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RESUMO 

 O objetivo deste estudo foi identificar fatores associados à recorrência de gravidez em mulheres 

no final da adolescência, usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) no município do Rio de 

Janeiro. Trata-se de um recorte da pesquisa caso-controle intitulada “Gravidez Recorrente na 

Adolescência: uma investigação sobre o relacionamento com o parceiro”, conduzida no Hospital 

Municipal Carmela Dutra (HMCD) e Hospital Municipal Oswaldo Nazareth (HMON), 

maternidades da rede SUS do Rio de Janeiro, em 2009. Além da pesquisa de campo, realizou-se 

uma revisão da literatura, sobre questões reprodutivas e gravidez na adolescência, com ênfase 

nas relações familiares e na recorrência da gravidez. A revisão apontou para vulnerabilidade 

social das adolescentes, em toda a trajetória de sua vida sexual e reprodutiva, assim como a 

incipiente produção nacional sobre recorrência na gravidez adolescente. Para identificação da 

associação entre fatores sociodemográficos, familiares e afetivos, início da vida sexual, práticas 

contraceptivas, papel dos serviços de saúde e a recorrência de gravidez de mulheres no final da 

adolescência, foi empregado o desenho de caso-controle, selecionando as adolescentes puérperas 

das maternidades acima, na faixa etária de 18-19 anos. A subamostra totalizou 168 adolescentes, 

sendo 112 casos e 56 controles. Foi usada análise multivariada hierarquizada, propondo fatores 

sociodemográficos e familiares-afetivos no 1º nível e, no 2º nível, práticas contraceptivas, 

relacionamento com parceiro e acesso aos serviços de saúde no início da vida sexual. Houve 

associação da recorrência da gravidez com baixa escolaridade das adolescentes (OR=2,82; 

IC=1,39-5,75) e pais separados (OR=2,55; IC95%= 1,12-5,81), iniciação sexual mais cedo 

(OR=5,14; IC95%=2,04-2,98), longo tempo de relacionamento com o parceiro (OR=5,08; 

IC95%=1,89-13,59) e a não procura pelo serviço de saúde antes da primeira relação (OR=3,91; 

IC95%=1,29-11,82).  O menor acesso ao serviço de saúde no início da vida sexual ainda não foi 

bem explorado na literatura nacional. Este estudo destaca o cenário de vulnerabilidade a que as 

adolescentes estão expostas e enfatiza a necessidade de avanços nas Políticas Públicas voltadas 

para as adolescentes. 

PALAVRAS- CHAVE  

Recidiva; Gravidez na adolescência; Anticoncepção; Relações Familiares; Serviços de Saúde, 

Vulnerabilidade Social, Estudos de casos e controles. 
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ABSTRACT 

 The aim of this study was to identify factors associated with recurrent pregnancy among late 

adolescents, from 18 to 19 years, users of Unified Health System (SUS) in Rio de Janeiro. This 

is part of a case-control study titled “Repeated pregnancy in adolescence: an investigation about 

partner relationship”, conducted in Hospital Municipal Carmela Dutra (HMCD) and Hospital 

Municipal Oswaldo Nazareth (HMON), maternity hospitals of Unified Health System (SUS) in 

Rio de Janeiro, 2009.  In addition to case-control study, we did a literature review about 

reproductive issues and teenage pregnancy, with an emphasis on family relationship and 

recurrent pregnancy. The review pointed to social vulnerability of teenagers throughout the 

trajectory of his life, sexual and reproductive, as well as the incipient national production about 

recurrent pregnancy in teens. A case-control study was chosen for identifying association 

between demographic factors, familiar-affective, beginning of sexual life, contraception, the role 

of health services and the recurrence of pregnancy in women in late teens, selecting adolescents 

between 18-19 years. The sub-sample totaled 168 adolescents, being 112 cases and 56 controls. 

A hierarchical multivariate analysis was used, choosing sociodemographic and family-affective 

factors on first level; contraception, relationship with partner and access to health services at the 

beginning of sexual life in the second level. Factors associated with recurrence were: low 

schooling (OR = 2.82; CI = 1.39 -5.75) separated parents (OR = 2.55; IC95% = 1.12-5.81), early 

sexual initiation (OR = 5.14; IC95% = 2.04-2.98), longtime partner relationship (OR = 5.08; 

IC95% = 1.89-13.59) and not looking for health services before the first intercourse (OR = 3.91; 

IC95% = 1.29 -11.82). Family relationships and access to healthcare have not yet been full 

explored in Brazilian literature about teenage pregnancy. This study highlights the scenario of 

vulnerability that adolescents are exposed to and emphasizes the importance of focusing Public 

Policies on adolescent girls. 

KEYWORDS  

Recurrence, Pregnancy in Adolescence; Contraception; Family Relations; Health Services, 

Social vulnerability, Case-control studies. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A adolescência, proveniente do latim ad (para) + olescere (crescer) que literalmente 

significa “crescer dentro da maturidade” é um período de transição entre a infância e a idade 

adulta, no qual ocorre uma rápida maturação física, social e emocional. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, compreende o período que inclui dos 

10 aos 19 anos e apresenta múltiplas representações sociais, que variam de acordo com classe 

social, gênero, dentre outros aspectos. 

No Brasil, entre 1999 e 2009, a frequência de filhos nascidos vivos de mães adolescentes 

atingia cerca de 20% do total de nascidos vivos. Para algumas destas mulheres, o segundo 

nascimento de um filho ocorre ainda dentro do período da adolescência, configurando a 

recorrência da gravidez. 

Nas últimas décadas a gravidez na adolescência tem sido considerada um problema social 

e de Saúde Pública. Deve, na realidade, ser entendida como um fenômeno complexo, 

considerando fatores relacionados a projetos de vida, construção de identidade, reconhecimento 

social e vivência da sexualidade.  

Deve ser ressaltado que, na população usuária do Sistema Único de Saúde, a primeira 

gravidez e o fenômeno da recorrência são mais frequentes que no contexto nacional, deixando 

entrever as questões socioeconômicas envolvidas: classe social e escolaridade mais baixas, 

menor renda e menor chance de inserção profissional. 

Entre 2000 e 2006, em duas maternidades de alto risco no município do Rio de Janeiro, o 

percentual de gestantes adolescentes alcançou 28%. O presente estudo buscou identificar 

associação entre fatores sociodemográficos, familiares e afetivos, início da vida sexual, práticas 

contraceptivas, papel dos serviços de saúde e a recorrência de gravidez em adolescentes. Para 

esta dissertação, a pesquisa centrou-se nas adolescentes de 18 e 19 anos das referidas 

maternidades, no período de julho a outubro de 2009. 

A dissertação está dividida em três partes: a primeira corresponde ao corpo do projeto e 

inclui: 1) introdução – contextualização da adolescência na gravidez, na visão  

socioantropológica e biomédica, revisão dos estudos nacionais sobre práticas contraceptivas na 

adolescência, revisão de estudos nacionais e internacionais sobre relacionamento familiar e 

questões reprodutivas na adolescência e, por último revisão dos principais estudos nacionais 

sobre recorrência da gravidez; 2) justificativa, hipótese e objetivos do projeto; 3) métodos 

utilizados na pesquisa para identificar os fatores associados com a recorrência da gravidez na 

população acima citada e 4) referências bibliográficas usadas no projeto. 
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A segunda parte, relativa aos resultados da pesquisa, está apresentada já no formato de 

artigo, a ser submetido em revista da área de saúde coletiva.  

A terceira parte traz as considerações finais e os anexos – aprovação do comitê de ética, 

termo de consentimento e o questionário empregado na pesquisa. 



PARTE I 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Gravidez na Adolescência 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2010) a adolescência comporta 

o período dos 10 aos 19 anos de idade, sendo um período de transição entre a fase infantil e 

adulta e, também, de grandes transformações nos seus mais diversos âmbitos. É nesta etapa da 

vida que se inicia a vida sexual para uma importante parcela deste grupo, sendo que esta 

experiência pode ter como consequência o início da vida reprodutiva. 

No mundo, 19 milhões de adolescentes ficam grávidas a cada ano: 15 milhões têm seus 

bebês e quatro milhões evoluem para o abortamento. Cerca de 90% destas meninas residem nos 

países em desenvolvimento (McIntyre, 2006). O percentual de partos em adolescentes é de 

apenas 1,7% na Suécia, 6,5% na Inglaterra e 10,4% nos Estados Unidos (Rowlands et al., 2010). 

Na América Latina este percentual está próximo de 20%, enquanto na África, ultrapassa os 30% 

(Ali & Cleland, 2005; McIntyre, 2006). 

No quadro 1 são apresentados os números percentuais de nascidos vivos de mães 

adolescentes no Brasil do ano de 1999 a 2009. Observa-se uma discreta tendência de redução das 

frequências, mas ainda atingindo 20% do total de nascidos vivos. 

 

Quadro 1 – Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes no Brasil – 1999-2009. 

Idade  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

10 a 14 

anos 

0,84 0,90 0,89 0,90 0,89 0,87 0,88 0,94 0,97 0,97 0,96 

15 a 19 

anos 

22,3 22,5 22,4 21,7 21,2 20,9 20,9 20,5 20,1 19,4 18,9 

%  NV  23,1 23,4 23,3 22,6 22,1 21,8 21,8 21,5 21,1 20,4 19,9 

Fonte: SINASC/DATASUS 

Historicamente, a gravidez na adolescência já foi considerada natural e socialmente 

desejável entre os diferentes níveis sociais, pois correspondia ao período que a menina/mulher 

era preparada para o lar, casamento e filhos. Em suas relações era percebida como procriadora 

responsável pela educação dos filhos, distanciando quaisquer relativizações sobre o ser mulher. 

(Pacheco, 2004) 

Segundo Araujo (1997), no período correspondente à colonização no Brasil:  

O estereótipo da boa moça à espera do marido, do rapaz bem intencionado sob a 

vigilância paterna, irmãos, tia ou criada, enfim, tudo isto fazia parte do 
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cotidiano e caracterizava a sexualidade feminina. O Estado e a Igreja tinham 

leis implacáveis no intuito de abafar a sexualidade feminina que, ao rebentar as 

amarras, ameaçava o equilíbrio doméstico, a segurança do grupo social e a 

própria ordem das instituições civis e eclesiásticas. 

A partir do século XX, representado com grande enfoque pelo movimento feminista, 

houve uma nova concepção sobre os papéis sociais das mulheres. Estas passam a lutar por 

interesses até então restritos aos homens, como o direito ao próprio corpo de fato, e revoluciona 

as sociedades com o aprimoramento do anticoncepcional (Scavone, 2007). Isto permite às 

mulheres uma maior autonomia sobre si e as fortalecem em busca de novos ideais no qual se 

inclui a inserção no mercado de trabalho, com conseqüente independência. Costa (2005) afirma 

que: 

O movimento feminista brasileiro, enquanto um “novo” movimento social 

extrapolou os limites do seu status e do próprio conceito. Foi mais além da 

demanda e da pressão política na defesa de seus interesses específicos. Entrou no 

Estado, interagiu com ele e ao mesmo tempo conseguiu permanecer como 

movimento autônomo. Através dos espaços aí conquistados (conselhos, 

secretarias, coordenadorias, ministérios, etc.) elaborou e executou políticas.  

Como consequência destas conquistas e de mudanças socioeconômicas, observou-se no 

Brasil um declínio da fecundidade no período de 1960 a 2000 (Potter et al., 2002). No entanto, 

no mesmo período, o percentual de adolescentes entre 15 e 17 anos que teve um nascido vivo 

aumentou de 8.2% para 14.7% (McKinnon et al., 2007). Neste aspecto o Brasil difere de outros 

países onde o declínio da fecundidade se acompanhou de diminuição da gravidez na 

adolescência. 

O aumento de fecundidade em adolescentes não afetou homogeneamente os segmentos 

populacionais brasileiros: níveis baixos de escolaridade, baixa renda, cor da pele não-branca, 

desemprego e iniciação sexual  mais cedo têm sido associados com maior frequência de gravidez 

na adolescência (Aquino et al., 2003; McKinnon et al., 2007). 

Por conta da maior frequência em adolescentes socioeconomicamente vulneráveis e de 

resultados perinatais desfavoráveis, a gravidez na adolescência passou a ser abordada no Brasil 

como problema social e de saúde pública (Monteiro, 1998). Esta abordagem é criticada por seu 

reducionismo biomédico e por não considerar as diferentes visões sociais da questão.  

Reforçam esta abordagem alguns estudos recentes (Woodward et al., 2001; Rowlands, 

2010 e Harden, 2009). 

Woodward et al. (2001), em estudo na Nova Zelândia e Estados Unidos, apontaram como 

fatores de risco significativos para a ocorrência de uma gestação na adolescência: condições 

socioeconômicas desfavoráveis, baixa escolaridade, relações familiares problemáticas, história 

familiar de maternidade no período da adolescência. 
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Em outros países desenvolvidos, mesmo com percentuais menores de gravidez na 

adolescência, há uma forte associação com desigualdade social (Rowlands, 2010). Em uma 

revisão recente, destacando-se os estudos qualitativos, apareceram como questões ancilares na 

gênese da gravidez em jovens: baixo vínculo com a escola, pouca perspectiva em relação ao 

futuro, relato de infância infeliz e pobreza material (Harden et al., 2009). 

Segundo Waiselfisz (2004), com base em dados da PNAD e do IBGE, a gravidez na 

adolescência no Brasil também possui próxima relação com o contexto cultural e indicadores de 

qualidade de vida em cada região, sendo mais expressiva naquelas com condições 

socioeconômicas menos favorecidas e nas que tiveram menos anos de estudo. Numa pesquisa 

multicêntrica em três capitais brasileiras (Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre) foi observado 

que mulheres com renda familiar per capita baixa ou muito baixa apresentaram prevalências 

maiores de gravidez – 36,8% e 50,4%, respectivamente – quando comparadas com as de renda 

intermediária ou alta, antes dos 20 anos. Já para os homens de mesma faixa etária as frequências 

foram em torno dos 27,5% e 33,9%, respectivamente, em comparação com os perfis supracitados 

(Aquino et al., 2003). Estudo recente usando análise espacial em São Paulo, revelou que os 

percentuais de gravidez na adolescência apresentaram-se maiores nos municípios de menor PIB, 

maior incidência de pobreza, menor tamanho populacional e maior percentual de indivíduos com 

vulnerabilidade social (Martinez et al., 2011). 

Ainda deve ser ressaltado que muitas das gestações em adolescentes terminam em 

abortamento. Dados relativos a países da América Latina – Brasil, Colômbia e Peru –, mostram 

aproximadamente 30 a 40%, baseados em internações por abortamento. Como o aborto é restrito 

nestes países, os números podem estar subestimados (Kostrzewa, 2008). Na Suécia, mais de 80% 

das gravidezes de mulheres jovens terminam em abortamento (Rowlands, 2010). 

Em contraposição a estes estudos que enfatizam o risco social, outra literatura desponta, 

com ênfase socioantropológica (Brandão, 2006). Estes estudos tendem a valorizar o discurso 

juvenil sobre a experiência da gravidez, compreendendo que as expectativas em relação à 

gravidez na adolescência são distintas, conforme classes sociais e gênero. 

Um estudo transversal com dados de uma pesquisa multicêntrica sobre gravidez na 

adolescência (GRAVAD) buscou identificar associação entre gravidez na adolescência e 

conclusão da educação básica mediada por indicadores macrossociais. Para as jovens que 

engravidaram na adolescência, não tiveram a educação básica concluída, aquelas que têm: baixa 

renda, mães que não completaram a educação básica, dois irmãos ou mais. Aquelas que eram 

responsáveis pelas tarefas da casa ou dividiam a responsabilidade igualmente entre 15 e 18 anos 

também não concluíram o estudo (Almeida e Aquino, 2011). 
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 Adolescentes de classe média são identificados pela noção de moratória social, enquanto 

que os de classe baixa são reconhecidos por vivenciarem o fenômeno da "brevidade da 

adolescência". Este fenômeno significa um adiantamento da fase adulta, com consequente 

responsabilização pelas funções da casa; enquanto aos jovens mais abastados faculta-se um 

crédito de tempo que adia a sua entrada na vida adulta e assim permite experiências e 

experimentações que favorecerão seu desenvolvimento em alguns setores, como a educação 

(Aquino, 2009).  

No entanto, de um modo geral, as trajetórias masculinas costumam sofrer menos abalos 

que as femininas em relação à parentalidade nesta fase da vida, sendo mais impactantes nas 

classes populares (Heilborn, 2002). No estudo de Aquino et al. (2003), foi mais frequente nas 

mulheres que nos homens, que tiveram filhos durante a adolescência, alterações significativas na 

diminuição do convívio com grupos de amigos, em relação ao trabalho e aos estudos. Tais 

informações reiteram que as repercussões sociais da gravidez na adolescência são distintas 

quando comparados homens e mulheres.  

Brandão (2006) aponta que, segundo vários autores latino-americanos, para as 

adolescentes das classes menos favorecidas, a gravidez, ao invés de comprometer o 

desenvolvimento social, pode representar um reordenamento da vida com definição de papéis e 

maior inserção na sociedade. 

O risco biomédico é questionado por estes estudos, usando contra-argumentos que 

atribuem o risco mais às condições socioeconômicas que à própria vulnerabilidade etária 

(Brandão, 2006). 

 

1.1.1. Gravidez na adolescência e risco biomédico 

No que diz respeito à saúde do feto e da mulher, estudos apontam para resultados 

perinatais e infantis desfavoráveis (Malamitsi-Puchner et al., 2006; Chen et al., 2007): anemia, 

hipertensão gestacional, trabalho de parto prematuro, baixo peso ao nascer, infecção, maior 

morbidade e mortalidade no primeiro ano de vida.  

A anemia é o evento desfavorável mais relatado para as mães adolescentes, comparadas 

às mulheres adultas (Jolly et al., 2000; de Vienne et al., 2009) enquanto para hipertensão e 

eclampsia os resultados são discordantes (de Vienne et al., 2009; Kumar et al., 2007). 

No Brasil, estudos também registram associação da gravidez na adolescência com 

eventos perinatais desfavoráveis. Soares et al. (2011) identificaram baixos níveis de ferro e 

ferritina em adolescentes grávidas de Caratinga (MG), comparadas às mulheres mais velhas. No 
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Maranhão, Simões et al. (2003) observaram que mulheres menores de 18 anos, comparadas às de 

20-34 anos, tiveram maiores proporções de filhos com baixo peso ao nascer, prematuros e com 

maior risco de mortalidade infantil. No Rio de Janeiro, Gama et al. (2001 e 2002) mostraram 

maior frequência de trabalho de parto prematuro, recém-nascido de baixo peso, Apgar menor que 

sete no primeiro minuto de vida, principalmente quando estes são associados a uma inadequada 

atenção pré-natal, pobreza e baixa escolaridade. Outro estudo no Rio de Janeiro mostrou 

associação da gravidez na adolescência apenas com o óbito pós-neonatal, desaparecendo o efeito 

nos óbitos neonatais após ajuste para variáveis socioeconômicas (Oliveira et al., 2010). 

Na gravidez recorrente em adolescentes, é relatado ainda um maior risco de 

prematuridade e natimortalidade (Smith & Pell, 2001). 

Klerman (2006) realizou uma revisão sobre o tema e confirmou piores desfechos no 

segundo nascimento de mães adolescentes, comparadas a primíparas. 

Reime et al. (2008), em um estudo de coorte retrospectivo na Alemanha (1990 - 1999) 

compararam os desfechos perinatais de adolescentes que tiveram um parto anterior ou um aborto 

induzido com aquelas que encontravam-se na primeira gestação. Os resultados mostraram que as 

recorrentes apresentaram maiores riscos de mortalidade neo e perinatal, com significância 

estatística. Já o grupo com história de aborto induzido apresentou risco estatisticamente 

significante de nascimento de um bebê com muito baixo peso. 

Partington et al. (2009), usando relacionamento de declarações de nascimento no período 

de 1993 a 2000, em Milwaukee (EUA), identificaram maior risco de prematuridade nas 

adolescentes recorrentes, mesmo após ajuste para raça, pré-natal, estado marital e tabagismo. 

Por último, o estudo de Khashan et al. (2010) em uma região da Inglaterra, entre 2004 e 

2006, mostrou que o segundo nascimento em mães adolescentes acarreta em menor peso ao 

nascer e maior risco de prematuridade. Este achado foi mais intenso naquelas com 14-17 anos, 

mas também foi identificado nas mulheres de 18-19 anos, comparadas à faixa etária de 20-29 

anos, após ajuste para fatores socioeconômicos, raça, índice de massa corporal e sexo do RN. 

Há uma discussão sobre o possível confundimento das variáveis socioeconômicas 

(principalmente escolaridade) e de acesso aos serviços de saúde (pré-natal adequado) sobre o 

efeito da adolescência na mortalidade infantil. No entanto, parece haver um efeito biológico 

independente, mais acentuado nas grávidas menores de 18 anos (Chen et al., 2007). O maior 

risco de óbito neonatal pode ser atribuído ao maior risco de prematuridade, enquanto a 

mortalidade pós-neonatal parece associada de forma independente à adolescência (Chen et al., 

2008). 
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1.2. Métodos Contraceptivos na Adolescência 

Uma das questões fundamentais para se entender o evento da gravidez na adolescência é 

a forma como a contracepção, no momento da iniciação sexual e na sua continuidade, é vista 

pelos adolescentes. 

Por muitos anos, programas de planejamento familiar resistiram à inclusão de 

adolescentes pelo conservador pré-julgamento de um comportamento inadequado, que não devia, 

portanto, ser estimulado (Hull et al., 2004).  

O programa de ação do Cairo, desenvolvido na Conferência Internacional em População 

e Desenvolvimento (ICPD, 1994) pela Organização das Nações Unidas (ONU) representou um 

desafio direto àqueles pensamentos, trazendo a visão de que a ignorância sim pode tornar-se um 

perigo para a saúde sexual e reprodutiva de jovens (ICPD, 1994; Hull et al., 2004). Trata-se de 

um estímulo à reflexão crítica dos serviços e programas ofertados a este grupo e sua proporcional 

correspondência com suas reais necessidades.  

No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde (2006): 

(...) A Lei n° 9.263, que regulamenta o art.226 da Constituição Federal, 

determina que o planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de 

atenção à mulher (...), dentro de uma visão de atendimento global e integral à 

saúde. Define o planejamento familiar como ações preventivas e educativas, com 

garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas 

disponíveis para a regulação da fecundidade. Acrescenta-se que o adolescente 

tem direito à confidencialidade e ao sigilo sobre sua atividade sexual e sobre a 
prescrição de métodos anticonceptivos. 

Numa reflexão sobre juventude e sexualidade no Brasil foi constatado conhecimento dos 

métodos contraceptivos por parte das adolescentes, sendo a pílula e a camisinha os mais 

utilizados (Abramovay et al., 2004). Apesar do conhecimento, em outro estudo sobre 

anticoncepção na adolescência foi registrada a inadequada utilização dos métodos (Vieira et al, 

2006). 

Dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS, 2006) mostram que 

aproximadamente 33% das mulheres sexualmente ativas, unidas ou não, não estavam fazendo 

uso de método algum, na faixa etária de 15 a 19 anos. 

Ao pensar sobre contracepção, o ponto de vista das relações de gênero é evidenciado. 

Acredita-se ainda ser da mulher grande parte da responsabilização sobre a decisão e escolha no 

uso de métodos (Osis et al., 2006). Estudos apontam que quanto maior a escolaridade, maiores as 

prevalências de uso de contraceptivos nas relações e menores as possibilidades de engravidar, 

evidenciando-se assim o caráter protetor da escolaridade no que diz respeito às práticas 

contraceptivas (Aquino et al., 2003; Cabral, 2003). 
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 No que tange à saúde coletiva, as principais preocupações sobre o conhecimento e 

práticas contraceptivas na adolescência encontram-se em torno da vulnerabilidade à exposição a 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e ocorrência de gravidez. No entanto, deve-se 

buscar a compreensão do fenômeno num contexto social mais amplo e menos restrita à 

sexualidade e reprodução (Marinho et al., 2009). 

No quadro 2 estão descritos alguns estudos encontrados sobre o tema no Brasil. As 

pesquisas sobre contracepção são qualitativas e quantitativas e estão distribuídas de forma 

homogênea pelo país, destacando-se importantes contribuições da região Nordeste. Há 

predomínio de desenhos transversais, nos quais são ressaltados relevantes conhecimentos do 

grupo adolescente sobre métodos contraceptivos, porém com inadequada utilização, maior 

frequência de uso após uma primeira gestação bem como maior procura pelo serviço de 

planejamento familiar (Belo e Silva, 2004; Paraguassú et al., 2005).  

As pesquisas abaixo também apontam associações entre escolaridade e práticas 

contraceptivas (quanto maior escolaridade, maior o uso de contracepção), uso de algum método 

na primeira relação com menores chances de ter filhos mais cedo e maior adoção das práticas em 

regiões mais desenvolvidas. No entanto há maior procura por informações por parte daqueles 

que residem na zona rural (Leite et al, 2004;  Romero et al., 2007). 

Observou-se que alunos de escolas públicas e privadas apresentaram conhecimentos 

sobre o tema razoavelmente semelhantes. Porém, adolescentes de escolas particulares iniciam a 

vida sexual mais tardiamente (após os 16 anos) e conhecem em maior número os métodos que 

aqueles de escola pública (Martins et al., 2006). 
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Quadro 2 – Artigos nacionais sobre práticas contraceptivas na adolescência 

 

ESTUDOS QUANTITATIVOS 

 

AUTORES 

 

REVISTA  

 

LOCAL DO 

ESTUDO 

 

OBJETIVO(s) 

 

DELINEAMENTO 

METODOLÓGICO 

 

CONCLUSÕES 

Almeida et al. 

(2003) 

 

Rev. Saúde 

Pública 

Bahia Investigar fatores associados 

ao uso de métodos 

anticoncepcionais entre 

adolescentes escolares. 

Estudo transversal, realizado em 1997 com 

estudantes de 11 a 19 anos matriculados em 

12 escolas da rede pública estadual. 

Prevalência de 52,5% e 50,8%, 

respectivamente, de adolescentes do sexo 

feminino (n=427) com elevado índice de 

conhecimento e de uso de algum método 

contraceptivo na primeira relação.  

Belo e Silva 

(2004) 
 

 

Rev. Saúde 

Pública 

Campinas Estudar o conhecimento, a 

atitude e a prática em relação 
ao uso de métodos 

anticoncepcionais entre 

adolescentes gestantes, bem 

como algumas características 

sociodemográficas e da sua 

vida sexual. 

Estudo observacional, descritivo, associado 

ao inquérito CAP (conhecimento, atitude e 
prática) com 156 adolescentes grávidas. 

Conhecimento elevado sobre a existência de 

métodos contraceptivos, embora uma 
inadequada utilização.  

Houve diferença significativa entre o uso de 

um método antes da gravidez e o maior número 

de gestações anteriores (57,6% de uso naquelas 

com mais de duas gravidezes.). 

Uso de algum método na primeira relação 

sexual em 54,5%. 

Leite et al. 

(2004) 

 

Cad. Saúde 

Pública 

Brasil - 

Nordeste e 

Sudeste. 

Investigar os determinantes 

do comportamento sexual e 

reprodutivo das adolescentes, 

sob três pilares: iniciação 

sexual, uso de métodos 

anticoncepcionais na 1ª 
relação sexual e fecundidade. 

Dados utilizados da Pesquisa Nacional sobre 

Demografia e Saúde (PNDS) de 1996. 

Pesquisa domiciliar. 

Quanto maior a idade da adolescente, maior a 

chance de algum método contraceptivo no 

primeiro ato sexual.  

Adolescentes com escolaridade ≥5 anos 

iniciam mais tardiamente vida sexual, são mais 

propensas ao uso  na 1ª relação e apresentam 
riscos mais baixos de ter filhos. 

Maior uso de anticoncepcionais na primeira 

relação na região SE. 
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Paraguassú 

etal. (2005) 

Ciência & 

Saúde 

Coletiva 

Bahia Caracterizar mudanças 

sociodemográficas e de saúde 

reprodutiva pré e pós-

gestacional de mulheres que 

tiveram seu primeiro filho na 

adolescência em Feira de 

Santana. 

Estudo transversal, com amostra aleatória, 

resultando em 438 entrevistas. 

No período pós-gestacional: maior procura pelo 

serviço de planejamento familiar (de 8,8 para 

43,7%), maior uso de contraceptivo oral (de 

39,1 para 70,8%) e redução do uso de 

camisinha (de 42 para 19%). 

 

Martins et al. 

(2006) 

 

Rev. Saúde 

Pública 

São Paulo Comparar o conhecimento 

sobre métodos 

anticoncepcionais e identificar 

os fatores associados ao 

conhecimento adequado dos 

adolescentes de escolas 

públicas e privadas. 
 

Estudo transversal com 1.594 adolescentes 

de 13 escolas públicas (n=1.325) e 5 

privadas (n=269) . 

Menor prevalência de adolescentes de escolas 

privadas que começaram a vida sexual antes 

dos 16 anos (2,9% contra 11,7%) e 

conhecimento em maior número de métodos 

anticoncepcionais também neste grupo (40,8% 

contra 25,7%). 

Teixeira et al. 

(2006) 

 

Cad. Saúde 

Pública 

Porto Alegre, 

Rio de Janeiro 

e Salvador. 

Identificar os fatores 

relacionados ao uso do 

preservativo pelos jovens. 

Estudo transversal com dados analisados do 

material coletado pela pesquisa Gravidez na 

Adolescência: Estudo Multicêntrico sobre 

Jovens, Sexualidade e Reprodução no Brasil 

(GRAVAD). 

N= 4.019 jovens de 18 a 24 anos. 

Na primeira relação sexual: 

Homens: até 19 anos, com 8-10 anos de estudo, 

com mãe ≥ 8 anos de estudo, com informações 

sobre contracepção do pai,  primeira relação 

média ou tardiamente,  parceiras da mesma 

idade ou mais velhas e que conversaram  sobre 

contracepção antes da 1ª relação - maiores 

chances de usar preservativo. 

Mulheres: até 19 anos, de cor branca, ≥  8 anos 

de estudo, com mães com ≥ 11 anos de estudo, 

com idade na primeira relação tardia e que 

conversaram antes sobre contracepção: maiores 
chances de usar preservativo. 

Rocha et al. 

(2007) 

 

Cad. Saúde 

Pública 

 

Pelotas Identificar a prevalência do 

uso de contraceptivos por 

adolescentes de 15 a 18 anos 

na cidade de Pelotas. 

Estudo transversal com 513 adolescentes. 

 

Maior uso de contraceptivos naqueles com 

mais de 9 anos de estudo; maior uso de 

camisinha naqueles com mais escolaridade, de 

classe social melhor, com escolaridade materna 

superior a 4 anos e com maior número de 

parceiros em um ano. 

Romero et al. 

(2007) 

Rev. Assoc. 

Med. Bras. 

São Paulo Avaliar o conhecimento sobre 

sexualidade, métodos 

contraceptivos e doenças 

sexualmente transmissíveis 

Estudo transversal com 453 adolescentes de 

10 a 16 anos. 

Adolescentes da zona rural buscaram mais 

informações sobre métodos que as da zona 

urbana (p<0,00568 IC 95%). Os da zona 

urbana têm melhores conhecimentos 
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 (DST) entre adolescentes do 

sexo feminino, das zonas rural 

(31%) e urbana (69%), de 

uma escola pública. 

(p=0,0022). 

Paiva et al. 

(2008) 

Rev. Saúde 

Pública 

Brasil Analisar a idade e uso do 

preservativo na iniciação 

sexual de adolescentes em 

dois períodos: 1998 e 2005. 

 Estudo com dados da pesquisa 

"Comportamento Sexual e Percepções da 

População Brasileira sobre HIV/AIDS" 

realizada em 2005 (n =358) e 1998 (n=312). 

Prevalência de uso de preservativos, na faixa 

de 16 a 19 anos aumentada em 2005 (de 47,8% 

para 65,6%). 

Araújo e Costa 

(2009) 

 

Cad. Saúde 

Pública 

Pernambuco Descrever o comportamento 

sexual dos adolescentes de 

escolas públicas estaduais de 

Pernambuco, seu 
conhecimento sobre a 

contracepção de emergência e 

a forma de sua utilização. 

Estudo com 4.264 adolescentes de 14 a 19 

anos, que integra o projeto Estilos de Vida e 

Comportamento de Risco à Saúde do 

Estudante o Ensino Médio de Pernambuco: 
do Diagnóstico à Intervenção. 

Adolescentes do sexo feminino apresentaram 

maiores chances de conhecer o método (OR = 

5,03, IC95%: 1,72-14-69) assim como aqueles 

que já tiveram relação sexual (OR = 1,52, IC 
95%; 1,34-1,75). 

Residentes no interior apresentam maiores 

chances de uso incorreto (OR = 1,68, IC 95%= 

1,09-2,25). 

Marinho et al. 

(2009) 

 

Cad. Saúde 

Pública 

 

 

Salvador, Rio 

de Janeiro e 

Porto Alegre. 

Estimar o uso de 

contraceptivos na iniciação 

sexual de mulheres e homens 

jovens 

 

Identificar fatores associados 

à sua adoção 

Estudo transversal com dados da pesquisa 

GRAVAD realizada em Salvador, Rio de 

Janeiro e Porto Alegre com uma faixa etária 

seguinte à da adolescência (20 - 24 anos) 

para permitir a reconstrução de trajetórias. 

Nas mulheres (n=1.422) houve maior 

prevalência de uso de contraceptivos em Porto 

Alegre (77,5%) e menor em Salvador (60,6%) 

 

Revista feminina como fonte das primeiras  

informações  para evitar gravidez. (83,5%) 

Sousa & 

Gomes 

(2009) 

Cad. Saúde 

Pública 

 

Teresina - PI 

 

Identificar o conhecimento 

objetivo e percebido sobre 

contraceptivos hormonais 

orais entre adolescentes com 

antecedentes gestacionais. 

Estudo transversal com mulheres entre 10 e 

19 anos com antecedentes gestacionais 

internadas em maternidades de Teresina (n = 

278). 

Prevalência de 98,2% de baixo conhecimento 

objetivo e percebido sobre o método. 

 

Malta et al. 

(2011) 

Rev. Bras. 

Epidemiologia 

Brasil Descrever as situações 

relacionadas à saúde sexual 

dos adolescentes, segundo a 

Pesquisa Nacional de Saúde 

do Escolar (PeNSE). 

Estudo transversal descritivo com análise de 

dados de 60.973 escolares do nono ano 

(oitava série), de escolas públicas e privadas, 

das capitais dos estados brasileiros e Distrito 

Federal. 

As adolescentes apresentaram maiores 

frequências da primeira relação sexual na faixa 

etária entre 13 e 14 anos (27,6% e 32,1% 

respectivamente).  

Aproximadamente 25% das adolescentes não 

fizeram uso de preservativo na última relação e 

20% não fizeram uso de algum método para 

evitar gravidez também na última relação. 
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ESTUDO QUALITATIVO 

 

AUTORES 

 

REVISTA 

 

LOCAL DO 

ESTUDO 

 

OBJETIVO(s) 

 

                  DELINEAMENTO 

METODOLÓGICO 

 

CONCLUSÕES 

Alves e Brandão 

(2009) 

 

 

 

 

Ciência e 

Saúde 

Coletiva 

Rio de Janeiro Compreender os processos 

sociais que condicionam a 

adolescência, suas marcas de 

gênero e classe, os valores e 

expectativas nela imbricados 

para situar determinadas 
representações e práticas 

sociais juvenis relativas à 

sexualidade. 

Trabalho pertencente à pesquisa 

socioantropológica "Os desafios da 

contracepção na juventude: interseções entre 

gênero, sexualidade e saúde" (GRAVAD). 

Análise em profundidade de 17 entrevistas 

semiestruturadas, com jovens de 18 a 24 
anos de classes populares do município do 

Rio de Janeiro, que haviam apresentado pelo 

menos um episódio de gravidez na 

adolescência. Priorização das condutas 

contraceptivas juvenis. 

Homens pouco atentos à contracepção, 

baseando-se na "confiança" e contatos 

anteriores para a introdução de cuidados. 

Nas mulheres, práticas contraceptivas mais 

incorporadas após a 1ª relação ou gravidez. O 

uso de camisinha é atrelado à ausência de 
confiança, configurando-se  vulnerabilidade.  

Formação ínfima sobre sexualidade nos 

ambientes familiares e escolares. 

Barreiras culturais sobre discussão da 

sexualidade na adolescência, além de pouca 

abertura para acolhimento de adolescentes nos 

serviços de saúde. 
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1.3. Relacionamento Familiar e Questões Reprodutivas 

Pesquisas em diferentes países têm identificado associação entre relacionamento familiar 

e questões reprodutivas nas adolescentes. 

Foram diferentes as variáveis utilizadas para mensurar a “qualidade” do relacionamento 

familiar: questões como tolerância dos pais em relação às “saídas” dos adolescentes, orientação 

sobre contracepção, dificuldades de comunicação, envolvimento parental na educação sexual e 

abuso de álcool por algum membro da família foram abordados (Whitaker e Miller, 2000; Bonell 

et al., 2006; Haldre et al., 2009; Deptula et al., 2010). Estas variáveis foram mensuradas em 

questionários aplicados aos adolescentes e/ou aos pais, variando de perguntas simples (“Já 

conversou alguma vez sobre contracepção”?) a escores mais completos, com vários itens. 

Um estudo transversal, com 907 adolescentes dos Estados Unidos e Porto Rico, 

investigou se a comunicação parental prévia com as adolescentes seria capaz de reduzir o 

impacto do grupo de convívio no comportamento sexual delas.  Foram utilizadas como variáveis 

de comunicação pais-adolescentes a conversa sobre iniciação sexual bem como o uso de 

camisinha. Os resultados mostraram que a influência do grupo de convívio é mais forte naqueles 

que não conversaram sobre sexo com os pais (Whitaker e Miller, 2000). 

No Reino Unido, adolescentes com difícil relacionamento com os pais e que não residem 

em casa própria apresentaram duas vezes mais chances de engravidar quando comparadas com 

aquelas que relataram boa comunicação e morar em propriedade particular. No entanto, não 

ocorreram associações estatisticamente significantes relacionadas ao momento (≤15 anos ou ≥ 16 

anos) e ao uso de contracepção na primeira relação (Bonell et al., 2006). 

Uma revisão de literatura sobre os fatores associados à gravidez na adolescência em 

países da União Européia identificou um total de vinte e dois estudos, em sua maioria com 

desenhos transversais. Relações familiares desestruturadas, condições socioeconômicas 

desfavoráveis e educação limitada foram consistentemente relacionadas à gravidez na 

adolescência (Imamura et al., 2007). 

Na Estônia, fatores individuais e familiares associados à gravidez foram pesquisados em 

279 adolescentes. O uso abusivo de álcool por algum membro da família foi encontrado como 

fator estatisticamente significativo (OR= 2.03, IC: 1.16- 3.54). A aceitação das relações sexuais 

por parte da família e o nível educacional da mãe também foram investigados, embora não 

tenham apresentado associação significativa (Haldre et al., 2009). 

De acordo com Commendador (2010) – numa revisão de literatura norte-americana sobre 

as influências maternas e paternas na tomada de decisão e uso de contraceptivos nas adolescentes 
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– houve um predomínio de estudos descritivos e qualitativos. Constatou-se que uma relação 

familiar sadia é capaz de intervir positivamente na adoção de práticas sexuais seguras. A autora 

reforça a necessidade de mais pesquisas relacionadas ao estilo parental (famílias uni ou 

biparentais). 

Por último, Deptula et al. em 2010 investigaram a influência da qualidade da relação com 

os pais (“envolvimento”, aprovação da atividade sexual, autonomia, discussão sobre os riscos da 

comportamento sexual) na conduta sexual adolescente. Pais e adolescentes responderam aos 

questionários. As variáveis sobre o relacionamento foram pesquisadas por escores, que em níveis 

altos significavam, por parte das adolescentes, percepções mais positivas. O estudo foi 

longitudinal e avaliou, após seis anos, alguns indicadores do comportamento sexual, como uso 

de preservativo, gravidez não planejada, ocorrência de DST. Os resultados evidenciaram o 

caráter protetor da relação proximal pais-adolescentes, principalmente no que se refere às 

práticas sexuais iniciais e à gravidez. A variável “envolvimento” teve o melhor desempenho 

enquanto a discussão sobre os riscos mostrou resultados contrários. 

No cenário nacional foram encontrados poucos estudos sobre o tema, em geral 

qualitativos. Uma pesquisa com onze adolescentes realizada por Abreu et al. em 2000 – cujos 

objetivos foram abordar percepção e comportamento das adolescentes frente à gravidez, grau de 

conhecimento sobre métodos contraceptivos e relacionamento familiar – relatou que existiram 

mudanças nas relações familiares das entrevistadas ao longo da gravidez. Houve maior 

reprovação por parte dos pais do que das mães – sendo em sua maioria modificados após os 

nascimentos dos bebês. Destacou-se ainda a significativa dependência afetiva, psicológica e 

financeira das mães adolescentes em relação à família.  

Aquino et al. (2003) na etapa quantitativa da pesquisa multicêntrica sobre gravidez na 

adolescência (GRAVAD) encontraram maiores frequências de gravidez nas adolescentes que 

não incluíram os pais como fonte das primeiras informações sobre contracepção e gravidez. 

Aquelas cujas mães conversaram sobre menstruação antes da menarca engravidaram menos. 

Em São Paulo, uma pesquisa sobre os fatores associados à recorrência de gravidez na 

adolescência não encontrou diferença significante sobre o tipo de relacionamento com os pais 

entre as primigestas e multigestas (Waissman, 2006). 

Um estudo caso-controle com 408 adolescentes escolares sexualmente ativas de 13 a 17 

anos, em Marília (SP), buscou analisar fatores individuais e familiares associados à gravidez na 

adolescência, incluindo o uso de álcool e drogas por algum membro da família. Foram 

significativamente associados à gravidez: escolaridade paterna, falta de informação sobre 

sexualidade e fertilidade e uso de drogas ilícitas por familiar (Caputo e Bordin, 2008). 
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Uma análise qualitativa sobre os desafios da contracepção juvenil encontrou na restrita 

conversa sobre sexualidade com a família uma das razões apontadas pelos entrevistados para a 

interrupção, trocas ou falhas no uso de métodos contraceptivos (Brandão, 2009).  

 

1.4. Gravidez Recorrente na Adolescência 

A ocorrência de gravidez na adolescência tem sido considerada como um fenômeno 

complexo e se torna ainda mais relevante quando o evento é repetido. Uma das definições de 

gravidez recorrente é aquela que ocorre dentro de 12 a 24 meses após a gravidez inicial da 

adolescente. Em geral o termo é aplicado a adolescentes que dão à luz fetos vivos, não sendo 

consideradas as que evoluíram para abortamento (Rowlands, 2010). Já Rosa, em 2007, definiu 

maternidades sucessivas na adolescência como "(...) a ocorrência de duas ou mais gravidezes, 

seguidas de gestação e nascimento de filho vivo antes dos 20 anos, não importando o quão cedo 

ocorreu o primeiro evento e o intervalo entre um e outro e se houve alguma gestação/gravidez 

não levada a termo." Outros autores levaram em consideração o número de filhos tidos em 

gestações anteriores, ainda no período da adolescência, vivos ou mortos (Silva et al., 2011). 

Nos Estados Unidos, em 2003, dos 421.241 partos de adolescentes 84.570 foram 

relativos a um segundo nascimento ou mais (Raneri & Wiemann, 2007). No Brasil, Simões et al. 

(2003), ao realizar uma pesquisa com 714 adolescentes de 13 a 19 anos em São Luís (MA) 

encontraram uma prevalência de 51,4% de gravidez recorrente; enquanto  Maia et al. (2004)  

identificaram 26,2% na pesquisa realizada em Pernambuco por meio da análise de 714 

prontuários, e  Bruno et al. (2009)  61% no Ceará numa pesquisa de coorte com 187 

adolescentes. Um estudo populacional no Rio de Janeiro, usando os dados do SINASC, mostrou 

valores menores, de 29%, para o ano de 2005 (Silva et al., 2011). 

Uma pesquisa com 1838 adolescentes nos Estados Unidos buscou identificar os 

preditores da recorrência da gravidez num programa para adolescentes grávidas.  O estudo 

incluiu todas aquelas que participaram do programa entre 1985 e 2000 e comparou as 

adolescentes recorrentes com as que estavam grávidas pela primeira vez. Valorizaram aspectos 

como: depressão, tentativa de suicídio, história psiquiátrica, história familiar de gravidez na 

adolescência, criança colocada para adoção. A frequência de gravidez recorrente foi de, 

aproximadamente, 11% e os fatores associados foram a idade materna (tanto na entrada e saída 

do programa quanto no parto), tempo de adesão ao programa e escolaridade (Pfitzner et al., 

2003) . 
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Também nos Estados Unidos, um estudo longitudinal com 581 adolescentes investigou a 

frequência de gravidez recorrente, bem como os fatores contribuintes para a repetição nos 24 

meses após o primeiro parto. Foram pesquisadas variáveis como relacionamento instável (OR= 

2,04; IC: 1,37-3,05), agressão física, não uso de contraceptivos, apoio familiar (p< 0,05), bom 

relacionamento com a mãe (p< 0,05) e amigas que ficaram grávidas na adolescência. Constatou-

se que 73% das adolescentes tiveram um segundo filho dentro do período de 24 meses após o 

primeiro parto (Raneri & Wiemann, 2007).  

Uma revisão sobre fatores sociais para repetição da gravidez na adolescência mostra que 

em países como Estados Unidos e Reino Unido a gravidez na adolescência está fortemente 

relacionada a desvantagens sociais – baixa escolaridade, pobreza, desemprego e discriminação. 

Por meio da revisão da literatura internacional foram encontrados os fatores: agressão, 

planejamento da primeira gestação, ter ficado grávida pela primeira vez cedo, não continuidade 

do uso de métodos contraceptivos. Porém, acredita-se que estes não diferem dos fatores que 

causam a primeira gestação, mostrando que a educação e promoção da contracepção por si só 

não são efetivas (Rowlands et al., 2010). 

A recorrência de gravidez na adolescência foi estudada, por meio de uma revisão 

bibliográfica de publicações de 1980 a 2005 em todo o mundo (Rosa et al., 2007). Foram 

encontradas poucas produções científicas focadas sobre o tema. Os artigos mostraram que a 

repetição da gravidez esteve associada ao início mais cedo da vida sexual, com consequente 

primeira gravidez no início da adolescência. É importante a intervenção no pós-parto imediato, 

quanto ao planejamento familiar. As questões envolvendo escolaridade mostraram dificuldades 

no retorno à escolarização assim como abandono escolar prévio. Parece que o retorno à escola 

após a primeira gravidez diminui as chances de recorrência. Aspectos psicossociais também 

foram encontrados nesta revisão, trazendo a discussão do papel da gravidez como forma de 

rearranjo familiar para estas jovens. 

Embora alguns estudos sobre gravidez na adolescência, em várias regiões do Brasil, 

descrevam estimativas de recorrência (Siqueira et al., 2002; Simões et al., 2003; Chaban et al., 

2003; Maia et al., 2004), escassos são os artigos que focaram a recorrência e/ou estudaram 

fatores associados a este evento. 

Na pesquisa bibliográfica nacional foram encontrados seis artigos e três dissertações 

sobre perfil de adolescentes multigestas e fatores relacionados à repetição da gravidez. 

Foi notada uma maior frequência de estudos em São Paulo. Quanto aos fatores 

associados, foram relatadas: idade, escolaridade, número de consultas de pré-natal.  Berlofi et al. 

(2004) e Persona et al. (2004), avaliaram, de formas diferentes, as relações entre práticas 
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contraceptivas e gravidez recorrente. O primeiro explorou os efeitos de um programa de 

planejamento familiar, encontrando resultados favoráveis. O segundo descreveu as práticas 

contraceptivas de adolescentes com repetição de gravidez em Campinas, mas não discutiu a 

questão da continuidade.  

No Rio de Janeiro, dois estudos utilizaram os dados do SINASC (Sistema de Informação 

sobre Nascidos Vivos) para investigar determinantes da repetição da gravidez em adolescentes. 

O primeiro, usando os dados de 2002 a 2004 foi um estudo longitudinal (Vieira, 2010) 

que encontrou uma freqüência de repetição rápida da gestação em 5,1% nas adolescentes de 15 a 

19 anos (p=0,000). O estudo também mostrou que aquelas que não apresentaram escolaridade 

adequada para idade tiveram aproximadamente duas vezes mais chances de recorrência quando 

comparadas com as adolescentes de escolaridade adequada (dados ainda não publicados). 

O segundo foi um estudo transversal, com dados de 2005 (Silva et al., 2011). Foi 

observada uma prevalência de gravidez recorrente de 29%. As adolescentes com idade maior ou 

igual a 15 anos apresentaram 5,42 vezes mais chances de repetir a gestação do que aquelas entre 

10 e 14 anos (IC: 95% 3,72-7,81). A baixa escolaridade e o menor número de consultas de pré-

natal também estiveram associados à maior prevalência de recorrência da gravidez.  

Outra pesquisa também no Rio de Janeiro – estudo caso-controle com dados ainda não 

publicados - identificou os fatores associados à gravidez recorrente na adolescência, enfocando o 

relacionamento com o parceiro e seu envolvimento com o percurso da gestação, parto e 

puerpério. Os resultados apontaram para uma menor escolaridade, maior envolvimento com 

parceiros de faixa etária mais avançada (acima de 24 anos; OR = 2,58, IC 95% 1,36-4,89) e 

freqüência aumentada de união estável (OR= 2,1; IC 95% 1,14-3,13) no grupo das recorrentes 

(Costa, 2010). 

Ainda no Rio de Janeiro, um estudo recente estimou a magnitude da gravidez recorrente 

na adolescência e verificou sua associação com vulnerabilidade social e resultados perinatais. A 

frequência de gravidez recorrente foi de 31,4% e os fatores associados foram: idade materna e 

paterna maiores que 15 e 19 anos respectivamente, menarca precoce, escolaridade inferior a 5ª 

série do ensino fundamental, ter companheiro e cor da pele preta/ parda.  

No quadro 3 apresentam-se os artigos nacionais encontrados e no quadro 4 as principais 

variáveis pesquisadas sobre recorrência de gravidez na adolescência no Brasil, com estimativas 

de medida de associação, considerando três dissertações e dois artigos publicados. Foram 

abordados fatores individuais – com destaque para a idade, escolaridade e pré-natal; relacionados 

ao parceiro (parceiro mais velho, união estável, apoio, agressão física, entre outros); e poucos 

fatores familiares (gravidez da mãe na adolescência, escolaridade materna, união parental).  
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Quadro 3 - Artigos Nacionais sobre Gravidez Recorrente na Adolescência 

 

AUTORES 

 

REVISTA 

 

LOCAL DO 

ESTUDO 

 

OBJETIVO(s) 

 

              DELINEAMENTO 

METODOLÓGICO 

 

CONCLUSÕES 

Berlofi et al. 

(2004) 

Acta Paul 

Enferm 

São Paulo - Avaliar os efeitos de um 

programa educativo e 

assistência de PF frente à 

reincidência de gravidez em 

adolescentes. 

Estudo descritivo e retrospectivo 

realizado no setor de PF da UNIFESP 

através da análise 264 prontuários. 

 

Grande porcentagem das novas gestações 

(76,9%) foi devida à utilização incorreta do 

método contraceptivo. 

 

Prevalência da repetição da gravidez = 26,5%  

(24,2% com duas gestações + 2,3% com três 

antes do acompanhamento de PF) e 4,9% após. 

Persona et al. 
(2004) 

 

 

Rev. Latino 
Am 

Enfermagem 

São Paulo Identificar o perfil 
biopsicossocial das 

adolescentes, com repetição da 

gravidez, atendidas em um 

ambulatório de pré-natal da 

UNICAMP. 

 Estudo descritivo com abordagem 
quantitativa com 26 adolescentes.  

Fatores como menarca precoce, abandono 
escolar, baixa renda familiar, união estável, 

ausência de atividade remunerada, baixo uso de 

preservativos, história familiar de gravidez na 

adolescência, contribuíram para a recorrência 

da gravidez. 

Melhado et al. 

(2008) 

Rev.Adoles- 

cência & 

Saúde 

São Paulo Avaliar a reincidência da 

gravidez entre adolescentes do 

Programa de Apoio Integral à 

Gestante e Mãe Adolescente e 

compará-la com a de jovens 

que não receberam apoio 

 

Estudo caso – controle com 69 

adolescentes (30 casos e 39 controles) 

de jun de 2004 a jul de 2005. 

 

 

O percentual de reincidência - bem como o de 

abandono escolar - foi menor no grupo que 

recebeu acompanhamento (3,3% no grupo dos 

casos e 15,4% no dos controles) 

 

 

Bruno et al. 

(2009) 

Rev.Bras.Gi-

necol Obstet 

Ceará 

 

Avaliar os aspectos 

epidemiológicos na 
reincidência de gravidez na 

adolescência 

 

Coorte com 187 adolescentes, 

acompanhadas de set 1999 a ago 2004. 
 

Baixa escolaridade, mudança de parceiros e 

uniões não estáveis foram fatores de risco para 
a reincidência de gravidez em adolescentes. 

 

Incidência da repetição da gravidez = 61% 

Silva et al. 

(2011) 

Cien Saúde 

Coletiva  

Rio de Janeiro - Descrever o perfil de 

adolescentes s no município do 

Rio de Janeiro que tiveram 

filhos nascidos vivos em 2005. 

- Identificar os fatores 

associados à gravidez 

recorrente na adolescência. 

Estudo transversal, utilizando 

informações das Declarações de 

Nascidos Vivos (DNV) - disponíveis no 

SINASC/DATASUS- de filhos de mães 

de 10 a 19 anos, residentes no município 

do Rio de Janeiro no ano de 2005.  

Prevalência de recorrência da gravidez na 

adolescência = 29% 
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Quadro 4 - Principais fatores associados à Recorrência de Gravidez em Adolescentes, no Brasil. 

 Bruno, 

2009* 

Costa, 

2010*# 

Vieira, 

2010# 

Silva, 

2011 

Oliveira, 

2011# 

Fatores Individuais      

 

Cor da pele preta/ parda 

** 1,05 

(0,61- 1,81) 

** ** 1,54 

(1,24-1,91) 

 

Idade materna (15-19 vs 

10-14) 

 

NS 

 

4,76 

(2,85 – 7,69) 

 

5,1 

(4,7- 5,4) 

 

5,42 

(3,72-7,81) 

 

5,77 

(3,45- 9,65) 
 

Escolaridade baixa 

 

1,8 

(1,3- 2,6) 

 

2,4 

(1,01 – 5,08) 

 

5,8 

 (5,3-6,2) 

 

1,48 

(1,25-1,76) 

 

2,85 

(2,17-3,70) 

 

Está estudando 

 

 

NS 

 

0,60 

(0,38- 0,96) 

 

** 

 

** 

 

** 

 

Menarca < 12 anos 

 

** 

 

0,96 

(0,60 – 1,54) 

 

** 

 

** 

 

1,42 

(1,13- 1,79) 

 

Sexarca ≤ 14 anos 

 

** 

 

2,2  

(1,38-3,46) 

 

** 

 

** 

 

** 

 

Tabagismo 

 

** 

 

 

** 

 

** 

 

** 

 

NS 

 

Uso de álcool 

 

** 

 

 

** 

 

** 

 

** 

 

NS 

 

Uso de drogas ilícitas 

 

** 

 

** 

 

** 

 

** 

 

NS 

 

Pré-natal inadequado 

 

** 

 

1,9 

(1,19- 3,01) 

 

** 

 

2,36 

(2,16-2,58) 

 

NS 

 

Desejo da gravidez 

(planejamento) 

 

    ** 

 

0,44 

(0,20 – 0,97) 

 

** 

 

** 

 

NS 

 

Agressão Física 

 

    ** 

 

** 

 

** 

 

** 

 

NS 

 

Uso de contraceptivo 

 

** 

 

3,0 

(1,20- 8,0) 

 

** 

 

** 

 

** 

 

Não uso de 

contraceptivo 

 

** 

 

NS 

 

** 

 

** 

 

** 

 
Tentativa de aborto 

 
** 

 
1,1 

(0,70- 1,72) 

 
** 

 
** 

 
NS 

 

Fatores relacionados 

ao Parceiro 

     

 
Parceiro mais velho 

 
** 

 
2,58 

(1,36 – 4,89) 

 
** 

 
** 

 
2,37 

(1,80- 3,12) 

 

Relacionamento estável 

 

** 

 

2,1 

(1,30- 3,30) 

 

** 

 

NS 

 

1,47 

(1,16- 1,85) 

 

Relacionamento instável 

 

1,3 

(1,1- 1,6) 

 

NS 

 

** 

 

** 

 

NS 
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Agressão física  

** 

2,4 

(0,97- 4,26) 

 

** 

 

** 

 

NS 

 

Mudança de parceiro 

 

 

1,4 

(1,1 - 1,7) 

 

** 

 

** 

 

** 

 

** 

 

Apoio  

 

** 

 

NS 

 

** 

 

** 

 

NS 

 

Desejo da gravidez 

 

** 

 

NS 

 

** 

 

** 

 

** 

 

Fatores Familiares 

     

 
Morar com os pais 

 
NS 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

 

Mãe engravidou na 

adolescência 

 

** 

 

1,31 

(0,82- 2,10) 

 

** 

 

** 

 

** 

 

Escolaridade materna 

 

** 

 

0,98 

(0,59- 1,62) 

 

** 

 

** 

 

** 

 

Pais vivem juntos 

 

** 

 

0,44 

(0,25- 0,77) 

 

** 

 

** 

 

** 

* Sem análise multivariada. 

** Não pesquisado. 

# Dissertações 
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2. JUSTIFICATIVA 

Para que as Políticas de Saúde voltadas para as adolescentes sejam bem sucedidas é 

necessário que haja integração entre diversos campos que incluem: família, educação, 

assistência social e serviços de saúde.  

Todas as ações devem contribuir para uma maior autonomia da adolescente, 

permitindo maiores escolhas sobre sua vida, incluindo-se os direitos sexuais e reprodutivos. 

No que se refere à recorrência da gravidez, ainda há poucos estudos no Brasil sobre os 

determinantes e as relações familiares foram pouco exploradas.   

 Portanto, esta pesquisa justifica-se por ampliar os estudos sobre gravidez recorrente 

na adolescência, enfatizando as práticas contraceptivas, e suas relações no contexto familiar e 

do atendimento nos serviços de saúde.  

Espera-se contribuir na melhoria das ações, no que tange às Políticas Públicas de 

Saúde, voltadas para este grupo. 

 

 

3. HIPÓTESE DO ESTUDO 

Expostas a condições sociodemográficas semelhantes, há influência das relações 

familiares e dos serviços de saúde nas práticas contraceptivas (iniciais) e na recorrência de 

gravidez ainda na fase da adolescência. 
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4. OBJETIVOS 

 GERAL 

- Identificar fatores associados à recorrência de gravidez em adolescentes, explorando 

fatores socioeconômicos, afetivo-familiares, assistenciais e práticas contraceptivas. 

 ESPECÍFICOS 

- Rever os fatores associados à recorrência da gravidez, com base em estudos 

nacionais; 

- Estimar a associação entre fatores socioeconômicos, relações familiares, atenção à 

saúde, práticas contraceptivas e a recorrência de gravidez em adolescentes usuárias do SUS, 

no Rio de Janeiro. 

 

5. MÉTODOS 

Este estudo é um recorte da pesquisa caso-controle intitulada "Gravidez Recorrente na 

Adolescência: uma investigação sobre o relacionamento com o parceiro" (Costa, 2010). 

A definição de gravidez recorrente selecionada é a que leva em consideração o número 

de filhos tidos em gestações anteriores, ainda no período da adolescência, vivos ou mortos 

(Silva et al., 2011). 

 

5.1. DESENHO E POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 A pesquisa original totalizou uma população de 306 adolescentes entre 15 e 19 anos, 

sendo destas 154 casos e 152 controles. Os casos e controles tiveram base hospitalar. 

Para este estudo optou-se por trabalhar apenas com adolescentes na faixa etária entre 

18 e 19 anos. Estar no fim desta fase significa a possibilidade de recuperação das trajetórias 

reprodutivas, relativas à escolaridade e às relações familiares.  Sendo assim, a subamostra 
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para este estudo população totalizou 168 adolescentes, das quais 112 são casos e 56 controles 

na faixa de 18-19 anos. 

 

5.2. INSTRUMENTO E COLETA DE DADOS 

As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas por enfermeiras treinadas, que 

utilizaram o questionário apresentado em anexo (Anexo 1). Este foi criado a fim de responder 

aos objetivos da pesquisa sobre o relacionamento com o parceiro. 

 

5.2.1. Variáveis estudadas 

- Características sociodemográficas:  

 Raça/ Cor 

 Religião 

  Escolaridade: dividida em menos de oito e oito anos ou mais de estudo 

  Estar estudando na ocasião da entrevista  

  Estado civil (união estável) 

  Principal responsável pelas despesas da casa (perfil do chefe da família): divididos 

entre mulher e outros 

- Contexto afetivo-familiar:  

 Relacionamento com os pais: divididos entre bom e não bom 

  Escolaridade dos pais: dividida em menos de oito e oito anos ou mais de estudo. 

  Situação conjugal dos pais  

  Reação da família ao descobrir a gravidez: divididos entre boa e não boa. 

- Características sexuais e reprodutivas:  
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 Menarca: até 11 anos x 12 anos ou mais 

 Sexarca: divididos entre 11 e 14 anos e entre 15 e 18 anos 

 Uso de camisinha na primeira relação 

- Acesso e utilização dos Serviços de saúde: 

 Procura por serviço de saúde antes da primeira relação a fim de obter informações 

  Procura por serviço de saúde até 30 dias após a primeira relação a fim de obter 

informações 

- Características relacionadas ao contexto da gravidez:  

 Histórico de gravidez na adolescência das mães das adolescentes 

 Histórico de gravidez na adolescência de familiares (irmãs ou primas), 

 História de gravidez na adolescência no ciclo de amizades  

- Características relacionadas ao parceiro: 

 Idade do parceiro: divididos entre 15 e 20 anos e 21 anos ou mais 

  Tempo de relacionamento com o parceiro: < 4 anos e ≥ 4 anos 

  Agressão física por parte do parceiro em algum momento da relação 
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Ao considerar-se o contexto de "causalidade", as variáveis socioeconômicas, 

relacionamento familiar-afetivo, início da vida sexual, práticas contraceptivas, relação com o 

parceiro e acesso a serviços de saúde seriam variáveis independentes e a recorrência da 

gravidez seria a variável dependente. No entanto, estas associações se dariam de forma 

hierarquizada, de acordo com a figura1 abaixo. 
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Figura 1: Modelo hierárquico para associação entre variáveis independentes e recorrência da gravidez em adolescentes 
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Escolaridade da adolescente 
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Pais vivem juntos 
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Relacionamento com os pais 

 

 

 

Práticas contraceptivas, 

iniciação sexual e relação 
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Uso de preservativo na 

primeira relação 
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antes e após 1ª relação 

Gravidez da mãe/ amigas 
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Recorrência da 

gravidez 
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5.3. LOCAL E PERÍODO DO ESTUDO 

As entrevistas ocorreram de julho a outubro de 2009, em duas maternidades de alto 

risco situadas na cidade do Rio de Janeiro – Hospital Municipal Carmela Dutra (HMCD) e 

Hospital Municipal Oswaldo Nazareth (HMON). Estas foram selecionadas devido ao grande 

volume de parto que abrigam, concentrando aproximadamente 30% das parturientes 

adolescentes da rede municipal. 

No quadro 5 é apresentado o número de nascidos vivos (valores absolutos e 

percentuais) dos locais de estudo. Observa-se uma tendência de manutenção dos percentuais 

em torno de 28%, sendo maior que a média nacional (cerca de 20%). 

Quadro 5.  Nascidos vivos em valores absolutos e percentuais no HMON e HMCD. 

Faixa Etária 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

TOTAL 10.421 9.745 8.832 9.973 10.261 12.032 12.947 

10 a 14 anos 155 159 169 183 155 154 190 

15 a 19 anos 2.796 2.734 2.619 2.780 2.756 3.143 3.186 

Frequência (%) 28,31 29,68 31,56 29,71 28,36 27,40 26,07 

Fonte: DATASUS - SINASC 

 

5.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

5.4.1 PARA INCLUSÃO DE CASOS - Aquelas que na ocasião do parto apresentavam idade 

entre 18 e 19 anos; apresentaram história de gravidez anterior independente do desfecho e que 

tiveram a gravidez recorrente atual terminada em nascido vivo. 

5.4.2 PARA INCLUSÃO DOS CONTROLES - Aquelas que no momento do parto 

apresentavam idade entre 18 e 19 anos; sendo esta a primeira experiência de gravidez e 

terminada em nascido vivo. 
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5.4.3 PARA EXCLUSÃO DE CASOS E CONTROLES - Foram excluídas mães adolescentes 

com óbito fetal e aquelas cujos recém-nascidos encontravam-se na UTI neonatal na ocasião da 

entrevista. 

5.5. TAMANHO AMOSTRAL E ANÁLISE DE DADOS 

O cálculo amostral original baseou-se numa estimativa de que pelo menos 30% dos 

parceiros das adolescentes com gravidez recorrente e 15% dos das primigestas reagem de 

forma positiva à notícia da gravidez atual da adolescente (Waissman, 2006). Foi determinada 

a relação de casos e controles de 2:1, um poder de estudo de 80% e nível de confiança de 

95%. A partir destes padrões foi estimado um total de 139 casos e 139 controles. 

Para avaliar se o tamanho amostral seria suficiente ao novo objetivo, estimamos que 

práticas contraceptivas não sejam eficientemente orientadas em 20% das primigestas. Foi 

determinada a relação de casos e controles de 2:1, um poder de estudo de 80% e nível de 

confiança de 95%, para encontrar um OR mínimo de 3,0. A partir destes padrões seriam 

necessários 106 casos e 53 controles.  

Para a entrada dos dados foi utilizado o programa EPI-INFO e a análise foi por meio 

do programa SPSS. As associações entre as variáveis supracitadas e a recorrência de gravidez 

serão examinadas através do teste Qui-quadrado (X
2
) e estimativas de Odds ratio (OR) - com 

um intervalo de confiança de 95%. A análise foi uni e multivariada, com ajuste para as 

variáveis que alcançaram significância estatística. 

Para um melhor ajuste na etapa multivariada, o modelo hierarquizado foi utilizado. 

Foram selecionadas para esta análise as variáveis que no primeiro momento apresentaram p-

valor <0,25, subdivididas em dois níveis: sociodemográficos (1º nível); relacionados ao início 

da vida sexual, às práticas contraceptivas, ao parceiro e ao acesso inicial ao serviço de saúde 

(2º nível). 

As variáveis do 1º nível foram ajustadas apenas entre si, as do 2º entre si e com as do 

primeiro nível. O resumo dos passos da análise hierarquizada é apresentado no quadro 6, 

baseado no modelo apresentado por Victora et al.(1997) . 
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Quadro 6. Resumo dos passos na análise do efeito dos aspectos sociodemográficos, relacionados às 

práticas, ao parceiro e ao acesso ao serviço de saúde na recorrência da gravidez. 

   

Nível Hierárquico Equação (varáveis explicativas)  Interpretação 

   

1º Nível  Aspectos sociodemográficos e 

familiares-afetivos 
Efeito geral dos aspectos socioeconômicos e 

familiares-afetivos, não ajustados para as 

variáveis mediadoras. 

2º Nível Aspectos sociodemográficos  + 

início da vida sexual, práticas 

contraceptivas, relação com 

parceiro e acesso inicial ao serviço 

de saúde. 

Variáveis do 2º nível ajustadas entre si e para as 

do 1º nível. 

 

 5.6 ASPECTOS ÉTICOS  

Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de 

Saúde e Defesa Civil (SMSDC - RJ), obedecendo à Resolução CNS nº 196/96 em 25/05/2009 

(CAAE: 0071.0.314.314-09). 
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RESUMO  

Objetivo: Identificar fatores associados à recorrência de gravidez em mulheres no final da 

adolescência, usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) no município do Rio de Janeiro. 

Métodos: Estudo caso-controle, com amostra de adolescentes entre 18 e 19 anos, atendidas 

em duas maternidades públicas do Rio de Janeiro. Foram estudadas 168 adolescentes, sendo 

112 casos e 56 controles. As entrevistas foram realizadas por enfermeiras treinadas, durante o 

puerpério. As variáveis independentes foram fatores sociodemográficos, familiares, práticas 

contraceptivas, fatores relacionados aos serviços de saúde e relacionamento com o parceiro. A 

análise empregou modelo multivariado hierarquizado. Resultados: Foi identificada 

associação da recorrência da gravidez com baixa escolaridade das adolescentes (OR=2,82; 

IC=1,39-5,75) e pais separados (OR=2,55; IC95%= 1,12- 5,81), iniciação sexual mais cedo 

(OR=5,14; IC95%=2,04- 2,98), longo tempo de relacionamento com o parceiro (OR=5,08; 

IC95%=1,89-13,59) e a não procura pelo serviço de saúde antes da primeira relação 

(OR=3,91; IC95%=1,29-11,82).  Conclusões: O menor acesso aos serviços de saúde por parte 

das adolescentes e as relações familiares, abordados neste estudo, ainda não foram bem 

explorados na literatura nacional. Destaca-se também o cenário de vulnerabilidade a que as 

adolescentes estão expostas e aponta para a importância de Políticas Públicas voltadas para as 

adolescentes. 

PALAVRAS- CHAVE : Recidiva; Gravidez na adolescência; Anticoncepção; Relações 

Familiares; Serviços de Saúde, Vulnerabilidade Social, Estudos de casos e controles. 
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ABSTRACT  

Objective: The aim of this study was to identify factors associated with recurrent pregnancy 

among late adolescents, from 18 to 19 years, users of Unified Health System (SUS) in Rio de 

Janeiro. Methods: Hospital-based, case-control study. The sample included 168 postpartum 

adolescents, being 112 cases and 56 controls, enrolled from two public maternity wards in Rio 

de Janeiro. All women in the case and control categories were interviewed by trained nurses. 

Independent variables were: sociodemographic factors, family relations, contraceptive 

practices, health services access, and type of relationship. A multivariate hierarchical model 

was used to identify variables associated with repeat pregnancy. Results: Factors associated 

with recurrence were: low schooling (OR = 2.82; CI = 1.39 -5.75) separated parents (OR = 

2.55; IC95% = 1.12-5.81), early sexual initiation (OR = 5.14; IC95% = 2.04-2.98), longtime 

partner relationship (OR = 5.08; IC95% = 1.89-13.59) and not looking for health services 

before the first intercourse (OR = 3.91; IC95% = 1.29 -11.82). Conclusion: Adolescent 

access to healthcare and family relationships have not yet been well explored in Brazilian 

literature. This study highlights the scenario of vulnerability that adolescents are exposed to 

and emphasizes the importance of focusing Public Policies on adolescent girls. 

KEYWORDS  

Recurrence, Pregnancy in Adolescence; Contraception; Family Relations; Health Services, 

Social vulnerability, Case-control studies. 
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INTRODUÇÃO 

A gravidez na adolescência é um fenômeno complexo – que deve levar em 

consideração fatores relacionados a projetos de vida, construção de identidade, 

reconhecimento social e vivência da sexualidade
1-3 

– e se torna ainda mais relevante quando o 

evento é repetido. Existem várias definições sobre a recorrência ou reincidência da gravidez, 

contemplando o número de filhos tidos ainda no período da adolescência, vivos ou mortos
4,5

. 

No Brasil as estimativas de recorrência da gravidez variam de acordo com as regiões e 

com o tipo de estudo, apresentando frequências entre 6,3% e 61% 
6-11

. A Pesquisa Nacional 

Demografia e Saúde 2006 revelou que na faixa etária de 15-19 anos, 13,5% tinham dois filhos 

ou mais
12

. 

Vários fatores associados à gravidez em adolescentes já estão corroborados, dos quais 

se destacam desigualdades sociais – baixos níveis de escolaridade, baixa renda, cor da pele 

parda ou preta, desemprego –, iniciação sexual mais precoce, desestruturação familiar 
13,14

. O 

papel protetor dos serviços de saúde não está bem definido
13

. Também tem sido estudada a 

associação entre relacionamento familiar e questões reprodutivas. Os estudos sugerem que 

uma relação familiar sadia é capaz de intervir positivamente na adoção de práticas sexuais 

seguras, reduzindo consequentemente a gravidez na adolescência, porém não há consenso nos 

resultados 
15-18

. 

Em relação à recorrência da gravidez, estudos recentes mostraram como fatores 

associados: baixa escolaridade, não retorno à escola após a primeira gravidez, práticas 

contraceptivas (principalmente a não continuidade e o uso de métodos de ação curta), 

agressão física, planejamento da primeira gestação, ter ficado grávida pela primeira vez cedo, 

perdas reprodutivas na primeira gravidez, ser mais jovem que o parceiro, ter amigas que 

engravidaram na adolescência 
4,19-22

. Aspectos psicossociais também foram abordados, 

trazendo a discussão do papel da gravidez como forma de rearranjo familiar para estas 

jovens
4
.  

No Brasil, ainda são escassos os artigos que elegeram o tema como objeto principal e 

estudaram os fatores associados. Dentre estes, foram identificados: baixa escolaridade, cor da 

pele preta ou parda, menarca precoce, início da vida sexual mais cedo, envolvimento com 

parceiro mais velho, longo tempo de relacionamento
5,8-10,23

. Observa-se que muitos fatores 

são comuns à primeira gravidez e à recorrência. No entanto, alguns fatores, como o 

relacionamento familiar e o acesso aos serviços de saúde, ainda não foram bem explorados.  
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O objetivo deste estudo foi identificar fatores associados à recorrência de gravidez em 

mulheres no final da adolescência. Foi proposta a hipótese de que condições sociais e 

familiares influenciam a trajetória destas mulheres, suas práticas contraceptivas, a forma de 

relação com os parceiros, as relações com os serviços de saúde e, consequentemente, a 

recorrência da gravidez.  

 

MÉTODOS  

Este estudo é um recorte da pesquisa caso-controle intitulada “Gravidez Recorrente na 

Adolescência: uma investigação sobre o relacionamento com o parceiro”
5
 cuja população se 

constituía de adolescentes usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) no Rio de Janeiro. 

Optou-se, neste estudo, por trabalhar apenas com as adolescentes na faixa etária entre 

18 e 19 anos, pois significou a possibilidade de recuperação das trajetórias reprodutivas, 

relativas à escolaridade e às relações familiares, durante toda a adolescência. Sendo assim, a 

subamostra para esta pesquisa totalizou 168 adolescentes, das quais 112 são casos e 56 

controles. 

Enfermeiras treinadas realizaram entrevistas semiestruturadas no período de julho a 

outubro de 2009, em duas maternidades de alto risco situadas na cidade do Rio de Janeiro – 

Hospital Municipal Carmela Dutra (HMCD) e Hospital Municipal Oswaldo Nazareth 

(HMON), da rede do SUS. Estas foram selecionadas devido ao volume de partos que 

realizam, concentrando aproximadamente 30% das parturientes adolescentes da rede 

municipal.  

Foram incluídas como casos aquelas que na ocasião do parto apresentavam idade entre 

18 e 19 anos, que apresentaram história de gravidez anterior independente do desfecho e que 

tiveram a gravidez recorrente atual terminada em nascido vivo. Foram incluídas como 

controles aquelas que no momento do parto apresentavam idade entre 18 e 19 anos, sendo esta 

a primeira experiência de gravidez e terminada em nascido vivo. Foram excluídas parturientes 

com óbito fetal e aquelas cujos recém-nascidos encontravam-se na UTI neonatal na ocasião da 

entrevista. 

O tamanho amostral se baseou na variável “práticas contraceptivas”, estimando uma 

inadequação em 20% das primigestas. Foi determinada a relação de casos e controles de 2:1, 

um poder de 80% e nível de confiança de 95%, para encontrar um OR mínimo de 3,0. A partir 

destes parâmetros seriam necessários 106 casos e 53 controles.  
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Foram analisadas características sociodemográficas (raça/cor; religião; escolaridade; 

estar estudando na ocasião da entrevista; estado civil e perfil do chefe da família); relativas ao 

contexto afetivo-familiar (relacionamento com os pais, escolaridade dos pais, situação 

conjugal dos pais e reação da família ao descobrir a gravidez), relativas ao parceiro (idade, 

tempo de relacionamento e agressão física em algum momento da relação); características 

sexuais e reprodutivas (menarca, sexarca e uso de camisinha na primeira relação); contexto da 

gravidez (histórico de gravidez na adolescência das mães das entrevistadas, de familiares e de 

amizades).  

Também foram averiguadas questões relacionadas ao acesso e utilização dos serviços 

de saúde no histórico reprodutivo da paciente (procura por serviço antes da primeira relação; 

procura pelo serviço até 30 dias após a primeira relação). 

Para a entrada dos dados foi utilizado o programa EPI-INFO e a análise foi feita com o 

SPSS 17.0. Foi realizada inicialmente a análise bivariada e selecionadas as variáveis que 

apresentaram p<0,25. Para a etapa multivariada, optou-se pelo modelo hierarquizado, que 

respeita a relação de determinação em níveis hierárquicos
24

. Para verificar a associação com a 

recorrência, as variáveis foram subdivididas em dois níveis: sociodemográficas e afetivo-

familiares (1º nível – ajustadas apenas entre si); relacionadas às práticas, ao parceiro e ao 

acesso inicial ao serviço de saúde (2º nível – ajustadas entre si e com as do primeiro nível). 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de 

Saúde e Defesa Civil (SMSDC-RJ), obedecendo à Resolução CNS nº 196/96 em 25/05/2009 

(CAAE: 0071.0.314.314-09). 
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RESULTADOS 

Foram incluídas no estudo 168 adolescentes, das quais 112 (66,7%) apresentaram o 

desfecho recorrência da gravidez (casos) e 56 (33,3%) passavam pela primeira experiência de 

gestação (controles). 

Ao comparar as características socioeconômicas e familiares, foi observado que as 

recorrentes apresentaram maiores chances de ter estudado menos (OR=3,15; IC95%: 1,57-

6,34) e de ter pais separados (OR=3,05; IC95%=1,37-6,78), não havendo diferenças 

significativas para as demais variáveis (tabelas 1 e 2). 

Em relação ao contexto sexual, reprodutivo e de acesso aos serviços de saúde, as 

multigestas iniciaram sua vida sexual mais cedo (≤ 14 anos), quando comparadas com as 

primigestas (OR=7,66; IC=3,42- 17,17), procuraram menos o serviço de saúde antes da 

primeira relação sexual (OR=3,08; IC=1,26-7,57). As recorrentes fizeram menos uso de 

camisinha na primeira relação e também procuraram menos o serviço de saúde até 30 dias 

após a sexarca, no entanto, estas associações não alcançaram significância (tabela 3). 

As recorrentes apresentaram maiores chances de estar em um relacionamento 

prolongado quando comparadas com as primigestas – OR= 5,81; IC=2,60-12,99 (tabela 4). 

Na análise multivariada pelo modelo hierarquizado, observou-se, no primeiro nível, 

associação da recorrência da gravidez com baixa escolaridade das adolescentes (OR=2,82; 

IC=1,39-5,75) e pais separados (OR=2,55; IC95%= 1,12-5,81). 

No 2º nível hierárquico, destacaram-se: iniciação sexual mais cedo (OR=5,14; 

IC95%=2,04-2,98), não uso de camisinha na primeira relação sexual (OR=2,31; IC95%=0,94-

5,73), longo tempo de relacionamento com o parceiro (OR=5,08; IC95%=1,89-13,59) e a não 

procura pelo serviço de saúde antes da primeira relação (OR=3,91; IC95%=1,29-11,82). 

Embora não tivesse alcançado significância no modelo, o não uso de camisinha mostrou 

aumento da associação após ajuste, sugerindo sua potencial influência, talvez não detectada 

por limitação de poder do estudo. 

Resumindo, as adolescentes recorrentes deste estudo apresentaram maiores chances de 

ter estudado menos, de ter pais separados, de ter iniciado a vida sexual mais cedo, de estar 

num relacionamento longo e de ter procurado menos o serviço de saúde antes da primeira 

relação. 
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DISCUSSÃO 

O estudo corroborou, entre adolescentes usuárias do SUS no Rio de Janeiro, vários 

fatores apontados na literatura como associados com a recorrência da gravidez.  

A relação entre baixa escolaridade e gravidez (e/ou recorrência) na adolescência faz 

parte do quadro de vulnerabilidade social vivido por algumas adolescentes, em toda a 

trajetória sexual e reprodutiva. O início da vida sexual com idade igual ou menor a 14 anos é 

mais comum nas meninas que estudaram em escolas públicas, quando comparadas às de 

escolas privadas
25

; a adoção e a correta utilização de práticas contraceptivas são mais 

frequentes em meninas com melhor escolaridade
26,27

; o acesso aos serviços de saúde é menor 

nas adolescentes com baixa escolaridade, principalmente em relação ao pré-natal 
28,29

; os 

desfechos perinatais desfavoráveis são mais comuns nas adolescentes com baixa escolaridade 

30,31
. 

Adicionalmente, pode-se observar uma relação bilateral entre baixa escolaridade e 

gravidez nas adolescentes. O estudo GRAVAD, analisando a relação entre gravidez e não 

permanência na escola, mostrou ser mais frequente a não conclusão da educação básica nas 

jovens que tinham história de gravidez na adolescência
32

.  

Segundo Harden
33

, em uma revisão sistemática de estudos quantitativos e qualitativos, 

intervenções na relação entre adolescentes e escolaridade podem ser mais eficazes para 

diminuir a desvantagem social e a gravidez não planejada, comparadas a medidas focadas nos 

serviços de saúde.  

O menor acesso inicial ao serviço de saúde por parte das adolescentes multigestas, 

encontrado nesta pesquisa, ainda não foi bem explorado na literatura nacional, o que reforça a 

necessidade de maior atenção à mulher adolescente neste sentido. O não reconhecimento da 

unidade de saúde como referência para informações destaca a importância de avanços nas 

Políticas Públicas voltadas para este grupo e ratifica o cenário de vulnerabilidade a que este 

grupo está exposto
34

. 

Como características familiares, as adolescentes recorrentes apresentaram maiores 

chances de ter pais separados. A pesquisa nacional sobre saúde dos escolares (PENSE)
25

 

observou que, entre adolescentes da faixa etária de 13 a 15 anos, a iniciação sexual mais cedo 

foi mais frequente naqueles que residiam sem os pais ou em lares uniparentais, comparados 

aos que moravam com pai e mãe. Também o estudo de Bonell et al.
15

 mostrou que estudantes 

de famílias uniparentais tinham maior probabilidade de iniciação mais cedo e gravidez por 
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volta de 15 a 16 anos. Embora não sejam estudos abordando especificamente a repetição da 

gravidez, há consistência entre os resultados.  

 Não se observou associação entre a qualidade das relações familiares das adolescentes 

com a recorrência na gravidez, assim como em um estudo de São Paulo 
35

. No entanto, a 

revisão de Rowlands
22

 apontou o mau relacionamento com a mãe e a ausência de suporte 

familiar como fatores para a recorrência. Para esta questão, as diferenças nos resultados 

podem ser atribuídas às heterogeneidades culturais e populacionais, assim como às limitações 

na forma de aferir a qualidade do relacionamento, como já apontado em um estudo sobre a 

influência dos pais e grupo de amigos no comportamento de adolescentes 
36

.  

Poucos estudos no Brasil exploraram o momento do início da vida sexual como fator 

associado à recorrência. Persona et al.
37

, em estudo descritivo, apontaram como característica 

de adolescentes recorrentes, a iniciação sexual em torno dos 14 anos. Esta associação é mais 

relatada em estudos internacionais e frequentemente relacionada ao uso inadequado de 

métodos contraceptivos
38

. 

 Embora não significativo neste estudo, as multigestas usaram menos a camisinha na 

primeira relação sexual, reforçando os resultados de outras pesquisas que detectaram o não 

uso do preservativo na primeira relação em 45% da população estudada e maior associação 

entre uso do método com o início mais tardio da vida sexual 
39,40

. 

Como em outras pesquisas, os relacionamentos estáveis influenciam na recorrência da 

gravidez e permeiam a adesão de práticas 
19,23

. É sabido que a gravidez no período da 

adolescência tem múltiplas representações sociais, que podem variar, dentre outros fatores, de 

acordo com a classe social. Para o perfil das adolescentes do SUS (em sua maioria), ela pode 

ser compreendida como o início de projeto de vida, a criação de uma identidade ou até mesmo 

de inserção social. Por isso, o exercício da sexualidade na adolescência só deve de fato ser 

considerado arriscado quando ocorre de maneira desprotegida e sem informação 
2,41

. 

Ainda que nesta pesquisa não tenha havido associação estatisticamente significante, 

outros autores relatam que as recorrentes geralmente se relacionam com parceiros mais velhos 

19, 20
. Talvez o ponto de corte de idade das adolescentes possa ter influenciado este resultado. 

Na pesquisa original, quando todas as participantes foram incluídas, mostrou-se associação 

com esta variável
5
. 

As limitações deste estudo encontram-se em algumas questões metodológicas. A 

primeira se refere à coleta de informações somente sobre a última gravidez, impossibilitando 
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uma análise mais aprofundada sobre as trajetórias destas adolescentes. Em segundo lugar, um 

maior aprofundamento das informações sobre o uso dos serviços de saúde e a utilização de 

escores para melhor definição do relacionamento com os pais teriam contribuído para uma 

melhor compreensão da complexidade do fenômeno. Fica a sugestão para estudos futuros. Por 

último, na utilização de modelos hierárquicos, a escolha das variáveis e seus respectivos 

níveis sempre são suscetíveis a erros. Optamos por uma cadeia causal sugerida por alguns 

autores que valorizam as relações familiares no nível distal e propõem as práticas 

contraceptivas como fator mediador para o desfecho. 

Como conclusão, endossamos duas opções apontadas por Bearinger et al.
42

 e Milne e 

Glasier 
38

, baseadas em evidência 
33,43

, para lidar com a gravidez e outras questões 

reprodutivas na adolescência.  

A primeira consiste em aumentar as possibilidades de escolha para estas mulheres, 

principalmente por meio de intervenções sociais e na área da educação, em relação a sua vida 

sexual e reprodutiva. Vale ressaltar que os serviços de saúde terão que se preparar para 

atender a estes adolescentes, aumentando o acolhimento e oferecendo opções adequadas de 

contracepção.   

 A segunda é respeitar as escolhas, tentando compreender o desejo de engravidar e 

propiciando o melhor cuidado possível para a adolescente e seu filho.  
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TABELA 1. Características socioeconômicas de mães adolescentes, entre 18 e 19 anos, com gravidez 

recorrente e primíparas em 2 maternidades da rede SUS do Município do Rio de Janeiro, 2009. 

TABLE 1. Socio-demographic characteristics of adolescent mothers, between 18 and 19 years, recurrent 

and primiparous in 2 maternity wards of SUS in Rio de Janeiro, 2009. 

 

Casos Controles OR Bruta IC95% p 

n=112 n=56    

% (N) % (N)    

      

Raça/cor     0,971 

Preta/parda e outras 69,4 (77) 69,6 (39) 1   

Branca 30,6 (34) 30,4 (17) 1,01 (0,50 - 2,04)  

      

Religião     0,126 

Não 51,8 (58) 39,3 (22) 1   

Sim 48,2 (54) 60,7(34) 0,60 (0,31 - 1,16)  

      

Escolaridade     0,001 

8 ou mais 46,4 (52) 73,2 (41) 1   

Até 7 anos 53,6 (60) 26,8 (15) 3,15 (1,57 - 6,34)  

      

Está estudando     0,268 

Sim 24,1 (27) 32,1(18) 1   

Não 75,9 (85) 67,9 (38) 1,49 (0,73 - 3,02)  

      

Trabalho remunerado 

alguma vez 
    0,321 

Não 28,6 (32) 21,4 (12) 1   

Sim 71,4 (80) 78,6 (44) 0,68 (0,32 - 1,46)  

      

União estável 

 
    0,555 

Não 29,5 (33) 33,9 (19) 1   

Sim 70,5 (79) 66,1(37) 1,23 (0,62 – 2,44)  

      

Principal responsável 

pelas despesas da casa 
    0,180 

Outros                                                57,1 (64) 67,9(38) 1   

Mulher 42,9 (48) 32,1(18) 1,58 (0,481 – 3,11)  
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TABELA 2. Contexto afetivo- familiar de mães adolescentes, entre 18 e 19 anos, com gravidez recorrente 

e primíparas em 2 maternidades da rede SUS do Município do Rio de Janeiro, 2009. 

TABLE 2. Affective- familiar context of teenage mothers, between 18 and 19 years, recurrent and 

primiparous in 2 maternity wards of SUS in Rio de Janeiro, 2009. 

 

Casos Controles OR Bruta IC p 

n=112 n=56  95%  

% (N) % (N)    

            

Pais vivem juntos     0,005 

Sim 12,5 (14) 30,4 (17) 1   

Não 87,5 (98) 69,6 (39) 3,05 (1,37 – 6,78)  

      

Escolaridade da mãe (*)      0,797 

8 anos ou mais 56,7 (51) 54,3 (25) 1   

Até 7 anos 43,3 (39) 45,7(21) 0,91 (0,45 - 1,86)  

      

Escolaridade do pai (*)     0,772 

8 anos ou mais 64,3 (27) 61,1 (22) 1   

Até 7 anos 35,7 (15) 38,9 (14) 0,87 (0,35 - 2,19)  

      

Relacionamento com a mãe 

(**) / (***) 
    1,000 

Bom 95,2 (99) 96,2 (50) 1   

Ruim 4,8 (5) 3,8 (2) 1,26 (0,24 - 6,74)  

      

Relacionamento com o pai 

(**) 
    0,987 

Bom 67,5 (52) 67,4 (31) 1   

Ruim 32,5 (25) 32,6 (15) 0,99 (0,46 - 2,17)  

      

Reação da família à gravidez     0,743 

Ruim 49,1 (55) 46,4 (26) 1   

Boa 50,9 (57) 53,6 (30) 0,89 (0,47 - 1,71)  

      

(*) As diferenças observadas em relação ao total ocorreram devido à informações ignoradas pelas 

adolescentes. 

(**) As diferenças observadas em relação ao total são decorrentes do falecimento ou desconhecimento do 

pai /mãe. 

 

(*)The observed differences in relation to total occurred because the information were ignored by teens. 

(**) The observed differences in relation to total are arising from death or not meeting of father/ mother. 
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TABELA 3. Características sexuais, reprodutivas e assistenciais de mães adolescentes, entre 18 e 19 anos, com 

gravidez recorrente e primíparas em 2 maternidades da rede SUS do Município do Rio de Janeiro, 2009. 

TABLE 3. Reproductive, sexual and prenatal assistance characteristics of teenage mothers, between 18 and 19 

years, recurrent and primiparous in 2 maternity wards of SUS in Rio de Janeiro, 2009. 

  

Casos Controles OR Bruta IC95% p 

n=112 n=56    

% (N) % (N)    

Menarca     1,000 

Até 11 anos 33,9 (38) 33,9 (19) 
1   

12 anos ou mais 66,1 (74) 66,1 (37) 1,00 (0,51 - 1,97)  

      

Sexarca     0,000 

Entre 15e 18 anos 40,5 (45) 83,9 (47) 
  1 

  

Entre 11 e 14 anos 59,5 (66) 16,1 (9) 7,66 (3,42 - 17,17)  

      

Camisinha na primeira relação   
  0,091 

Sim 58 (65) 71,4 (40) 1   

Não 42 (47) 28,6 (16) 1,81 (0,91- 3,61)  

      

Procura por serviço de saúde 

antes da primeira relação 
  

  0,011 

Sim 8,9 (10) 23,2 (13) 1   

Não 91,1 (102) 76,8 (43) 3,08 (1,26 - 7,57)  

      

Procura por serviço de saúde até 

30 dias após a primeira relação 
    0,113 

Sim 24,5 (27) 36,4 (20) 1   

Não 75,5 (83) 63,6 (35) 1,76 (0,87 - 3,54)  

      

 

 

 

 

 



59 

 

TABELA 4. Características relacionadas ao contexto da gravidez e ao parceiro de mães adolescentes, 

entre 18 e 19 anos, com gravidez recorrente e primíparas em 2 maternidades da rede SUS do Município 

do Rio de Janeiro, 2009. 
TABLE 4. Context of pregnancy characteristics of teenage mothers, between 18 and 19 years, recurrent 

and primiparous in 2 maternity wards of SUS in Rio de Janeiro, 2009. 

 

Casos Controles OR Bruta IC95% p  

n=112 n=56    

% (N) % (N)    

      

Mãe engravidou 

na adolescência 
(*) 

    0,541 

Não 35,1 (39) 40(22) 1   

Sim 64,9 (72) 60 (33) 1,23 (0,63 - 2,39)  

      

Familiares 

engravidaram na 

adolescência 

  

  0,314 

Não 30,6 (34) 23,2 (13) 1   

Sim 69,4 (77) 76,8 (43) 0,68 (0,33 - 1,43)  

      

Amigas 

engravidaram na 

adolescência 

  

  0,526 

Não 12,5 (14) 16,1 (9) 1   

Sim 87,5 (98) 83,9 (47) 1,34 (0,54 - 3,32)  

      

Idade na primeira 

gravidez 
  

  0,000 

Entre 15 e 19 anos 76,8 (86) 100 ( 56) 1   

Entre 8 e 14 anos 23,2 (26) 0 (0) 1,65 (1,45 - 1,88)  

      

Idade do parceiro   
  0,068 

Entre 15 e 20 anos 24,5 (27) 38,5 (20) 1   

21 anos ou mais 75,5 (83) 61,5 (32) 1,92 (0,95 - 3,89)  

      

Tempo de 

relacionamento  
  

  0,000 

Até 3 anos 47,3 (53) 83,9 (47) 
1   

4 anos ou mais 52,7 (59) 16,1 (9) 5,81 (2,60 - 12,99)  

      

Agressão física     0,313 

Não 85,6 (95) 91,1 (51) 1   

Sim 14,4 (16) 8,9 (5) 1,72 (0,595 - 4,96)  

      

(*) As diferenças observadas em relação ao total ocorreram devido às informações ignoradas. 

(*) The observed differences in relation to total occurred because the information were ignored by teens. 
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(*) As variáveis do 1º nível foram ajustadas entre si, mas não para as mediadoras. 
(**) As variáveis do 2º nível foram ajustadas entre si e para as do 1º nível. 

(*) The first level variables were adjusted to each other, but not for mediating. 

(**) The second level variables were adjusted for the first level and among themselves. 

 

 

TABELA 5. Odds Ratio(OR) bruta e ajustada dos fatores de confundimento da gravidez recorrente 

por níveis hierárquicos, em adolescentes usuárias do SUS, Rio de Janeiro. 

TABLE 5. Odds Ratio (OR) crude and adjusted of the confounding factors of recurrent pregnancy by 

hierarchical levels, in teenage mothers, from SUS, Rio de Janeiro 

                        Gravidez Recorrente 

   

 OR  bruta (IC95%) OR ajustada (IC95%) 

   

1º Nível Hierárquico (*) 

 
  

Escolaridade   

8 anos ou mais 1 1 

Até 7 anos 3,15 (1,57 - 6,34) 2,82 (1,38- 5,75) 

   

Situação conjugal dos pais   

Vivem juntos 1 1 

Vivem separados 3,05 (1,37- 6,78) 2,55 (1,12- 5,81) 

   

2º Nível Hierárquico (**)   

Sexarca   

Entre 15 e 18 anos 1 1 

Entre 11 e 14 anos 7,66 (3,42- 17,17) 5,14 (2,04 - 12,98) 

   

Camisinha na primeira relação   

Sim 1 1 

Não  1,81 (0,91- 3,61) 2,32 (0,94- 5,73) 

   

Tempo de relacionamento com o 

parceiro 
  

Até 3 anos 1 1 

4 anos ou mais 5,81 (2,60- 12,99) 5,08 (1,89- 13,59) 

   

Procura pelo serviço de saúde antes 

da primeira relação 
  

Sim 1 1 

Não 3,08 (1,26- 7,57) 3,91 (1,29- 11,82) 

   



PARTE III 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo identificou os fatores associados à recorrência da gravidez em 

adolescentes, explorando os aspectos sociodemográficos, afetivo- familiares, assistenciais e 

relacionados às práticas contraceptivas. 

Ao comparar as adolescentes recorrentes entre 18 e 19 anos com as primigestas, como 

características sociodemográficas e afetivo-familiares os resultados confirmam a associação 

entre a recorrência, a pouca escolaridade, a situação conjugal dos pais e alguns fatores que 

também são reflexos das desigualdades sociais em nosso país.  

A iniciação sexual mais cedo, a pouca procura pelo serviço de saúde antes da primeira 

relação, bem como o pouco uso da camisinha na primeira relação se somam a outras questões 

importantes para a formação do quadro atual de vulnerabilidade a que este grupo está exposto. 

Estudos recentes apontam para um maior envolvimento do grupo das recorrentes em 

relacionamentos estáveis (duradouros) e com parceiros mais velhos, embora neste estudo 

somente o tempo de relacionamento tenha se destacado– talvez por envolver uma população 

de faixa etária mais restrita-. Tal informação confirma as múltiplas representações sociais da 

gravidez, que aqui possivelmente expressa a vontade de construção da própria família.  

Esta pesquisa ratifica a complexidade do fenômeno da recorrência da gravidez ainda 

na fase da adolescência e a importância de Políticas integradas para garantia de um melhor 

atendimento das necessidades deste grupo. 

Realizar a pesquisa com adolescentes pessoalmente significou permitir o afastamento 

de conceitos pré-estabelecidos, que consequentemente poderiam levar ao julgamento da 

conduta “ideal” por parte destas mulheres. 

A partir do reconhecimento e, principalmente, respeito aos direitos sexuais e 

reprodutivos das adolescentes há de pensar melhor na forma de construção de uma maior 

autonomia social segura destas jovens. 

Propõe-se, assim, uma contribuição para o desafio da construção de políticas públicas 

de saúde eficazes para adolescentes no Brasil. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Prezada _______________________________________________________________ 

Você está sendo convidada a participar do estudo GRAVIDEZ RECORRENTE NA ADOLESCÊNCIA: UM 

ENFOQUE NA SAÚDE PÚBLICA de responsabilidade das pesquisadoras Simoni Furtado da Costa e 

Kátia Silveira da Silva da Pós-Graduação em Saúde da Criança e da Mulher do Instituto Fernandes 

Figueira. Para que você possa decidir se aceita participar deste estudo é necessário conhecer seus 

benefícios, riscos e implicações. O estudo pretende identificar características de adolescentes com 

experiência de gravidez recorrente, com ênfase nos aspectos que envolvem o relacionamento com o 

parceiro, considerando-se o relacionamento afetivo, o desejo de gravidez ou a negociação das 

questões que envolvem o planejamento reprodutivo. Queríamos pedir o seu consentimento para 

fazer uma entrevista, quando serão feitas algumas perguntas sobre você, sobre sua vida sexual e 

reprodutiva, sua relação com a família e com seu parceiro. Além da equipe de saúde que cuida de 

você, seus registros médicos poderão também ser consultados pelo Comitê de Ética da SMS/RJ e 

pesquisadores envolvidos. Seu nome não será revelado ainda que informações de seu registro 

médico sejam utilizadas, para propósito educativo ou publicação, que ocorrerão independente dos 

resultados obtidos neste estudo. Esclarecemos que não haverá qualquer custo ou forma de 

pagamento pela sua participação no estudo. Assim, sua participação neste estudo é completamente 

voluntária e você pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a qualquer momento.  

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E ASSINATURA 

 

Li as informações acima e entendi o propósito deste estudo assim como os benefícios e riscos 

potenciais da participação no mesmo. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram 

respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar neste 

estudo. 

Recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 

__________________________________         ____ / _____ / _____ 

(Assinatura do Paciente)                                       dia      mês      ano 
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_______________________________________________________  

(Nome do Paciente – letra de forma) 

__________________________________           ____ / ____ / _____ 

(Assinatura de Testemunha, se necessário)          dia     mês     ano. 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo ao paciente 

indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente. 

__________________________________________            ____ / ____ / ____ 

(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento)              dia     mês ano 

 

Em caso de dúvida, entrar em contato com:     Kátia Silveira da Silva,                                                                                     

E-mail: katiass@iff.fiocruz.br, 

Simoni Furtado da Costa,  

cel.: (21) 9671-0540. 

E-mail: simonifurtado@yahoo.com.br 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – SMS/RJ Rua Afonso Cavalcanti, 455 sala 601 Cidade Nova-Rio de 

Janeiro - RJ.  

Tel.: 2293-5549 

E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br 

mailto:simonifurtado@yahoo.com.br
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ANEXO 3 

 

 

 

 

ASSENTIMENTO INFORMADO 

 

Nome do adolescente ______________________________________________.  

Este formulário de assentimento informado é destinado às adolescentes entre as idades de 10 a 19 anos que 

comparecerão ao Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth para internação por trabalho de parto, abortamento e 

curetagem e que estamos convidando a participar da pesquisa “GRAVIDEZ RECORRENTE NA 

ADOLESCÊNCIA: UM ENFOQUE NA SAÚDE PÚBLICA”. 

 Meu nome é Simoni e o meu trabalho é pesquisar sobre a recorrência da gravidez na adolescência. 

Você está sendo convidada a participar do estudo Gravidez recorrente na adolescência: um enfoque na saúde 

pública de responsabilidade minha e da pesquisadora Kátia Silveira da Silva do Instituto Fernandes Figueira. 

 Vou informar você e convidá-lo a participar desta pesquisa. Você pode escolher se quer participar ou 

não. Discutimos esta pesquisa com seus pais ou responsáveis e eles sabem que também estamos pedindo seu 

acordo. Se você for participar da pesquisa, seus pais ou responsáveis também terão que concordar. Mas se você 

não desejar fazer parte da pesquisa, não é obrigado, até mesmo se seus pais concordarem. Se desejar, você pode 

falar com qualquer pessoa que você queira sobre a pesquisa, antes de tomar uma decisão.  

 Pode haver algumas palavras que não entenda ou coisas que você quer que eu explique mais 

detalhadamente porque você ficou mais interessado ou preocupado. Se isso acontecer pode pedir para explicar 

novamente.   

O objetivo desta pesquisa é identificar características de adolescentes com experiência de gravidez recorrente, 

com ênfase nos aspectos que envolvem o relacionamento com o parceiro, considerando-se o relacionamento 
afetivo, o desejo de gravidez ou a negociação das questões que envolvem o planejamento reprodutivo.  

Lembrando que sua participação é voluntária e você não precisa participar desta pesquisa se não quiser. Se 

decidir não participar da pesquisa, é seu direito e nada mudará no seu tratamento de saúde. Você também poderá 

mudar de idéia depois, sem nenhum problema se desistir de participar. Esta pesquisa não implicará em riscos 

para sua saúde, mas pode lhe causar desconforto, pois, lhe perguntaremos sobre você e sobre sua vida sexual. 

 Todas as informações que você nos fornecer não serão repassadas a outras pessoas e também não 

compartilharemos informação sobre você para qualquer um que não trabalha na pesquisa. Qualquer informação 

sobre você terá um número ao invés de seu nome. Só os investigadores saberão qual é o seu número e 

manteremos em sigilo. Assim, as informações coletadas serão divulgadas sem a sua identificação.   

  Abaixo está o número de telefone e endereço onde você pode nos localizar se você ainda tiver alguma dúvida. 

 Eu entendi que a pesquisa é sobre a recorrência de gravidez na adolescência, fui informada sobre os 
objetivos e concordei em participar.  

Assinatura da adolescente:_________________________________________ 

Assinatura dos pais/responsáveis:__________________________________________ 

Ass. Pesquisador:_______________________________________________________ 

Dia/mês/ano:__________________________________________________________ 
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ANEXO 4 

I. IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO             ( )   HMON       ( ) HMCD                                                 

 
1. GRUPO: 1.CASO   2. CONTROLE                                |___|             
 

2. Paridade confirmada pelo prontuário? 1. Sim 2. Não     |___| 
Caso não nº.________gestações.                                      |___| 
                                                                                                         

3.Data da entrevista |___|___|/|___|___|/|___|___| 

4.Entrevistador (a): 

5. Revisado por ______________________ |___|___|  6.Data de digitação:|___|___|/|___|___|/|___|___|                                                                           

 
II. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ADOLESCENTE  
 

7.Nome (completo) 

8.Qual é a sua idade? (em anos no dia da entrevista).    |___|___|anos  

9.Qual a sua cor da sua pele? 1. Branca  2. Preta  3.Amarela 4. Parda . 5.Indígena  

10. Outros_________ 

OBS: Cor sugerida pelo entrevistador__________________________ 

|___| 

 

 

|___| 

10. Qual é seu estado civil?   

1.Casada 2.Desquitado/ Separada/Divorciada 3. Solteira 4.União Estável. 5 Viúva 

|___| 

11. Onde você mora? Bairro:_______________                         Município:___________ 
 

|___| 

12. Em que estado você nasceu? (naturalidade)______________ |___| 

Questionário de entrevista à usuária/adolescente          QUESTIONÁRIO nº |___|___|___| 
 

Título: “GRAVIDEZ RECORRENTE NA ADOLESCÊNCIA: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O PERFIL DO PARCEIRO”. 

 
Mestranda: Simoni Furtado da Costa 
Orientadora: Profª. Kátia Silveira.                         
 
 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO.      

Preencher 88 para não se aplica e 99 para não informado.                    PRONTUÁRIO 
|___|___|___|___|___|___|            



68 

 

13. Qual é sua religião?_______________________ 0. Não tem religião |___| 
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III. ASPECTOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 
 

14. Você está estudando? 1. Sim 2. Não  |___| 

15. Qual a última série que você concluiu com aprovação? |___| Série do 

ensino:_______ 

Obs: Nunca freqüentou escola (0) |___| 

16. (caso não esteja estudando) Você interrompeu /parou os estudos porque: 

1) Ficou grávida - Em qual gestação?: 1. (G1) 2. (G2) 3.(G3) 4. (G4). 
2) Tinha que cuidar do/s filho/s 
3) Tinha que tomar conta da casa ou dos irmãos 
4) Precisava trabalhar 
5) Não gostava da escola/de estudar 
6) Morte ou separação dos pais 
7) Porque já terminou a série desejada/planejada 
8) Por doenças 
9) Outro motivo_______________ 

|___|  

|___| 

|___| 

|___| 

|___|  

17. (caso não esteja estudando) Há quanto tempo parou de estudar?_____meses |___| |___| 

18. Você já teve algum trabalho remunerado 1. Sim 2. Não ( vá para 26) |___| 

19. Com quantos anos você começou a trabalhar de forma remunerada? |___|___|anos 

20. Quando ficou grávida você estava trabalhando? 1. Sim 2. Não     

 

|___| 

21. Você parou de trabalhar durante a gravidez?  1.Sim (vá para a 22)  2.Não (vá para 23)  
 

|___| 
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22. Você parou de trabalhar principalmente porque:  
 

1) Foi despedida   

2) Quis parar  

3) O parceiro quis  

4) A família quis  

5) Ficou doente  

6) O médico recomendou 

7) outros______________ 

 

|___| 

 

23 Em que você trabalhava no seu ultimo emprego? 1.Por conta própria 2. Doméstica 

3.Comércio  4. Outros______________  

Obs: doméstica = qq  atividade em casa de família  

|___| 

24.Tem ou tinha carteira assinada 1.Sim        2.Não |___| 

25. Quanto você ganhava no ultimo trabalho? R$ _________________/mês  

26.Com quem você mora? 1. ( )  Mãe  2. ( ) Pai  3. ( ) Companheiro 4. ( )  Filhos 5. ( ) Tios  6. 

( ) Avó  7. ( ) Família do companheiro 8. ( )  Outros_____________ 

|___| 

|___| 

|___| 

27.  Alguém da casa que você mora recebe algum tipo de ajuda financeira do governo?   

1.Sim        2.Não (vá para 29) 

|___| 

28. Qual? 1. Bolsa-família 2.Outros?________________________ |___| 

29. Quantas pessoas moram na casa que você mora (contando com esse 

bebê)?____________ 

|___| 

30. Qual é a renda mensal total da família (contando apenas as pessoas que moram na 

mesma casa que você)?        

  R$ |___|___|___|___|, |___|___|     (99). Não sei                                                                              

|___| 
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31. Quem é a principal pessoa responsável pelas despesas da casa?__________ |___| 

32. Nessa casa que você mora possui coleta de lixo? 1.Sim. 2. Não  |___| 

 

VI. CONTEXTO AFETIVO-FAMILIAR 

33. Quanto ao seu pai:   

1 Vivo  2.Falecido (se respondeu 2 vá para 35) 3.Não sabe (se respondeu 3 vá 36 )   

|___| 

34. Como é o seu relacionamento com ele?  1. Bom. 2. Regular 3. Ruim  4 Não se relaciona 

com o pai 

|___| 

35. Até que série seu pai estudou?  (99) Não soube informar (0). Nunca freqüentou escola |___| Série do 

ensino:_______ 

36. Quanto à sua mãe: 

1 Vivo  2.Falecido( se respondeu 2 para 38 ) 3.Não sabe (se respondeu  3 vá para 40 )   

|___| 

37. Como é o seu relacionamento com ela? 

1. Bom. 2. Regular 3. Ruim  4 não se relaciona com a mãe 

|___| 

38. Até que série sua mãe estudou? (99) Não soube informar (0). Nunca freqüentou escola |___| Série do 

ensino:_______ 

39. Seus pais vivem juntos ou separados? 1. Juntos 2.separados  (88) Não se aplica (não 

tem contato com os pais)  

|___| 

40. E quanto à sua família, qual foi a reação quando descobriram que você estava grávida 

(gravidez atual)? 1.Òtima 2 Boa. 3. Indiferente 4. Ruim 5. Muito ruim. 6. Outra_________ 

|___| 

 

V. CONTEXTO SEXUAL E REPRODUTIVO (Esse tópico necessita ser perguntado 

reservadamente).    

41. Com quantos anos você menstruou pela 1ª vez (menarca)? |___|___|anos 

42. Com quantos anos você teve a sua primeira relação sexual? 

  

|___|___|anos 

43. Qual dessas situações foi o principal motivo que levou você a ter sua primeira relação 

sexual: (Mostrar as opções em folha separada) 

1) Curiosidade 
2) Tesão 

|___| 
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3) Amor 
4) Medo de perder o companheiro 
5) Vontade de perder logo a virgindade 
6) Outro motivo______________________ 
 

VI. PRÁTICAS CONTRACEPTIVAS  

44.  Você usou camisinha na primeira relação sexual? 

 1.Sim. 2. Não 

|___| 

45.  Você tomou outra medida para se proteger de gravidez na primeira relação sexual ?   

1.Sim. 2. Não 

|___| 

46 (Se usou) Qual? ________________________________________ |___| 

47a. Antes da primeira relação, você procurou algum serviço de saúde para obter orientação 

ou método para não engravidar?  

 1. Sim.   Qual?  1.Publico  2.Particular (convenio) 3.Particular (Plano de saúde) 4.Outro 

_____________    2.Não 

 47 b.Você procurou algum serviço de saúde até 30 dias após a primeira relação para obter 

orientações ou métodos?  1.Sim  2.Não 

|___| 

 |___| 

 

|___| 

48. (Caso responda Não).  Por que motivo não procurou o serviço de saúde para obter 

informação?  

1. Porque não sabia que havia um serviço de PF 
2. Por que não sabia onde tinha este serviço 
3. Porque queria engravidar 
4. Porque o serviço era longe 
5. Porque não tinha os métodos disponíveis 
6. Porque não gostava de serviço de saúde (hospitais/postos de saúde) 
7. Porque tinha vergonha 
8. Porque não sabia que podia engravidar 
9. Outro________________ 

|___| 

49. Depois da primeira relação, você tomou alguma medida  para não engravidar?  

1. Sim 2. Não (vá para  53) 

|___| 

50.  Quais? 

(Marcar um x ao lado dos 

métodos citados) 

 

Como adquiriu o método? 

  0 - Não usa este método 1.Farmácia  2.Serviço de saúde 

 3. Amigos 4.Parceiro 5.Escola  6. Parentes  7. Outros 
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(   ) a) Pílula    |_ _| 

(   ) b) Injeção      |_ _| 

(   ) c) Camisinha |_ _| 

(   ) d) Outros ____________________   |___| 

50.2 Para os itens abaixo, preencha com 0 - Não usa este método 1. Sim  

a) Coito interrompido (“tirar na hora”)     

 

|_ _| 

b)Tabela (tabelinha)       |___| 

c) Outros ____________________   |___| 

51. Qual foi destes métodos que você usou por mais tempo?______________ |___| 

52.Você foi orientada  sobre como usar este(s) método (s) que você citou? 1.Sim 2. Não (vá 

para 53) 

|___| 

52.1 Quem orientou? ( 0 ). Não foi informada  1) Profissional de saúde 2) Professor  3) 

Parceiro  4) Mãe/pai  5.Amigos  6) Farmácia   7) Parentes  8)TV/radio/Jornal (88) Não se 

aplica 

a) Pílula  (  ) 

b) Injeção    (  ) 

c) Camisinha  (  ) 

d) Coito interrompido ( “tirar na hora”) (  ) 

e) Tabela (tabelinha) (  ) 

f ) Outros  (  ) 

 

 

a)  |___| 

b) |___| 

c) |___| 

d) |___| 

e) |___| 

f ) |___| 

 

 

VII. CONTEXTO DA GRAVIDEZ 

53. Sua mãe engravidou com menos de 20 anos? 1.Sim. 2. Não 3. Não sei |___| 
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54.Você tem alguém na família que engravidou com menos de 20 anos  (irmã ou prima)?  

1.Sim. 2. Não 

|___| 

 

55 No seu ciclo de amizades há amiga (s) adolescente (s) que também tenha (m) engravidado 

nos últimos dois anos?  1.Sim. 2. Não  

 

|___| 

 

56. Você já engravidou antes dessa gravidez ? 1. Sim 2. Não ( vá para 61  )  |___| 

 

57 Quantas vezes você já engravidou, incluindo a gestação atual? __________ vezes.    

 

|___| 

 

58 De quantos parceiros você engravidou, incluindo a gestação atual?_________parceiro (s) |___| 

 

59. Que idade você tinha quando engravidou pela 1ª vez? ______ anos |___||___| 

anos 

 

60. Como terminou cada gravidez? 0 não engravidou 1. Nativivo 2. Natimorto 3 aborto 

G1  (  )     

G2  (  )     

G3  (  )       

G4  (  ) 

|___| 

|___|  

|___| 

|___| 

61. Antes de saber que estava grávida desse bebê você: 

1. Estava tentando engravidar 
2. Queria engravidar, porém mais tarde 
3. Não queria engravidar 
4. Não queria, mas o parceiro queria (Lembrar de perguntar as questões 90-93) 
5. Não havia pensado no assunto 
6. Ambos queriam 

|___| 

 

VIII. PRÉ-NATAL  

62. Você fez pré-natal (nesta gravidez)? 1. Sim 2. Não (vá para 64) |___| 

62.1.Quantas consultas você fez ?     _______ consultas.   |___| 
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63. Local do PN  1.  Serviço Público  2. Particular (convenio)   3. Particular (plano de saúde) 

4.Outro 

|___| 

64. Você tentou ganhar esse neném em outro lugar, além daqui? 1. Sim 2. Não  (vá para 66) |___| 

65. Quantos lugares você tentou até conseguir ser atendida aqui? |___| 

   

As perguntas 66 - 69 serão feitas apenas para os casos (recorrentes) 

  

|___| 

66. Após a sua primeira gravidez, você foi orientada por algum profissional de saúde a procurar 

um serviço de saúde (para evitar outras gravidezes)? 

 1. Sim (vá para 68). 2. Não (vá para  69) 

|___| 

67. E você procurou?  1. Sim 2. Não  |___| 

68. Qual serviço?______________________ |___| 

69. Mas você procurou por conta própria? 1. Sim. Qual?_____________  2. Não  |___| 

70. Depois desta gravidez você pretende procurar um serviço de saúde para evitar outra 

gravidez?  

1. Sim. Qual serviço?____________(vá para 72) 2. Não 

|___| 

71. (caso não) Por que motivo não pretende procurar?  

1. Por que não sabe onde tem o serviço 
2. Porque quer engravidar 
3. Porque o serviço é longe 
4. Porque não gosta dos profissionais 
5. Porque não gosta das reuniões 
6. Porque não tem os métodos disponíveis 
7. Porque tem vergonha 
8. Outro________________ 

|___| 

   

XIX. RELACIONAMENTO COM PARCEIRO 

72. Qual é o tipo de relacionamento que você tinha com o pai desse bebê quando 

engravidou? 

1. Namorado 
2. Marido/companheiro  
3. Amigo  
4. Ficante 

|___| 
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5. Outros____________________ 

73. (Para 3,4 e 5) O pai do bebê tem outra pessoa?     1. Sim   2. Não 3. Não sei |___| 

  

74. Qual é o tipo de relacionamento que você tem atualmente com o pai desse bebê? 

1. Namorado 
2. Marido/companheiro  
3. Amigo 
4. Ficante 
5. Não tem relacionamento 
6. Outros____________________ 

|___| 

 

OBS: QUESTÕES Nº
s
 (75 - 85)  PARCEIRO- SOMENTE PARA QUEM REFERE SITUAÇÕES 1 E 2 

(NAMORADO, MARIDO/COMPANHEIRO).  PAI DO BEBE PARA OS DEMAIS. 

 

75. Quanto tempo você está com esse parceiro?  |__||__|meses 

76. Qual é a idade do parceiro (pai do bebe) ? |__||__| anos 

77.Qual é a cor da pele dele?    1. Branca  2. Preta  3.Amarela  4. Parda  5.Indígena 10. 

Outros_________ 

|___| 

78. Qual foi a ultima série que seu parceiro (pai do bebe) concluiu? (99)Não sei |___| Série do 

ensino:_______ 

79 O seu parceiro (pai do bebê) está estudando atualmente? 1. Sim 2. Não  9.Não sei |___|  

1. O seu parceiro (pai do bebe) trabalha? 1. Sim 2. Não (99).Não sei |___| 

80. Qual é a ocupação dele?_______________________ ( ).Não sei |___| 

81. Quanto ele ganha por mês?   R$ |___|___|___|___| , |___|___|     ( ).Não sei                                                                              |___| 

82.  Seu parceiro (pai do bebe) possui outros filhos com outras mulheres? 1. Sim 2. Não  3. 

Não sei  

|___| 

83. Em algum momento do relacionamento, ele te agrediu fisicamente? 1. Sim 2. Não |___| 

84. (Caso responda sim). Houve alguma agressão durante a gravidez? 1. Sim 2. Não |___| 
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X. NEGOCIAÇÃO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS 

85. Você e seu parceiro (pai do bebe) conversaram sobre a necessidade do uso de algum 

método para não engravidar? 1. Sim. 2. Não (vá para 87) 

|___| 

86. O que decidiram? 

1. Ambos usariam 

2. Ele usaria 

3. Você usaria 

4. Ninguém usaria 

5. Não se tomou nenhuma decisão 

|___| 

87.No momento que você engravidou vocês estavam usando algum método pra não 

engravidar?  

1. Sim 2. Não (vá para 89) 

|___| 

88. (para quem fazia uso de método). A gravidez ocorreu pelo seguinte motivo: 

1.Falha da pílula/injeção  

2. Falha camisinha  

3. Falha (coito 

interrompido)  

4.Esqueceu de tomar a pílula/injeção  

5. Tomava de forma errada (às vezes sim às vezes não)  

6. Falha da tabela   

7. Outros______________ 

|___| 

89. Vocês NÃO tomaram alguma medida para evitar a gravidez POR QUE: (se responder (2) 

ou (7) vá a próxima questão, as demais opções pule para  94). 

1. Desejava ter um filho 
2. O parceiro desejava ter um filho  
3. Você não sabia como conseguir o método 
4. Você pensava que não podia engravidar 
5. Achava que era responsabilidade do parceiro 
6. Você nem pensava nisso/achava que não acontecia com você 
7. Vocês dois desejavam 
8. outros_________________________________ 

|___| 

(Questões 90- 93 Somente para quem respondeu  2 ou 7 (da questão 89) e/ou 4 da 

questão 61)  

 

90.Ele chegou a dizer  que queria que você engravidasse ou tivesse um filho? 

 1. Sim. ( vá para 92)  2. Não  

|___| 
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91. Mas você percebeu que ele de alguma forma demonstrou desejo de ter filho? 

 1. Sim. 2. Não (vá para 94) 

|___| 

92. O desejo dele contribuiu para a sua decisão em engravidar? 1. Sim. 2. Não |__| 

93. Porque você decidiu atender ao desejo dele? 

1. Por amor 

2. Para não perdê-lo (separar) 

3. Porque depende dele financeiramente 

4. Outros _______________ 

|___| 

94. Como você classificaria o seu relacionamento com este parceiro ?  

 1. Ótimo 2.  Bom    3. Regular   4. Ruim   5. Péssimo 

|___| 

 

95. Qual foi a reação dele (do pai do bebe) quando soube que você estava grávida?  

1. Ótima 2. Boa. 3. Indiferente 4. Ruim 5. Muito ruim. 6. Outro______________ 

|___| 

96.  Em algum momento, ele sugeriu que você tirasse? 1. Sim. 2. Não  |___| 

97. Em algum momento, você pensou na possibilidade de tirar? 1. Sim. 2. Não |___| 

98. Nesta gravidez seu parceiro (pai do bebe) participou do:  
a) Pré-natal                                                                  1. Sim. 2. Não   3. Não fez 
b) Parto.                                                                       1.Sim.  2. Não  
c) Ele vem (veio) lhe visitar aqui na maternidade?     1. Sim  2.  Não. 3 Não sei 
d) Registrou/ Pretende registrar esse bebê                1. Sim  2.  Não. 3 Não sei                                                                                
 

 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

 

 

XI. APENAS PARA PAI DO BEBE ESPORÁDICO 

99 - Na relacão sexual com o pai do bebê vocês pensaram em usar camisinha?  

1 Sim (vá para 101)  2. Não 

|___| 

100. Vocês não usaram camisinha porque:  
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1. Você queria mas ele não queria; 

2. Você queria mas ficou com vergonha/teve medo de falar; 

3. Ele querida mas você não queria;   

4.Ambos queriam mas não tinham;  

5. Não deu tempo de usar;  

6.Outros._____________ 

101. O pai do bebê soube que você estava grávida 1. Sim 2. Não |___| 

102. Você viu o pai do bebe durante a gestação 1. Sim 2. Não |___| 

103. Ele vai ajudar a criar o bebe? 1. Sim 2. Não 3. Não sei |___| 

 
Finalizar a entrevista e agradecer! 


