modo, o trabalho torna-

se de extrema relevância, pois auxiliará o profissional a identificar os possíveis fatores 

de risco desses indivíduos, colaborando desta forma para o desenvolvimento de 

habilidades e competências na prevenção de doenças e promoção da saúde da 

adolescente. Além de ser pensada a criação de parcerias com escolas e espaços sociais, 

o que é fundamental para modificar a realidade enfrentada por esses jovens. Interceder 

junto à família e entender a complexidade destes adolescentes é o primeiro passo para 

uma intervenção. 
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CAPÍTULO II – REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 – Saúde do Adolescente 

Segundo Ministério da Saúde, o PROSAD foi criado pela Portaria nº 980/GM de 

21/12/1989 e fundamenta-se numa “Política de Promoção de Saúde, de identificação de 

grupos de risco, detecção precoce dos agravos com tratamento adequado e reabilitação, 

respeitadas as diretrizes do Sistema Único de Saúde, garantidas pela Constituição 

Brasileira de 1988”. (BRASIL, 1996). Tem como Eixo central ações com caráter de 

integralidade, enfoque preventivo e educativo, ou seja, estratégias preventivas e 

curativas de forma articulada: multiprofissional; interssetorial; interinstitucional, através 

de sistema de referência e contra-referência nas várias instâncias operacionais do SUS. 

Ainda em BRASIL (1996), “a adolescência, faixa etária entre 10 e 19 anos, é o 

período da vida caracterizado por intenso crescimento e desenvolvimento, que se 

manifesta por transformações anatômicas, fisiológicas, psicológicas e sociais.”. 

Considerando a freqüência e gravidade dos problemas que surgem na 

adolescência, o PROSAD prioriza um conjunto de ações de promoção da saúde, 

diagnóstico precoce, tratamento e recuperação nas seguintes áreas básicas: crescimento 

e desenvolvimento; sexualidade; saúde bucal; saúde mental; saúde reprodutiva (inclui 

prevenção de gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis); saúde do escolar 

adolescente; prevenção de acidentes; abordagem da violência e maus tratos; trabalho, 

cultura, esporte e lazer. 

Para atender todas as áreas, o PROSAD preconiza o trabalho multiprofissional, 

em que as atividades de diversos profissionais se complementem. Nessa perspectiva, 

médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, odontólogos, assistentes sociais, 

agentes de saúde, educadores, professores de educação física, treinadores desportivos, 

artistas de diversos segmentos, religiosos, e outros profissionais que lidam com jovens, 
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podem formar uma equipe que trabalha de forma integrada, promovendo a saúde, então 

dita integral, da população de jovens. 

O Ministério da Saúde, em 2008, realizou o Seminário Nacional “Mais 

Juventude na Saúde: adolescentes e jovens no programa Mais Saúde e no Pacto pela 

Vida”, a fim de aperfeiçoar a atenção à saúde de adolescentes e jovens no âmbito do 

Sistema Único de Saúde. Neste evento, promoveu-se a construção coletiva do Plano de 

Ação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens, em 

uma parceria entre o Ministério da Saúde e as Coordenações Estaduais e Municipais das 

capitais de Saúde do Adolescente e do Jovem. No mesmo momento, houve o 

lançamento da Caderneta de Saúde do Adolescente, documento que reúne informações 

sobre direitos e cuidados com a saúde das pessoas com faixa etária entre 10 e 24 anos. 

No ano de 2012, o Ministério da Saúde, por meio da área técnica de saúde do 

Adolescente e Jovem da Secretaria de Atenção à Saúde, elaborou uma pesquisa para 

acompanhar a implantação da Caderneta de Saúde do Adolescente no país. Doze 

municípios participaram do estudo, que verificou os efeitos nos serviços de saúde, 

depois da adesão à Caderneta.  

 Um dos pontos avaliados na pesquisa é verificar como ocorre a organização dos 

serviços de atenção à saúde antes da implementação do livreto e quais as mudanças 

verificadas após sua chegada às unidades básicas de saúde e equipes de Saúde da 

Família. “A capital Curitiba, por exemplo, já tem 49 mil adolescentes cadastrados nas 

unidades de saúde e o Ministério da Saúde já entregou 259 mil unidades. Ao todo, o 

Ministério da Saúde entregará 4 milhões de Cadernetas de Saúde do Adolescente no 

país, em 531 municípios.” (BRASIL, 2012). 

O Ministério da Saúde em conjunto com o Secretário Especial dos Direitos 

Humanos e a Secretária Especial de Política para as Mulheres, assinaram a Portaria 

Interministerial Nº 1.426/GM, em 14 de julho de 2004, aprovaram as diretrizes para a 

implantação e implementação da atenção à saúde dos adolescentes em conflito com a 

lei, com medida sócio-educativa cumprida em regime de internação e internação 

provisória, em unidades masculinas e femininas. Também na mesma data, o Ministério 

da Saúde publicou a Portaria SAS Nº 340, que define a formação das equipes de saúde, 

o atendimento e o incentivo a ser repassado para Estados e Municípios.  
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As medidas buscam implementar a “Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde de Adolescentes e Jovens e garantir o atendimento de cerca de 15.000 

adolescentes e jovens distribuídos em todas as unidades federadas.” (BRASIL, 2012). 

Em BRASIL, 2010,  

Para nortear ações, integradas às outras políticas sanitárias, ações e 
programas já existentes no SUS, frente aos desafios que a presente situação 
de saúde das pessoas jovens evidencia, o Ministério da Saúde propõe estas 
Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e de 
Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde, baseadas na Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens, 
sensibilizando gestores para uma visão holística do ser humano e para uma 
abordagem sistêmica das necessidades dessa população. Busca, ainda, 
apontar para a importância da construção de estratégias interfederativas e 
intersetoriais que contribuam para a modificação do quadro nacional de 
vulnerabilidade de adolescentes e de jovens, influindo no desenvolvimento 
saudável desse grupo populacional.  

Nas prioridades nacionais e, certamente, nas prioridades estratégicas, estão 

aquelas que se encontram no foco do cuidado integral à saúde de adolescentes e jovens 

como a promoção da saúde, o fortalecimento da atenção básica e a redução da 

mortalidade materna e infantil, entre outras, que repercutirão positivamente no quadro 

de saúde das pessoas jovens. 

 

2.2 – Saúde Reprodutiva e Sexual na Adolescência 

Segundo o Ministério da Saúde, em 2010:  

Em diversos contextos sociais, na atualidade, as moças estão 
condicionadas a se casar e a serem donas de casa, enquanto que os rapazes 
são formados pra serem os provedores da família. O uso da imagem da 
mulher pela mídia, como símbolo sexual, contribui para fortalecer a 
desigualdade entre os sexos. As desigualdades sociais e a pobreza também 
são fatores importantes para aprofundar as iniquidades de gênero. Um dos 
avanços principais em relação à sexualidade e reprodução, trazidos pela IV 
Conferência Internacional sobre a Mulher, realizada em Pequim em 1995, foi 
definir como diretriz a “prevenção das restrições de direito que favorecem a 
vulnerabilidade das pessoas”. Assim, conforme consta no Marco Referencial 
em Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva de Adolescentes e de Jovens, 
avançou-se nessa conferência com a definição dos direitos reprodutivos e 
direitos sexuais como direitos humanos. Além disso, foi dada maior 
visibilidade aos direitos sexuais, que foram expressos em sua definição de 
maneira mais autônoma em relação aos direitos reprodutivos, ao mesmo 
tempo em que esses direitos são afirmados como condições para a conquista 
da igualdade de gênero. 
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Grande parte das demandas de saúde que afetam a parcela feminina está 

relacionada ao exercício da sexualidade, entre elas a gravidez, as doenças sexualmente 

transmissíves (DST) e suas consequências.  Estudo de morbidade na juventude aponta 

como principais causas de internação em hospital de agudos de jovens de 15 a 24 anos 

do sexo feminino no Brasil as complicações da gravidez, parto e puerpério, que 

representaram 67,5% do total de internações no ano de 1995, (TRAVASSOS; 

LEBRÃO, 1998). 

A sexarca da maioria das pessoas ocorre durante a adolescência e, atualmente, 

com menor idade. De acordo com a PNDS 2006, 55% das mulheres iniciaram sua 

atividade sexual com menos de 20 anos, revelando um importante aumento num período 

de 10 anos, pois a PNDS 1996 verificou para o mesmo evento um percentual de 33%. 

Esses achados confirmam que a iniciação sexual, no Brasil, ocorre cada vez mais cedo, 

(Ministério da Saúde, 2006). 

Os dados das PNDS de 1996 e 2006 ratificam a tendência de concentração da 

fecundidade nas faixas etárias mais jovens. Este fenômeno, conhecido como 

rejuvenescimento da fecundidade, é observado, no Brasil, a partir da década de 80.  As 

taxas específicas de fecundidade apresentaram pequeno decréscimo na faixa etária de 15 

a 19 anos no período de 10 anos, passando de 86 em 1996 para 82,9 em 2006. Apesar 

dessa redução, a fecundidade na adolescência representou 23% da taxa total em 2006, 

em contraste com 17% em 1996, (Ministério da Saúde, 2006). 

Dessa forma, o segmento adolescente se destaca pela sua contribuição 

relativamente importante nos níveis de fecundidade da população. Até 2000, a taxa de 

fecundidade na população adolescente do Município do Rio de Janeiro apresentava 

tendência de elevação. A partir de então, observa-se tendência gradual de redução. No 

período de 2000 a 2007, ocorreu queda de 38,7% da fecundidade na faixa etária de 10 a 

14 anos e, de 42% na faixa de 15 a 19 anos. (Secretaria Municipal de Saúde e Defesa 

Civil do Rio de Janeiro, 2010). 

As altas taxas de gravidez na adolescência incidem sobre os índices de 

mortalidade materna. Estudo sobre o perfil da mortalidade materna no município do Rio 

de Janeiro em que foram analisados os óbitos maternos de mulheres residentes na 

cidade no período de 1993 a 1996 verificou coeficientes bastante elevados, acima de 50 

óbitos por cem mil nascidos vivos. O maior risco encontra-se nos extremos da faixa 

etária, entre 10 e 14 anos e acima de 40 anos. Altas taxas já tinham sido verificadas em 

estudo anterior de mortalidade materna no período de 1977 a 1987. 
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Vale destacar que além de altos, os índices de mortalidade materna são 

subnotificados, já que o percentual de mortalidade materna registrado no Sistema de 

Informação sobre Mortalidade é menor do que o computado quando se utilizam outros 

sistemas de notificação com o de Informações sobre Nascidos Vivos e o de Informações 

Hospitalares. 

Segundo RAMOS, MARTINS-COSTA, VETTORAZZI-STUCZYNSKI, 

BRIETZKE (2003, pág. 431):  
A maioria das causas de morte materna é evitável e depende da qualidade da 

assistência obstétrica e pré-natal. Estudo retrospectivo sobre morte materna 

por causas obstétricas de mulheres de 10 a 49 anos em Porto Alegre revelou 

que a prevalência das principais causas de morte materna não sofreu 

modificação nas últimas duas décadas, sendo que a principal causa continua 

sendo a hipertensão arterial.  

 

Outros agravos de saúde relacionados à atividade sexual são as doenças 

sexualmente transmissíves, especialmente nas mulheres, pois são receptoras no ato 

sexual e em homens com práticas homossexuais. Nelas, a maioria das DST é 

assintomática e as mais jovens têm risco biológico aumentado em função do epitélio 

uterino mais exposto.  Ter uma DST aumenta o risco de se contrair HIV e o percurso 

epidemiológico da Aids vem caminhando no sentido do aumento da incidência em 

mulheres, da elevação do número de casos pela via de transmissão heterossexual e do 

acometimento de parcelas da população mais pobres e com menos escolaridade.  

Esta mudança na dinâmica da doença tem sido notável na região sudeste 

brasileira, que é a que concentra maior número de casos de Aids e a mais antiga no 

histórico da doença. O Estado do Rio de Janeiro é responsável por cerca de 21% dos 

casos desta região e o município do Rio por 65,5% dos casos do estado, (Ministério da 

Saúde, 2008). 

A faixa etária adolescente apresenta peculiaridades em relação ao percurso da 

infecção pelo HIV. A feminização da epidemia de Aids é mais intensa entre 13 e 19 

anos e no Brasil, desde 1997 todos os anos, o número de casos em mulheres desta faixa 

etária tem sido maior do que o dos homens. Para cada seis rapazes há 10 moças 

acometidas. Quanto aos homens que fazem sexo com homens, houve declínio da 

incidência de Aids em todas as faixas etárias, exceto de 13 a 19 anos, que ao contrário, 

houve aumento. 
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Ressalta-se ainda que a população mais empobrecida das grandes cidades são as 

principais vítimas da violência estrutural e sofrem uma “sinergia de pragas”, entre elas o 

déficit habitacional, a falta de serviços de qualidade e de segurança pública, moradias 

em áreas de risco, que se configuram num contexto de maior vulnerabilidade ao 

HIV/Aids. Segundo PARKER E CAMARGO JUNIOR (2000, pág.89), a análise 

espacial da epidemia de Aids no município do Rio de Janeiro demonstra que houve 

expansão nas áreas mais pobres e desprovidas de serviços. 

É nos estratos sociais mais pobres e menos escolarizados que se verifica maior 

índice de atividade sexual, sexarca precoce, DST e mortalidade materna.  A infecção 

pelo HIV nas mulheres está associada à renda familiar baixa e à violência física. Sinais 

e sintomas associados às DST apresentam forte diferencial de gênero. Outros tipos de 

violência, como a sexual e a discriminação racial estão associadas também à 

mortalidade materna, como verificado em análise de relatórios de Comitês de Morte 

Materna, (MARTINS, 2006). 

A cultura do autocuidado à saúde é ainda pouco percebida entre adolescentes 

que por terem pensamento abstrato ainda não totalmente desenvolvido, minorizam suas 

vulnerabilidades. Soma-se a isso, a persistência em nossa sociedade de atitudes 

moralistas e preconceituosas relativas ao exercício da sexualidade na adolescência, que 

dificulta a procura dos serviços de saúde pelos adolescentes, impedindo a detecção 

precoce e o tratamento oportuno dos agravos à saúde dessa população. Estudo realizado 

no Rio de Janeiro demonstrou que a incidência da lesão intraepitelial cervical ocorre em 

24,1% das adolescentes no primeiro ano de vida sexual, (MONTEIRO; TRAJANO; 

KATIA, et al., 2009).  

Mulheres soropositivas apresentam maior prevalência de infecções por HPV do 

que a população geral. Consequentemente, a prevalência de lesões HPV-induzidas 

também é maior no grupo soropositivo para HIV. Enquanto a prevalência de lesão 

intraepitelial escamosa cervical de alto grau (HSIL) no grupo HIV-positivo foi de 

13,3%, no grupo soronegativo foi de 3,4%, com maior ocorrência de mais de um tipo de 

HPV oncogênico entre as soropositivas para HIV. Quando a iniciação sexual se inicia 

antes dos 18 anos de idade, há maior chance de infecção por HPV de alto risco  

independente do estado de ser ou não soropositiva para HIV. (PEEDICAYIL; 

THIYAGARAJAN; GNANAMONY; ET AL, 2009, pág. 64). 

Apesar da atenção integral à saúde sexual e reprodutiva ser um dos três eixos 

prioritários das “Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e 
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Jovens na Promoção da Saúde, Prevenção de Doenças e Agravos e na Assistência” 

(2009), observa-se a insuficiência de políticas públicas, de ações preventivas de saúde 

sexual e reprodutiva e de serviços de assistência qualificados para o atendimento da 

faixa etária de 10 a 19 anos.  

Estudo realizado com 816 adolescentes moradoras de 10 favelas do município 

do Rio de Janeiro revelou que a preocupação que têm com a saúde é pequena, pois 

poucas já tinham se submetido a exames preventivos, mesmo dentre as sexualmente 

ativas. Em adição, verificou-se também dificuldade de acesso das mesmas aos serviços 

de saúde (TAQUETTE, 2009, pág. 399).  

Outro estudo, realizado na cidade de Niterói, com adolescentes de escolas 

públicas e privadas verificou que os de menor classe social têm maior chance de se 

auto-avaliarem em mau ou regular estado de saúde e menor chance de obterem 

atendimento nos serviços de saúde procurados (CLARO; MARCH; MASCARENHAS; 

et al. 2006, pág. 1565).  

  Além da baixa procura dos serviços de saúde pelos adolescentes, verifica-se que 

a responsabilização social da mulher como cuidadora natural da saúde de toda a família 

é reproduzida nos serviços de saúde, que em sua maioria não estão preparados para 

atender à clientela masculina. No entanto, para a atenção à saúde sexual e reprodutiva, 

na prevenção das infecções sexualmente transmitidas e da gravidez inesperada é 

necessária a participação ativa dos parceiros na divisão de responsabilidades sobre os 

comportamentos sexuais e suas consequências. Soma-se a isso a falta de preparo dos 

profissionais de saúde e dos serviços para o atendimento de adolescentes com práticas 

homossexuais.  

Em geral, parte-se do princípio que todos são heterossexuais e não há espaço nas 

consultas para os adolescentes revelares seus problemas relacionados à prática 

homossexual. Portanto, raramente têm atendidads suas demandas específicas e se 

expõem a um maior risco por falta de medidas preventivas. 

Em 2008, ABREU E TORRES; MIRANDA-RIBEIRO; MACHADO, 

realizaram uma pesquisa quali-quantitativa para avaliar a consulta ginecológica de 

mulheres de 18 a 59 anos em Belo Horizonte, onde verificou-se que há relação entre a 

realização de uma consulta ginecológica e características socioeconômicas e 

demográficas. As mulheres com maior probabilidade de terem ido ao ginecologista nos 

últimos 12 meses foram aquelas de melhor nível socioeconômico. Os dados qualitativos 

mostraram que as mulheres de menos escolaridade têm maior desconforto durante a 
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consulta. O estudo verificou também que nas mulheres de alta escolaridade a primeira 

consulta ginecológica está relacionada ao início da vida sexual enquanto que nas de 

baixa, está ligada à gravidez. Todas as mulheres, independente da idade ou escolaridade 

atribuem uma grande importância à consulta ginecológica.  

Porém, quanto à procura por serviços de pré-natal, as adolescentes o fazem com 

menor freqüência. Pesquisa de avaliação da qualidade de serviços de saúde para 

adolescentes realizado por meio de prontuários médicos (COSTA; FORMIGLIB, 

2001,), verificou que a maioria das adolescentes grávidas ingressa tardiamente ao pré-

natal. 

PINHEIRO, VIACAVA, TRAVASSOS et al. (2002), em pesquisa de revisão 

sobre os conceitos de acesso e utilização de serviços de saúde, verificou que o número 

total de atendimentos é grande, o que aparentemente sugere não haver barreiras ao 

acesso a esses serviços. Entretanto, as necessidades de saúde percebidas pelos usuários 

são mais numerosas do que a procura dos serviços, indicando que outras barreiras 

devem existir e que a oferta de serviços não é suficiente. Neste estudo verificou-se que o 

uso preventivo dos serviços é mais frequente entre as mulheres. 

Para se avaliar o acesso aos serviços de saúde não basta saber a respeito de sua 

oferta. O uso de serviços de saúde é uma expressão do acesso, mas não se explica 

apenas por ele. A utilização dos serviços de saúde, segundo TRAVASSOS; MARTINS 

(2004, pág.190), é determinada por vários fatores. Entre eles pode-se destacar a 

necessidade de saúde, ou seja, a morbidade, gravidade e urgência da doença; 

características dos usuários - idade, sexo, moradia, condição sócio-econômica, 

escolaridade, religião, aspectos culturais e psíquicos; características dos prestadores de 

serviços - idade, sexo, tempo de graduação, especialidade, aspectos psíquicas, 

experiência profissional, tipo de prática; e características dos serviços - acesso 

geográfico, recursos disponíveis, disponibilidade de médicos e outros profissionais.  

Em outro estudo de TRAVASSOS; OLIVEIRA; VIACAVA, (2006, pág.975), 

com dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios para avaliação do padrão 

das desigualdades geográficas e sociais no acesso aos serviços de saúde, reafirma-se que 

o padrão do acesso no Brasil é fortemente influenciado pela condição social das pessoas 

e pelo local onde residem. NOVAES, (2004, pág.147), ressalta que os serviços de saúde 

não são igualmente acessíveis para qualquer pessoa. Suas portas de entrada não se 

abrem da mesma forma para todos e existe um distanciamento tanto físico como 

metafísico entre os domicílios e os serviços de saúde.  
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

 

 

3.1 – Caracterização do Estudo 

Para alcançar o objetivo deste estudo optou-se por uma investigação do tipo 

descritiva com abordagem qualitativa. 

Minayo, 1994, afirma que a pesquisa qualitativa: 

[...] se preocupa (...) com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado.  Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

 

Para THOMAS; NELSON; SILVERMAN, (2007) a pesquisa descritiva tem por 

premissa “buscar a resolução de problemas melhorando as práticas por meio da 

observação, análise e descrições objetivas, através de entrevistas com peritos para a 

padronização de técnicas e validação de conteúdo”.  

Encontramos ainda, em MARTINELLI (1999, pág.143), que os pressupostos da 

pesquisa qualitativa: 

Captam os aspectos específicos dos dados e acontecimentos no contexto que 
acontecem. Deixam a verificação das regularidades para se dedicarem à 
análise dos significados que os indivíduos dão às suas ações, no espaço que 
constroem as suas vidas e suas relações, ou seja, à compreensão do sentido 
dos atos e das decisões dos atores sociais, assim como dos vínculos das ações 
particulares com contexto social mais amplo em que estas se dão. Há uma 
relação entre o sujeito e o objeto, entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
sujeito. 

 
3.2 – Cenário e Participantes do Estudo  

 Constitui-se como cenário da pesquisa as áreas de abrangência da Policlínica do 

Caramujo, localizada no bairro Caramujo e da unidade do PMF Morro do Ceú, 

localizada na comunidade do Morro do Céu, no município de Niterói, no Estado do Rio 

de Janeiro. As unidades de saúde fizeram parte das ações de um dos grupos do 

 



 20 

PET/Saúde numa parceria da Universidade Federal Fluminense com a Fundação 

Municipal de Saúde de Niterói. 

Constituiram-se como sujeitos as adolescentes grávidas em 2011, até o momento 

da coleta de dados, e as adolescentes que engravidaram no ano de 2010, moradoras dos 

bairros Caramujo e Morro do Céu e que concordaram em participar da pesquisa tendo 

assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por um responsável, por serem 

menores de 18 anos de idade. Participaram da pesquisa, 20 adolescentes que tiveram 

filhos em 2010 ou estavam grávidas em 2011, considerando a faixa de 10 a 19 anos. 

3.3 – Coleta de Dados 

 A escolha dos usuários foi realizada a partir da técnica de Bola de Neve, onde, 

da identificação de uma gestante adolescente, esta indicou outra e assim sucessivamente  

até atingirmos o ponto de saturação.  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 1994: 

A técnica de "bola de neve" consiste numa técnica de coleta de 
dados onde os primeiros entrevistados indicaram outros, e assim 
sucessivamente, até que foi atingido o "ponto de saturação teórico". O "ponto 
de saturação" é atingido quando os novos entrevistados começam a repetir os 
conteúdos já obtidos em entrevistas anteriores, sem acrescentar novas 
informações relevantes. 

 

A coleta de dados foi realizada entre abril e junho de 2011, através de entrevistas 

semi-estruturadas com um questionário contendo os seguintes dados: identificação da 

entrevistada (estado civil, idade, religião, cor, menarca, início da atividade sexual - 

IAS); interrogatório social (prática de esportes, recebimento de algum benefício social , 

mora junto com o pai da criança, prática de alguma atividade fora da escola, mora em 

casa própria, números de cômodos na casa, possui banheiro na casa e outros); 

interrogatório familiar (idade dos pais, escolaridade destes, situação conjugal, profissão 

e renda familiar, idade da mãe na primeira gravidez); perspectivas da adolescente 

(motivo da gravidez, se foi desejada, sentimento da família ao saber da gravidez, se 

tentou interromper, se houve mudança comportamental da família, objetivos de vida 

atuais e futuros - daqui a 10 anos). (ANEXO 1) 
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Todas as adolescentes foram previamente esclarecidas sobre o procedimento de 

pesquisa e a participação ocorreu após autorização prévia (quando com 18 anos 

completos) ou de um responsável (quando menor de 18 anos) através da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE. (ANEXO 2) 

3.4 – Análise de Dados 

Os dados foram ordenados em uma planilha Excel e analisados através da 

Análise de Conteúdo, modalidade Análise Temática (BARDIN, 1994). Em relação à 

análise temática, Bardin (2002, p. 38) relata ser “[...] um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens”. 

3.5 – Comitê de Ética 

 Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa proposta pela equipe do PET-

SAÚDE UFF/ FMS Niterói intitulada como: Diagnóstico dos territórios e necessidades 

de saúde. Foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina / Hospital Universitário Antônio Pedro com o número: CEP CMM/HUAP nº 

299/2010. 
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CAPÍTULO IV –RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Participaram da pesquisa vinte mulheres adolescentes, destas oito estavam 

grávidas no momento da pesquisa e as demais já eram mães. 

 Em relação a idade, a maioria (nove) estava com 18 anos ou mais, com uma 

concentração de quatro adolescentes com 17 anos e seis com 15 anos ou menos (Quadro 

1). 

Quadro 1 – Idade das Adolescentes – 2013. 

Idade Frequência  

13 anos 02 

14 anos 02 

15 anos 02 

16 anos 01 

17 anos 04 

18 anos 03 

19 anos 03 

20 anos 03 

Total 20 

 

 Em relação ao número de gestação, quatorze eram primigestas, destas sete 

adolescentes já eram primíparas. Entretanto, das seis adolescentes com mais de uma 

gestação, três estavam na segunda gestação, duas na terceira e uma na sexta gestação.  

Para destacar a complexidade da situação, apresentamos no Quadro 2 abaixo a 

história obstétrica dessas adolescentes com mais de uma gestação. 
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Quadro 2 – História Obstétrica das Adolescentes, 2013. 

Idade Gestação Parto Aborto 

13 anos 03 01 01 

15 anos 06 03 03 

17 anos 02 02 0 

18 anos 02 01 01 

18 anos 03 02 01 

20 anos 02 02 0 

 

O quadro acima destaca que a gravidez na adolescência é um tema pertinente e que 

requer dos profissionais de saúde atenção adequada, visto que uma gravidez pode ser 

uma eventualidade mas duas ou três gravidezes já é outro fenômeno. O que instiga a 

pensar em outras questões que podem estar possibilitando a gravidez nesta população, 

como a história obstétrica das adolescentes de 13 anos e de 15 anos ressaltam. 

Em relação à escolaridade, cinco adolescentes não terminaram o ensino fundamental 

e cinco não concluíram o ensino médio. Já estavam trabalhando nove adolescentes e três 

recebem bolsa-família. NOVELLINO (2011) afirma que as mães-adolescentes tendem a 

desistir da educação formal, seja porque as escolas não oferecem condições para que as 

frequentem ou os cuidados com o filho não lhes deixam tempo para desempenhar outras 

tarefas, ou ainda por falta de perspectiva de uma colocação decente futura no mercado 

de trabalho. 

Quanto ao lazer, as adolescentes citaram predominantemente atividades realizadas 

em casa ou a visita a familiares.  

Quanto a outros hábitos, cinco adolescentes fumam, cinco citam beber 

eventualmente, e todas negaram uso de outras drogas.  
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Em relação as suas mães, oito tem menos de 40 anos, treze engravidaram na 

adolescência, destas seis engravidaram a primeira vez com 15 anos ou menos. Das 

entrevistadas, cinco não souberam informar sobre o pai. 

A maioria (sete) é doméstica e seis são do lar. Sobre a escolaridade das mães das 

adolescentes predominou o ensino fundamental, cinco com ensino fundamental 

incompleto e oito com ensino fundamental completo. 

SILVA e MACCARIELLO (2003), dizem que antigamente, podia-se pensar que o 

motivo de muitas adolescentes engravidarem era por falta de informação. Os mesmos 

ainda colocam que, de fato os adolescentes têm o acesso facilitado às pílulas 

anticoncepcionais, ao diafragma, à camisinha. Os meios de comunicação e as escolas 

também fazem frequentes campanhas de esclarecimento. 

Durantes as entrevistas percebemos que das vinte adolescentes entrevistadas apenas 

duas não faziam uso de métodos anticoncepcionais e um fazia, porém de forma 

irregular. Quando estas foram interrogadas sobre se haviam recebido informações a 

cerca da sexualidade, apenas duas responderam nunca terem recebido qualquer tipo de 

informação. 

Fica desta forma, perceptível, que não é a ausência de informações ou a dificuldade 

de acesso a métodos anticoncepcionais que levam a estas adolescentes a engravidarem. 

Ao perguntarmos para as adolescentes qual foi o motivo de terem engravidado, oito 

disseram ser por não terem feito uso de métodos anticoncepcionais e sete por descuido 

durante a relação. 

Segundo OMS2

 

, 1995 apud NETO et al, 2007,  

Nesta fase da vida muitas adolescentes se deparam com a curiosidade para 
com as coisas novas e proibidas. Em relação a isto a OMS destaca que como 
parte natural do processo de desenvolvimento das adolescentes está o 
comportamento exploratório e experimental, que traz consigo alguns riscos, 
e dentre estes estão certas formas de comportamento sexual, como a prática 
sexual sem o uso de métodos contraceptivos, a percepção de achar que não 
engravida da primeira vez, dentre outras. 

                                                           
2 Organização Mundial de Saúde - OMS. A saúde dos jovens: um desafio e uma 
esperança. Genebra: OMS, 1995. 
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Ao serem interrogadas se havia o desejo por parte delas e do companheiro em terem 

engravidado, 11 disseram ter sido desejada por ambos e nove relataram não terem 

desejado. Destas últimas, quatro disseram ter o desejo do companheiro em ser pai. 

CAVASIN e ARRUDA (2004) afirmam que muitas garotas que engravidam na 

época da adolescência se referem fortemente ao desejo de ter um filho/a, acreditando 

que a aquisição do status de mãe pode conduzi-las a uma valorização social. 

Ao serem interrogadas sobre o sentimento que tiveram ao descobrirem a gravidez, 

as que não desejaram a gravidez referiram sentimentos variados, destacamos algumas 

falas a seguir: 

 “Depressão, tristeza, raiva, arrependimento” – E10 (18 anos) 

 “Medo de minha mãe me expulsar de casa” – E5 (20 anos) 

“Confusão, preocupação” – E6 (17 anos) 

  “Sem reação, não acreditei, parecia estranho” – E11 (17 anos) 

 “Feliz” – E9 (15 anos) 

 Ao analisarmos esses discursos, percebemos uma mistura de sentimentos, 

estando elas em sua maioria confusas, sem saber muito bem como agir, tentando 

entender as mudanças que se darão em suas vidas, o novo papel que assumirão dentro 

da sociedade, além de lidar com as mudanças comuns a esta fase da vida. 

 Nas falas das adolescentes que desejaram engravidar elas também apresentaram 

os sentimentos variados. Algumas destas adolescentes apresentaram-se completamente 

satisfeitas em estarem grávidas, porém outras oscilaram entre estar feliz e ter medo do 

que aconteceria nesta nova etapa. 

A gravidez na adolescência pode ser vista como vantajosa para a adolescente, visto 

que é uma oportunidade de maior independência para a mesma. É evidenciado que a 

adolescente passa por uma série de transformações nas quais se contradizem seu desejo 

materno de querer desempenhar o papel de mãe e o seu sonho de conto de fadas de uma 

criança ainda não amadurecida. É importante ressaltar que essas adolescentes, sendo, 

em sua maioria, de níveis socioeconômicos mais baixos, não têm definido qualquer 
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projeto de vida, portanto, não objetivam sentimento de perda. (AQUINO, EDUARDO, 

CAVALCANTE, 2005). 

 Do ponto de vista das modificações ocorridas com a gestação, nove delas relataram 

não ter tido nenhum modificação em suas vidas. As outras 11 disseram ter ocorridos 

modificações. Destas, cinco relataram, ter parado os estudos, modificado a rotina da 

vida sexual ou ter parado as atividades que tinham fora da escola, como cursos, 

atividades físicas, entre outras. As outras seis, disseram ter havido uma mudança pra 

melhor, relatando terem amadurecido com a experiência. 

  “Fiquei mais responsável, o corpo mudou, fiquei mais esperta e atenciosa” - E7 (17 

anos) 

 “Sim, fiquei mais responsável, cuidadosa” – E13 (20 anos) 

Através destas falas, notamos que a gravidez nesta fase da vida, trouxe para estas 

mudanças importantes, nas quais alteraram seu padrão de vida, porém, dando a estas um 

perfil mais amadurecido. A partir da visão destas, a sociedade passa a olhar para ela não 

mais como uma criança, mas como uma mulher com responsabilidades.   
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CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A adolescência gera mudanças significativas no relacionamento familiar e 

social, ocorrendo nessa fase vários fatores que contribuem para o amadurecimento do 

jovem e preparando-os para a vida adulta. A gravidez na adolescência é um 

acontecimento que precipita as responsabilidades e modifica o processo natural de 

transformação da criança em adulto.  

 Este estudo possibilitou compreender que a gravidez nesta fase não é um evento 

tão inesperado, mas sim desejado e que existe o acesso às informações sobre métodos 

anticoncepcionais. 

A maternidade pode ser vista como uma ocupação, um papel que dá um sentido 

à vida da jovem. Na falta de outros projetos de vida, ou frente à dificuldade em 

vislumbrar a possibilidade de efetivar planos alternativos, a gravidez pode ser percebida 

pela adolescente como uma forma de reconhecimento pela sociedade.  

Notou-se também que nesta localidade, a gravidez na adolescência é algo 

cotidiano e cultural, que perpassa gerações. A mãe ficou grávida na adolescência, agora 

é a filha que também engravida nessa fase da vida. 

Do mesmo modo, identificou-se que a gravidez na adolescência não é um evento 

inesperado ou isolado, já que algumas adolescentes estavam na segunda gestação ou 

mais.  

Baseado nestas informações torna-se evidente o papel dos profissionais de saúde 

na atuação junto aos adolescentes. Criar parcerias com escolas e espaços sociais é 

fundamental para modificar a realidade enfrentada por esses jovens. Além disso, 

políticas de planejamento familiar e a compreensão da complexidade destes 

adolescentes podem ser consideradas ações significativas para uma intervenção eficaz 

no sentido de adiar ou evitar uma gravidez nesta fase da vida. 
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ANEXO 1 - Questionário Gestantes e Mães Adolescentes 

- Identificação: 

 Siglas do Nome: 

 Data Nascimento:    Idade: 

 Naturalidade:     Cor: 

 Estado Civil:     Religião: 

- Interrogatório específico: 

 Menarca:  IAS:   DUM: 

 G PV/PC  AP/AE 

 Ciclo menstrual: (intervalo/duração/quantidade) 

 Métodos anticoncepcionais já utilizados: 

 Antecedentes sexuais:  

Nº de parceiros:       

Práticas adotadas: 

Que tipo de informação sobre sexualidade você já recebeu? Onde recebeu? 

- Interrogatório Social: 

 Etilismo: Qual a bebida? Quantidade e frequencia 

 Tabagismo: (Quanto tempo dura um maço?) Há quanto tempo fuma? 

 Uso de drogas ilícitas: Quais, quantidade e frequência 

 O que costuma fazer nos horários livres e fins de semana? 

 Pratica esportes? 

Recebe algum benefício social? 

Quantas pessoas moram com você? (incluindo filhos, irmãos, parentes e amigos) 

Você frequentou ou frequenta alguma atividade fora da escola? Quais? 

 Mora em casa própria? 

Nº de cômodos:   Tem banheiro? 

Estrutura da casa: (alvenaria, madeira, pau-a-pique) 
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Quando e onde você procura o Serviço de Saúde?  

 Você trabalha ou já trabalhou? (Se a resposta for NÃO pule as próximas 06 perguntas) 

Indique o grau de importância de cada um dos motivos abaixo na sua decisão de 
trabalhar: (Atenção: 0 indica nenhuma importância e 5 maior importância.) 

Ajudar meus pais nas despesas com a casa: 

Ser independente (ganhar meu próprio dinheiro): 

Adquirir experiência: 

Custear/ pagar meus estudos: 

Você fez algum curso preparatório para o trabalho que realiza ou realizou? 

Quantas horas por dia você trabalha? Quantas vezes por semana?  

Com que idade você começou a trabalhar?  

Com quantos anos você concluiu o Ensino Fundamental?  

Você deixou de estudar durante o Ensino Fundamental? Por quê? 

Com quantos anos você concluiu o Ensino Médio?  

Você deixou de estudar durante o Ensino Médio? Por quê? 

- Interrogatório familiar: 

  Idade dos pais: 

Nível de escolaridade dos pais: 

Situação conjugal:      

 Profissão dos pais/ renda famíliar: 

Nº de irmãos: 

 Idade da mãe na primeira gravidez: 

Presença de outras adolescentes gestantes/mães na família:  

 Que assuntos você conversa com a sua familia? 

Quais os mais difíceis? 

O que gera essa dificuldade nas conversas? 

Com quem você conversa sobre esses assuntos? 

Que informações você acha que sua mãe possui sobre métodos contraceptivos? 
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Como ela obteve essas informações? 

- Perspectivas: 

 Qual foi o motivo de você ter engravidado? 

Esta gravidez foi desejada por você? E por seu companheiro?  

Qual foi o sentimento que você teve ao descobrir que estava grávida? 

Como foi a reação do pai da criança? 

Como e quando sua família soube da gravidez? Fale mais sobre isso. 

Houve tentativa de se interromper a gravidez?  

Como sua família encara/encarou a sua gravidez? Fale mais sobre isso. 

Houve apoio por parte da sua família? 

Quais foram às mudanças ocorridas na vida familiar devido à gravidez? 

Como está sendo para os demais membros da família? 

Como você está vivenciando a gestação? 

Modificou algo em sua vida? 

Você continua junto do pai do bebê? 

Qual a reação da sua família com relação ao bebê? E a do pai? 

Quais são seus objetivos daqui pra frente? 

Como você se imagina daqui a 10 anos? 
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ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

                                                                                   Pesquisador responsável  

 

 

Dados de Identificação  

Título do Projeto : A maternidade na adolescência: a vivência de jovens em comunidades de Niterói/RJ 

Pesquisadores Responsáveis: Profa. Dra. Dalvani Marques (coordenadora) 

Instituição a que pertencem os pesquisadores: Universidade Federal Fluminense 

Contatos:  

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antonio Pedro: 2503-2024 

Email:  marquesdal@yahoo.com.br 

Pesquisador responsável (Dalvani Marques): 91765770  
Departamento de Enfermagem Médico-cirúrgico (UFF): 2629-9477 

 

Nome do Voluntário:__________________________________________________       
Idade:__________ 

Você está sendo convidada a participar do Projeto de Pesquisa intitulado: “A maternidade na 
adolescência: a vivência de jovens em comunidades de Niterói/RJ”, sob responsabilidade da 
pesquisadora Dalvani Marques da Universidade Federal Fluminense. Este estudo tem o objetivo de 
compreender como a adolescente vivencia a maternidade. Para tanto será preciso responder algumas 
perguntas sobre como vivenciou os momentos da descoberta da gravidez, do cuidado com o bebê e de ser 
mãe adolescente. Sua participação é voluntária sendo efetivada mediante preenchimento deste Termo de 
Consentimento. Saiba que este documento, mesmo após assinado, poderá ser retirado a qualquer 
momento a seu pedido, sem que isto signifique prejuízo ou constrangimento para qualquer dos 
envolvidos. Garante-se proteção a sua privacidade e confidencialidade das informações, não sendo 
divulgados dados que permitam a sua identificação. No ato de assinatura deste termo, a senhora receberá 
uma cópia. Caso, a qualquer momento o(a) senhor(a) tenha alguma dúvida com relação a questões 
relativas ao Projeto ou a sua participação nele, procure os pesquisadores responsáveis, a Instituição à qual 
está vinculado (UFF) ou o  Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antonio Pedro, 
através dos telefones especificados no início deste Termo de Consentimento.  
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Eu, _______________________________________________,RG n._________________, declaro que 
fui informado e entendi os objetivos da pesquisa descrita e concordo em participar ou com a 
participação do menor ___________________________________________________, como 
voluntário, no projeto de pesquisa descrito acima.                                                         

Niterói, _____ de _________________, de 2011. 

 

                            Assinatura do voluntário ou responsável  

 

 

 

 


	A adolescência gera mudanças significativas no relacionamento familiar e social, ocorrendo nessa fase vários fatores que contribuem para o amadurecimento do jovem e preparando-os para a vida adulta. A gravidez na adolescência é um acontecimento que pr...
	Este estudo possibilitou compreender que a gravidez nesta fase não é um evento tão inesperado, mas sim desejado e que existe o acesso às informações sobre métodos anticoncepcionais.
	A maternidade pode ser vista como uma ocupação, um papel que dá um sentido à vida da jovem. Na falta de outros projetos de vida, ou frente à dificuldade em vislumbrar a possibilidade de efetivar planos alternativos, a gravidez pode ser percebida pela ...
	Notou-se também que nesta localidade, a gravidez na adolescência é algo cotidiano e cultural, que perpassa gerações. A mãe ficou grávida na adolescência, agora é a filha que também engravida nessa fase da vida.
	Do mesmo modo, identificou-se que a gravidez na adolescência não é um evento inesperado ou isolado, já que algumas adolescentes estavam na segunda gestação ou mais.
	Baseado nestas informações torna-se evidente o papel dos profissionais de saúde na atuação junto aos adolescentes. Criar parcerias com escolas e espaços sociais é fundamental para modificar a realidade enfrentada por esses jovens. Além disso, política...

