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RESUMO 

 

A gravidez na adolescência é uma questão de saúde pública, principalmente pelo 

agravante da repetição gestacional ainda nesta faixa etária. Segundo pesquisas 30% das 

adolescentes primigestas terão uma nova gestação no prazo de 02 anos. Nos últimos 

anos estudos têm apontado a influência desta realidade na dinâmica familiar e suas 

consequências biopsicossociais. O objetivo geral foi averiguar relações entre a percepção de 

suporte familiar em adolescentes com reincidência gestacional e os aspectos 

sociodemográficos, obstétrico, psicossociais. Específicos: caracterizar o perfil 

demográfico das gestantes pesquisadas; caracterizar o perfil obstétrico das gestantes 

pesquisadas; caracterizar o perfil psicossocial das gestantes pesquisadas; e investigar a 

Percepção de Suporte Familiar entre adolescentes com reincidência gestacional. Utilizou-se um 

questionário estruturado contendo aspectos sociodemográficos, obstétricos e 

Psicossociais e o Inventário de Percepção de Suporte Familiar (IPSF). Participaram da 

amostra 84 adolescentes multigestas. Os dados foram computados em um software de 

processamento de dados (SPSS) para a estatística descritiva e inferencial. Foram 

utilizados os testes de Correlação de Pearson, Teste T de Studant e o teste do X². 

Observou-se que 77,4% das participantes têm entre 18 a 19 anos, 78,6% vivem em 

união estável, 57,1% possuem o ensino fundamental incompleto. Nos dados obstétricos 

45,24% têm acima de seis consultas de pré-natal, 67,86% iniciou no primeiro trimestre, 

51,8% teve de 13 a 24 meses de intervalo gestacional.  Entre as adolescentes 65,48% 

tem antecedentes gestacionais da adolescência em parentes próximos.  No IPSF as 

adolescentes apresentaram baixo escore nas três dimensões e no valor final, na 

dimensão Afetivo-Consistente com 38,09%, Adaptação Familiar com 57,14% e 

Autonomia 41,67% e valor total obteve-se 47,62%. Verificaram-se correlações entre 

suporte familiar e intervalo gestacional (p = 0,042), dimensão Afetivo-Consistente e 

intervalo gestacional (p = 0,036) e idade do companheiro e a dimensão da Autonomia (p 

= 0,049). Evidenciando que as adolescentes que tem maior intervalo gestacional 

também apresentam um suporte familiar mais alto, bem como um maior escore da 

dimensão Afetivo-Consistente. O baixo escore do Suporte Familiar encontrado sugere 

que as adolescentes deste estudo percebem suas famílias distantes emocionalmente, com 

dificuldades em demonstrarem carinho e atenção, com problemas de comunicação 

intrafamiliar. Os resultados encontrados podem constituir importante caminho para o 

planejamento de medidas que favoreça a redução da taxa de repetição gestacional e 

possa contribuir na reflexão da importância do suporte familiar para o público em 

questão. 

 

Palavras-chave: comportamento do adolescente; gravidez na adolescência; recidiva; 

desenvolvimento humano; relações familiares. 
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ABSTRACT 

 

Teenage pregnancy is a matter of public health, particularly by aggravating gestational 

repetition even in this age group. According to research 30% of pregnant adolescents 

have a new pregnancy within 02 years. In recent years studies have shown the influence 

of this reality in family dynamics and their biopsychosocial consequences. Thus, the 

overall objective was to investigate possible relationships between sociodemographic, 

obstetric, psychosocial and family support in adolescents with gestational recurrence. 

Specific: to characterize the demographic profile of the women surveyed; characterize 

the obstetric profile of the women surveyed; characterize the psychosocial profile of the 

women surveyed; and investigate the Family Support Perception among adolescents 

with gestational recurrence. We used a structured questionnaire containing 

sociodemographic, obstetric and Psychosocial and Inventory of Family Support 

Perception (IPSF). The data were stored in a data processing software for descriptive 

and inferential statistics. Pearson's correlation test, test T Studant and the X² test was 

used. It was observed that 77.4% of participants are between 18 and 19 years, 78.6% 

live in stable, 57.1% have not finished elementary school. In obstetric data 45.24% have 

more than six prenatal consultations, 67.86% started in the first quarter, 51.8% had 13-

24 months of gestational interval. 65.48% among adolescents has gestational history of 

adolescence in close relatives. IPSF in the teens had low scores on the three dimensions 

and the final value, in-affective dimension Consistent with 38.09%, with 57.14% 

Family Adjustment and Autonomy 41.67% and the total figure has been 47.62%. There 

were correlations between family support and gestational interval (p = 0.042), 

Affective-Consistent size and gestational interval (p = 0.036) and age of the companion 

and the extent of autonomy (p = 0.049). Demonstrating that the teenagers who have 

gestational interval also have a higher family support, and a higher score of Affective-

Consistent dimension. In general, the low score of the Family Support suggests that 

adolescents in this study perceive their distant families emotionally, struggling to show 

affection and attention and problems of domestic communication. Thus, the results 

shown here can be an important way for the planning of measures favoring a reduction 

in gestational repetition rate and can contribute to the reflection of the importance of 

family support for the public concerned. 

 

Keywords: adolescent behavior; teenage pregnancy; recurrence; human development; 

family relationships. 

 



13 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A adolescência é definida pela Organização Mundial de Saúde (1965) como a 

época de vida correspondente dos 10 aos 19 anos de idade. Caracteriza-se, notadamente, 

como marcador de transição da fase infantil para a fase adulta, bem como pelo 

surgimento de características sexuais secundárias (Correia, Santos, Calheiros & Vieira, 

2011).  É um período de intensas mudanças físicas e psicológicas, o qual produz 

sentimentos de ansiedade e insegurança diante do abandono de uma determinada 

condição de existência, bem como da descoberta de um mundo novo e do exercício da 

sexualidade como forma de ingressar na idade adulta (Aberastury & Knobel, 2008). 

A vivência deste período de alterações e as descobertas sexuais deixam o 

adolescente vulnerável à exposição de situações de risco. Dentre as quais o início 

precoce da atividade sexual, relações sexuais desprotegidas, o que consequentemente 

aumenta o risco de uma gravidez não planejada e/ou desejada (Almeida, Medeiros, 

Souza, Maia & Maia, 2014). 

Papalia, Olds e Feldman (2012) afirmam que a adolescência é vista e sentida 

como período crítico pelas mudanças biológicas e emocionais impostas, e a gravidez, é 

uma crise normativa ou transicional que faz parte do processo de desenvolvimento 

humano no ciclo vital da mulher. Assim, a gravidez ocorrendo na adolescência é 

considerada uma crise dupla, uma vez que a crise da adolescência somar-se-ia a crise da 

gravidez, como duas crises superpostas (Maldonado, 2010; Erikson, 1972). 

De acordo com Bouzas, Cader e Leão (2014), os adolescentes correspondem de 

20 a 30% da população do mundo, sendo que no Brasil essa proporção equivale a 25%. 

Segundo informações do Sistema Nacional de Nascidos Vivos (SINASC) houve 
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2.905,789 de nascimentos em 2012 no Brasil, dos quais 560.145 na faixa etária dos 10 

aos 19 anos, correspondendo a 19,27% do total de nascimentos geral só de mães 

adolescentes. Desses 184.706 ocorreram na região nordeste, equivalente a 59,89% do 

total, e mais especificamente no estado do Rio Grande do Norte foi de 9.718 casos, 

correspondendo a 20,67%.  O que deflagra que o presente fenômeno representa uma 

questão de saúde pública, principalmente com o agravante da possibilidade da repetição 

do evento ainda nesta fase de desenvolvimento. Caracteriza-se por reincidência da 

Gravidez na adolescência a partir da segunda gestação dentro da mesma faixa etária 

(Cavalli & Duarte, 2012).  

Estudos revelam que parte considerável das adolescentes apresenta uma 

segunda, terceira ou até quarta gestação sem planejamento, com altas porcentagens de 

repetição da gravidez na adolescência acontecendo após pequenos intervalos entre elas 

(Barnet, Rapp, DeVoe & Mullins, 2010). As gestações sucessivas na adolescência 

parecem decorrer de inúmeros fatores que podem fazer parte do contexto de vida de 

uma adolescente, dentre os quais os relatados são: baixas condições socioeconômicas, 

início precoce da atividade sexual, baixa adesão aos métodos contraceptivos, viver em 

união estável ou casada e abandono dos estudos (Ferreira, Braga, Mata, Lemos & Maia, 

2012).  

 O estudo realizado por Baratieri, Cazetta e Marcon (2011a) mostra que a 

percepção da gravidez na adolescência é vista como parte do processo de construção da 

autonomia do jovem, em que a sexualidade desempenha um papel proeminente. 

Conforme esses autores, ter a vivência da sexualidade para os jovens, mesmo morando 

com os pais, produz sentimentos de que estão gradativamente adquirindo a liberdade. 

Porém, ao se depararem com a gravidez inúmeras questões surgem no cenário familiar. 

Seguindo este entendimento Braga, Carvalho, Ferreira, Mata e Maia (2010), a 
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adolescente começa a se alternar entre o desenvolvimento do desempenho dos papéis de 

mulher e mãe, o que influencia diretamente na dinâmica familiar, sendo que, para o 

desenvolvimento saudável desta gestação, o apoio e a participação da família são fatores 

protetores imprescindíveis à superação da crise situacional. 

 Maldonado (2010) aponta que a gestação e nascimento interferem 

profundamente os estilos interacionais na família de origem.  Segundo Riekowski e 

Almeida (2009), ocorrem mudanças específicas nas relações e práticas entre os 

familiares e a gestante adolescente. No início, a família tende a rejeitar a situação 

levando-os a tomar atitudes drásticas, como forçar ao aborto ou exigir o casamento, e 

posteriormente preocupa-se com o bem-estar físico da adolescente e se mobiliza através 

do cuidado e do oferecimento de suporte durante a gravidez, elaborando planos para o 

momento após o nascimento da criança. 

Considerando que a gestação na adolescência promove inúmeros impactos na 

vida dessas jovens, assim como para suas famílias e a sociedade (Ewerton, 2010). 

Entende-se que é de suma importante, tanto para a comunidade científica quanto à saúde 

pública, a elaboração deste estudo.  
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2 OBJETIVOS 

 

GERAL: 

 Averiguar relações entre a percepção de suporte familiar em adolescentes com 

repetição gestacional e aspectos sociodemográficos, obstétricos e 

psicossociais. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Caracterizar o perfil sociodemográfico das gestantes pesquisadas; 

 Caracterizar o perfil obstétrico das gestantes pesquisadas; 

 Caracterizar o perfil psicossocial das gestantes pesquisadas; 

 Investigar a Percepção de Suporte Familiar entre adolescentes com reincidência 

gestacional. 
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3.1 CONCEPÇÕES TEÓRICAS DA ADOLESCÊNCIA 
 

 

O termo adolescência advém do latim ad (para) e olescere (crescer), tendo o 

significado de ‘crescer para’ (Bertol & Souza, 2010). E de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde/OMS (1965), corresponde a faixa etária dos 10 aos 19 anos.  

As primeiras tentativas de descrever a adolescência datam do início do século 

XV, embora somente no século XX foi que a adolescência se tornou um assunto de 

interesse na Psicologia. Esse século foi marcado por importante desenvolvimento 

teórico dentro das ciências em geral, e segundo Papalia e colaboradores (2012), logo 

após esse período a adolescência passou a ser vista como um conjunto de fatores inter-

relacionados, de ordem biológica, individual, histórica e cultural. 

Conforme afirmam Senna e Dessen (2012) existem duas fases teóricas na 

história do desenvolvimento científico da adolescência. A primeira dela ocorreu antes 

de 1970, e teve como principal campo, estudos descritivos e não teóricos. 

Posteriormente a esse ano as pesquisas tiveram um foco maior na avaliação de modelos 

teóricos e hipóteses, que pudessem justificar os processos de desenvolvimento humano. 

Desta forma, é notória a influência das teorias do desenvolvimento na descrição e 

explicação da adolescência como uma fase distinta do desenvolvimento e um período de 

intensas e inevitáveis turbulências.  

Os principais autores destacados por Senna e Dessen (2012), no tocante a 

primeira fase de construção cientifica da adolescência foram: Hall na teoria biológica, 

Sigmund Freud com a descrição das fases psicossexuais e Erik Erikson com a teoria dos 

estágios psicossociais, ambos respectivamente nas discussões de cunho psicanalíticos, 

seguindo pelo grupo de teorias e perspectivas socioculturais com Margaret Mead e 

finalizando nas descrições dos processos cognitivos de Jean Piaget.  
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Na segunda fase de construção científica da adolescência, pesquisadores da 

época propuseram um padrão que abarcasse a designada ciência do desenvolvimento, 

como sendo um fenômeno multifacetado, mesclado pela junção dos processos de 

transformações progressivas, estruturais e organizacionais. Modificações estas que, 

ocorrem diariamente por meio da interação entrem seus pares, dentro de grupos sociais 

e ambientais, e em um determinado tempo. Ainda destacam o surgimento do 

“paradigma life span ou do ciclo vital” e a abordagem Bioecológica de Bronfenbrenner, 

as quais defendem o entendimento de desenvolvimento supracitado (Senna & Dessen, 

2012).  

Na linha dos estudiosos na perspectiva clássica do desenvolvimento humano 

(Aberastury & Knobel, 2008), ser adolescente é viver um período que impõem muitas 

mudanças físicas, cognitivas e psicossociais. Atualmente, fala-se da adolescência como 

uma transição do desenvolvimento humano, que faz uma ligação entre a infância e a 

idade adulta (Ferreira, Farias & Silvares, 2010). De modo que, é um dos conceitos mais 

difundidos na psicologia (Tomio & Facci, 2009) e nessa perspectiva foi a linha teórica 

adotada nesta pesquisa. 

Nesse sentido, a adolescência é compreendida como um período permeado por 

crises, conduzindo o jovem na construção de sua individualidade e autonomia. Tais 

crises tem início a partir das transformações corporais oriundas da puberdade, e espera-

se que obtenha progressivamente sua independência e integração em seu grupo social 

(Erikson, 1972; Bertol & Souza, 2010).   

A adolescência frequentemente está associada à puberdade e é responsável pelas 

transformações fisiológicas e morfológicas ligadas à maturação sexual, como o 

aparecimento dos caracteres sexuais primários e secundários, levando a uma passagem 

progressiva da infância à adolescência com o aumento da produção de hormônios. A 
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puberdade é derivada do latim pubertas-atis e prioriza o aspecto fisiológico do 

desenvolvimento humano (Papalia e col., 2012). 

Desse ponto de vista, essas mudanças corporais são conhecidas como os 

fenômenos da puberdade ou adrenarca, início da produção de androgênios pelas supra-

renais, e gonadarca, aumento dos hormônios sexuais produzidos pelos testículos e 

ovários (Coutinho, 2011). Fazendo parte de um processo contínuo e dinâmico que se 

inicia durante a vida fetal e termina com o completo crescimento e fusão total das 

epífises ósseas, com o desenvolvimento das características sexuais secundárias, com a 

completa maturação da mulher e do homem e de sua capacidade de fecundação, através 

da ovulação e espermatogênese, para então garantir a perpetuação da espécie humana 

(Santrock, 2014). 

Dentre as teorias tradicionais Tomio e Facci (2009) ainda destacam outros 

autores como: Aberastury e Knobel, Mussen, Conger, Kagen e Huston. Posteriormente 

cita a compreensão da adolescência por Vygotsky, sustentado pelas teses de Marx e 

Engels da psicologia sócio-histórica. 

Mesmo não sendo o enfoque desta pesquisa é imprescindível, a fim de ampliar o 

conhecimento, que haja uma descrição sucinta a respeito da perspectiva sócio-histórica. 

Nesta a adolescência é reconhecida como um período do curso de vida fundamental ao 

desenvolvimento do indivíduo. Porém é dada ênfase a compreensão dela como uma 

categoria histórica, que absolve significações e significados e não deve ser vista de 

forma naturalizada. Só é possível ser analisadas conforme a sua própria sociedade. 

Desta forma, as particularidades ditas “naturais” da adolescência só podem ser 

compreendidas quando inseridas na história em que foram geradas. (Tomio & Facci, 

2009) 
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Segundo Tomio e Facci (2009) a adolescência deve ser construída 

historicamente e há elementos essenciais para a compreensão da adolescência numa 

perspectiva sócio-histórica. Primeiramente não se pode perder de vista o vínculo entre o 

desenvolvimento do homem e a sociedade. Além disso, existe uma necessidade de se 

despatologizar o entendimento sobre o desenvolvimento humano, especialmente a 

adolescência, reconstruindo seu entendimento e sua forma de se expressar em 

sociedade. 

Ariès (1986) afirma que a possibilidade de pensar na adolescência como uma 

fase de características típicas e exclusivas, diferente das outras etapas 

desenvolvimentais ocorreu após a implantação na sociedade do sentimento de infância. 

Sugerindo que não há como compreender a adolescência simplesmente colocando-a em 

exposição, sendo imprescindível uma definição a partir de uma compreensão histórica e 

que não necessite ser válida para todos os momentos, como um conceito universal. 

 Portanto, considerando a importância que as teorias do desenvolvimento têm 

para a compreensão e concepções atuais da adolescência, percebe-se que há inúmeras 

análises e estudos realizados sobre o tema, bem como diversas formas de entendê-las. 

Desta forma, não se trata de uma análise crítica sobra as mais diversas linhas de 

pensamentos e sim uma exposição a respeito da construção científica da adolescência.  

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

3.2 REPETIÇÃO GESTACIONAL NA ADOLESCÊNCIA: APONTAMENTOS 

DA LITERATURA 

 

 

Em relação ao ciclo vital da mulher, existe momentos considerados críticos por 

serem transicionais e produzirem várias alterações biopsicossociais, são eles: a 

adolescência, a gravidez e o climatério. São períodos biologicamente marcados, 

caracterizados por transformações metabólicas complexas, períodos temporários de 

instabilidade emocional em virtude de complexas mudanças, abrangendo os aspectos de 

desempenho e função social, capacidade de adaptações a novas situações, possibilidades 

de lidar com ajustamentos interpessoais e intrapsíquicos e mudanças de identidade 

(Erikson, 1998; Maia, 2007; Soifer, 1984; Maldonado, 2010). 

No presente estudo trataremos de uma fase bem particular que é da adolescência 

associada a gravidez. Caracteriza-se, notadamente, como marcador da transição da fase 

infantil para a fase adulta, bem como pelo surgimento de características sexuais 

secundárias (Correia et al., 2011).  

Período de intensas mudanças físicas e psicológicas, o qual produz sentimentos 

de ansiedade e insegurança diante do abandono de uma determinada condição de 

existência. Bem como da descoberta de um mundo novo e do exercício da sexualidade 

como forma de ingressar na idade adulta (França, Cardoso, França & Ferrari, 2013). 

Papalia e colaboradores (2012) afirmam que a adolescência é vista e sentida 

como período crítico pelas mudanças biológicas e emocionais impostas, e a gravidez, é 

uma crise normativa ou transicional que faz parte do processo de desenvolvimento 

humano no ciclo vital da mulher. A respeito da teoria das crises (Caplan, 1963) as 

define como breves transtornos que ocorrem de tempos em tempos, quando o indivíduo 

enfrenta conflitos transitórios que estão além de sua capacidade, podendo ser gerado por 
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trasformações físicas ou psicossociais, e alterações fisiológicas e psicológicas, assim 

como as mudanças internas da puberdade, gravidez, menopausa, adoecimento e velhice.  

Desta forma, a gravidez ocorrendo na adolescência é considerada uma crise 

dupla, já que a crise da adolescência somar-se-ia a crise da gravidez, como duas crises 

superpostas (Bortoletti, 2007). Maldonado (2010) acrescenta que ao tornarem-se pais, 

os mesmo passam por identificações em nível consciente e insconconsciente, passando 

a avaliar seu próprio estilo parental e educaciononal vivido, como também há um 

processo de gestaçao das próprias expectativas e anseios com relaçao ao bebê, 

identificando-se a eles.  

De acordo com Bouzas et al. (2014), os adolescentes correspondem de 20 a 30% 

da população do mundo, sendo que no Brasil essa proporção equivale a 25%. A 

vivência desta fase de alterações e as descobertas sexuais deixam o adolescente 

vulnerável à exposição de situações de risco, dentre as quais o início precoce da 

atividade sexual, relações sexuais desprotegidas e, consequentemente, o aumento do 

risco de uma gravidez não planejada e/ou desejada (Almeida et al., 2014). 

O estudo realizado por Baratieri et al. (2011a) mostra que a percepção da 

gravidez na adolescência é vista como parte do processo de construção da autonomia do 

jovem, em que a sexualidade desempenha um papel proeminente. Conforme esses 

autores, ter a vivência da sexualidade para os jovens, mesmo morando com os pais, 

produz sentimentos de que estão gradativamente adquirindo a liberdade. 

Pesquisas apontam que a gravidez na adolescência é uma condição que eleva a 

possibilidade de prevalência de complicações fetais e maternas, além de ser um 

agravante socioeconômico para a família dessa jovem (Santos et al., 2009; Moura, 

Gomes, Sousa, & Maranhão, 2014). Conforme Bouzas et al. (2014), adolescentes 

menores de 16 anos podem apresentar um índice ainda maior de intercorrências 
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biológicas, como: menor desenvolvimento muscular, parto cesário e parto pré-termo, 

baixo peso ao nascer e morte fetal. Jorge, Fonseca, Silva e Costa (2014), relatam que se 

trata de um fenômeno complexo, pois se liga a projetos de vida, processo de construção 

de identidade, reconhecimento social e a própria descoberta e vivência da sexualidade. 

O que deflagra que o presente fenômeno representa uma questão de saúde 

pública, principalmente com o agravante da possibilidade da repetição do evento ainda 

nesta fase de desenvolvimento (Viellas, Gama, Filha & Leal, 2012). Caracteriza-se por 

reincidência da Gravidez na adolescência a partir da segunda gestação dentro da mesma 

faixa etária (Cavalli & Duarte, 2012). Na literatura pesquisada foram encontradas várias 

expressões que designam a ocorrência desse evento na adolescência, os mais 

encontrados foram: Repetição da Gravidez (Mata, Lemos, Ferreira, Braga & Maia, 

2009), Reincidência Gestacional (Baratieri, Vieira & Marcon, 2011b), Gravidez 

Recorrente na Adolescência (Silva et al., 2011), Reincidência de Gravidez em 

adolescentes (Bruno, Feitosa, Silveira, Moraes & Bezerra, 2009).  

A despeito da presente preocupação com relação a gravidez na adolescência, a 

sua repetição nesta faixa etária ainda tem sido um tema em evidência no meio 

acadêmico (Almeida et al., 2014). Adolescentes multíparas apresentam maior 

vulnerabilidade social, com menor acesso a educação, serviços de saúde e dificuldade 

em se inserir no mercado de trabalho. A identificação dos fatores que podem estar 

associados a repetição gestacional pode ser muito importante para auxiliar no 

desenvolvimento de estratégias preventivas a fim de evitar uma nova gravidez em 

adolescentes (Moccellin, Costa, Toledo & Driusso, 2010). 

As gestações sucessivas na adolescência parecem decorrer de inúmeros fatores 

que podem fazer parte do contexto de vida de uma adolescente, dentre os quais os mais 

relatados nas pesquisas são: baixas condições socioeconômicas, início precoce da 
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atividade sexual, baixa adesão aos métodos contraceptivos, viver em união estável ou 

casada, e abandono dos estudos (Ferreira et al., 2012; Nery, Mendonça, Gomes, 

Fernandes & Oliveira, 2011).  

Outra pesquisa que investigou os fatores de risco envolvidos na repetição da 

gravidez na adolescência, seus resultados apontam que entre as adolescentes que não 

frequentava a escola e vivia em união estável, 54% não fez uso de métodos 

contraceptivos na primeira relação sexual e 88% nunca participou dos programas de 

Planejamento Familiar (Mata et al., 2009). 

Estudos revelam que parte considerável das adolescentes apresenta uma 

segunda, terceira ou até quarta gestação sem planejamento, com altas porcentagens de 

repetição da gravidez acontecendo após pequenos intervalos entre elas (Barnet et al., 

2010). O intervalo entre a gravidez anterior e a atual varia de 1 a 12 meses (Braga et al., 

2010), de 24 meses (Crittenden, Boris, Rice, Taylor & Olds, 2009; Richio, Mauren & 

Raker, 2010), até cinco anos seguintes ao primeiro parto (Bruno et al., 2009). 

Estudos norte-americanos demonstraram haver uma taxa de reincidência 

gestacional de 15,9% a 20,9% de adolescentes, que já tiveram um filho (Richio et al., 

2010; Cox et al., 2012). Dentro da realidade brasileira, um estudo revelou taxas ainda 

mais elevadas para a realidade do País, com incidência de até 61% de adolescentes com 

mais de um filho, em uma população de 35.302.872 pessoas com idade entre 10 e 19 

anos (Santos et al., 2009) 

Assim sendo, segundo Manfré, Queiroz e Matthes (2014) nem a experiência e 

nem as consequências de uma reincidência gestacional na adolescência, são eficazes 

para a adoção de um comportamento sexual mais seguro. A ampliação e implementação 

de novas políticas públicas de saúde do adolescente que envolvesse o tema da promoção 

e prevenção evitaria que menos jovens participassem dessa estatística.  
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De modo que, ao tentar evitar a ocorrência da gravidez e, mais ainda, a repetição 

entre o público falado, possibilitará maiores chances de formação profissional e inserção 

no mercado trabalho das jovens.   Como consequência, a constituição familiar e criação 

dos filhos ficariam para um momento mais propício de forma planejada e de maior 

amadurecimento emocional (Moura, Gomes, Sousa & Maranhão, 2014). 
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3.3 SUPORTE FAMILIAR E GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA  

 

 

De acordo com Souza e Baptista (2008), a família é percebida como a conjuntura 

de interação social mais primária do indivíduo. Com isso, é considerada como a 

instituição provedora de apoio e base à conservação e sustentação da integridade física e 

psicológica dos seus entes.  

É vista como a mais importante fonte de suporte e espaço de promoção da 

satisfação das necessidades básicas das pessoas. Mas é também gerador de estresses por 

causa das dificuldades nas redes e ligações familiares, influenciando diretamente nos 

processos de saúde e doença (Campos, 2004).  

Desta forma, na maioria dos casos é na família que o suporte se estrutura e se 

mostra de forma mais firme e necessária, tendo a possibilidade dos vínculos tornarem-se 

mais arraigados e profundos, favorecendo o funcionamento familiar de forma coesa e 

estrututada. De modo que permita e facilite o desenvolvimento de capacidades em 

oferecer funções o qual esperasse dela, tais como: cuidado, carinho, atenção, empatia, 

afetividade, etc (Souza & Baptista, 2008). 

Por suporte familiar entende-se como a realização de tarefas e papéis destinados 

a família, tais como: oferecer apoio emocional, transmitir a cultura familiar e valores 

morais, orientar em direção ao amadurecimento, dar suporte e intermediar conflitos, 

cuidar dos seus membros e possuir características de uma família afetuosa, com boa 

comunicação e limites claros (Caplan, 1976).  

De acordo com Baptista, Teodoro, Cunha, Santana e Carneiro (2009) a família 

interfere diretamente na constituição do senso de responsabilidade da saúde no 

adolescente e os resultados de sua pesquisa mostram que um suporte familiar percebido 
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como inadequado esteve negativamente correlacionado a sintomas depressivos. Durante 

a trajetória de vida, a família perpassa por várias etapas e configurações, e uma das 

fases mais difíceis é da adolescencia, por ser considerado um momento de preocupação, 

principalmente, em relação ao futuro desses jovens (Baratieri et al., 2011b).  

Os estilos interacionais da família sofrem uma profunda inteferência diante da 

gestação e nascimento (Maldonado, 2010). Segundo Riekowski e Almeida (2009), 

ocorrem mudanças específicas nas relações e práticas entre os familiares e a gestante 

adolescente. No início, a família tende a rejeitar a situação levando-os a tomar atitudes 

drásticas, como forçar ao aborto ou exigir o casamento, e posteriormente preocupa-se 

com o bem-estar físico da adolescente e se mobiliza através do cuidado e do 

oferecimento de suporte durante a gravidez, elaborando planos para o momento após o 

nascimento da criança. 

De acordo com Baratieri et al. (2011b), diante da descoberta e vivência da 

gravidez, a adolescente se depara com inúmeras questões e situações que surgem no 

cenário familiar. Sob esse ponto de vista Manfré et al. (2010) afirma que, quando há 

apoio familiar e aceitação dos entes a gravidez na adolescencia nem sempre é vista 

como problema.   

A adolescente se alterna entre o desenvolvimento do desempenho dos papéis de 

mulher e mãe. Esse fato influencia diretamente na dinâmica familiar, sendo que, para o 

desenvolvimento saudável desta gestação, o apoio e a participação da família são 

determinantes na superação da crise situacional (Braga et al., 2010).  

Conforme pesquisa desenvolvida por Hoga, Borges e Reberte (2010) revelam 

que a família pode ser um fator de proteção para o bom desenvolvimento da gestação e 

no cuidado com o recém-nascido. Indica, ainda, que as adolescentes estudadas 
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mostraram poucos planos e expectativas para suas vidas, faltando efetivamente um 

planejamento, sugerindo que a gravidez viesse preencher essa falta de perspectiva no 

futuro.  

Entre vários fatores associados à recorrência gestacional na adolescência, a 

desestruturação familiar é um dos pontos presente. No entanto o relacionamento 

familiar é pouco explorado nas pesquisas (Jorge, Fonseca, Silva & Costa, 2014). 

É necessário verificar o contexto biopsicossocial e familiar que a adolescente 

com reincidência gestacional está inserida, também é preciso compreender como essa 

jovem percebe uma família, tendo em vista que este acontecimento pode levar à 

desorganização familiar, abandono escolar, afastamento social e do mercado de 

trabalho, além de impactos emocionais (Ewerton, 2010).  
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4. MÉTODO 

 

4.1) Desenho do Estudo: 

Pesquisa de desenho transversal e analítico. A coleta foi realizada no período de 

dezembro de 2013 a novembro de 2014.  

 

4.2) Local do Estudo:  

Ocorreu na cidade de Santa Cruz, estado do Rio Grande do Norte, no Hospital 

Universitário Ana Bezerra (HUAB). A escolha do referido local justifica-se por ser uma 

instituição de referência a toda 5ª Região de Saúde, o qual o índice de gravidez na 

adolescência cresce consideravelmente.   

 

4.3) Participantes do Estudo/Amostra:  

O cálculo amostral foi realizado com base nos dados do Setor de Faturamento do 

HUAB do ano de 2011 e do total de porcentagem de reincidência gestacional em 

adolescentes. A literatura mostra que a reincidência ocorre entre 10% a 30% das 

adolescentes que já tiveram um filho (Silva et al., 2011). De acordo com o levantamento 

feito, foram realizados 356 partos de Janeiro a Dezembro de 2011, na faixa etária dos 10 

aos 19 anos, desta forma tem-se a estimativa que deste número total de parto 30% foram 

de reincidência gestacional, dando um total de 106,80. Como indivíduos são seres de 

valores discretos e não contínuos, o resultado deve ser arredondado. Utilizando regras 

da lógica matemática, o valor deverá ser igual a aproximadamente 107. Sendo este o 

valor utilizado ao cálculo de amostra. Considerando o Erro Amostral de 5% e Nível de 

Confiança de 95%, obteve-se uma amostra de acordo com o seguinte balanço: 
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no qual N seria o tamanho da população. Z representa o valor crítico correspondente ao 

grau de confiança desejado, que é de 95% (erro amostral de 5%), π é a proporção 

populacional de indivíduos que pertence à categoria que será estudada, contudo, quando 

não se sabe sobre esta proporção, pode-se atribuir o valor de 0,5 (Levine, Berenson e 

Stephan, 2000). Assim, o valor foi de 84 sujeitos.  

Foram incluídas na amostra aquelas adolescentes puérperas multigestas, 

internadas na Unidade Funcional do Alojamento Conjunto do HUAB, na faixa etária de 

10 a 19 anos, para tanto se usou a definição da faixa etária de adolescente prevista pela 

Organização Mundial de Saúde, e que estivessem internadas por motivo de parto e/ou 

puerpério, consentindo, livre e esclarecidamente, participar desta investigação, 

possuindo a capacidade de verbalização oral, respeitando o período de trabalho de parto, 

parto e 12 horas pós-parto. E como critério de exclusão usou-se puérperas com má 

formação fetal, óbito fetal intra-uterino, adolescentes em processos abortivos atual e 

adolescentes abaixo dos 11 anos, visto ser a idade mínima para aplicação do Inventário 

de Percepção de Suporte Familiar (IPSF).  

4.4) Protocolos e Instrumentos:  

Este estudo utilizou-se de dois tipos Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e Termo de Assentimento (documento obrigatório em pesquisas 

com Seres Humanos registrando a anuência do participante da pesquisa, seja criança, 

adolescente ou legalmente incapaz), uma entrevista estruturada contemplado três 

aspectos do fenômeno da reincidência gestacional na adolescência e um teste 

psicológico. Descritos abaixo:  
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4.4.1) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), contendo 

informações sobre a pesquisa, identificação dos pesquisadores, riscos, benefícios e a 

confidencialidade para as adolescentes  de 18 a 19 anos e outro Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, com a mesmas informações acima descrito, 

adaptado para a assinatura do responsável, acrescido do Termo de Assentimento para as 

adolescentes de 10 a 17 anos; 

 

4.4.2) Questionário estruturado com três divisões por variáveis:  

 Aspectos Sociodemográficos: que investigam dados como idade, naturalidade, 

escolaridade/tempo de estudo, estado civil, trabalho, renda familiar. 

 Aspectos Obstétricos: que investigam dados como tipo de parto, intercorrências 

no parto e/ou puerpério, e demais dados biológicos da gestação. 

 Aspectos Psicossociais: idade da primeira relação sexual, número de parceiros, 

desejo da gestação, aceitação da gestação, gestação programada, intenção e 

tentativa de interrupção, conhecimento de métodos contraceptivos, uso de algum 

método contraceptivo e tempo de uso, relacionamento da adolescente com sua 

mãe, antecedente familiar para gestação na adolescência.  

Ressalta-se que a escolha pelas variáveis que compuseram o questionário 

decorreu de uma revisão de literatura, na qual observou-se os aspectos mais 

significativos sobre o fenômeno.  

4.4.3) Inventário de Percepção de Suporte Familiar: O Inventário de Percepção 

de Suporte Familiar – IPSF foi desenvolvido por Baptista (2005, 2007), cujo objetivo 

consiste em construir, validar e fornecer maneiras de mensurar o construto de suporte 

familiar. Baseado em instrumentos de suporte internacionais como o Family 
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Adaptability and Cohesion Evaluation Sacle (FACES III) de Olson, Portner e Lavee, 

Family Assessment Device (FAD) de Epstein, Baldwin e Bishop, o Family Awareness 

Scale (FAS) de Green, Kolevzon e Vozler, o Parental Bonding Instrument (PBI) de 

Parker, Tupling e Brown e o Questionário de Estilos Parentais de Gomide (este 

nacional.  

Atualmente são 42 itens, divididos em três dimensões, sendo o fator 1 

denominado de Afetivo-Consistente, que envolve questões a respeito da expressão de 

afetividade entre os membros, seja verbal ou não, interesse, simpatia, acolhimento, 

consistência de comportamentos e habilidades na resolução de problemas. O segundo 

fator é denominado de Adaptação Familiar, sendo pontuado de maneira invertida, 

questiona os sentimentos negativos em relação ao grupo familiar, como raiva, 

isolamento, exclusão, falta de compreensão entre outros, que apontam a ausência de 

adaptação no grupo. A última dimensão é a Autonomia. Nesta são avaliadas as relações 

de confiança, liberdade e privacidade entre os membros.  

A análise fatorial produzida pelo método dos componentes principais com 

rotação oblimim, normalizado por Kaiser, índice KMO final foi de 0,95 e o teste de 

esfericidade de Bartlett foi significativo ao nível de 0,00001 (χ2=17041,35; gl=861), os 

eingenvalues desta análise permaneceram superiores a 2,5 e a variância total explicada 

pelo instrumento foi de 41,4% (Baptista, 2007). As questões são do tipo likert de três 

pontos, nas quais o respondente assinala nunca ou quase nunca (0), as vezes (1) e 

sempre ou quase sempre (2). O requerente do Inventário de Percepção de Suporte 

Familiar (IPSF) é o Laboratório de Avaliação Psicológica em Saúde Mental da 

Universidade de São Francisco (UFS)- LAPSAM III - Itatiba/São Paulo e teve sua 

aprovação pelo Conselho Federal de Psicologia em 24/04/2009. 
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4.5) Coleta dos Dados:  

Após à análise, avaliação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a coleta de dados foi iniciada. 

A participação foi voluntária, as adolescentes puérperas multigestas foram informadas 

quanto aos objetivos da pesquisa e ao sigilo dos dados, assim aceitando em participar do 

estudo formalizaram com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, respeitando-se, assim, o preconizado pela Resolução 466/2014 do 

Conselho Nacional de Saúde. A coleta foi realizada pela pesquisadora com duas 

colaboradoras voluntárias também psicólogas, ficando sob a responsabilidade, dois dias 

por semana para cada.   

 

4.6) Análise dos Dados: 

Os dados foram computados em um software de processamento de dados (SPSS) 

que auxiliou a análise estatística descritiva e inferencial. Para caracterização dos 

aspectos sociodemográficos, obstétricos e psicossociais, bem como da percepção de 

suporte familiar utilizou-se da estatística descritiva, dentre os quais se avaliou medidas 

de tendência central, de dispersão, frequência absoluta e porcentagem. Salienta-se que 

os dados do Inventário de Percepção de Suporte Familiar (IPSF) foram analisados 

através do crivo de correção próprio do instrumento. 

Para averiguar a existência de relações entre as variáveis estudadas, foi utilizado 

o teste de Correlação de Pearson, ou o seu correspondente não paramétrico (para 

variáveis contínuas), o teste do X² (qui-quadrado) - (para variáveis categóricas), Teste T 

de Student e ANOVA. Destaca-se que no uso da estatística inferencial foi adotado como 
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significante um nível de 5% para o erro alfa, sendo a hipótese nula rejeitada quando 

p<0,05.  
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5. RESULTADOS 

 

 

Aspectos Sociodemográficos: 

 Nesse tópico é exposto o perfil das participantes, no que concerne aos aspectos 

sociodemográficos. As descrições foram postas na Tabela 01 e Tabela 02, 

descriminando os percentuais mais significativos deste ponto.   

 

Tabela 01 

Descrição dos Aspectos Sociodemográficos. 

Dados Sociodemográficos Número absoluto % 

Idade 

  

Menor ou igual a 17 anos 19 22,62 

Maior ou igual a 18 anos 65 77,38 

Cor  

 Branca 14 16,67 

Preta 11 13,1 

Parda 59 70,23 

Escolaridade  

 Analfabeto 1 1,19 

1º grau incompleto 48 57,14 

1º grau completo 16 19,05 

2º grau incompleto 12 14,29 

2º grau completo 7 8,33 

Frequência na Escola Durante a Gestação  

 Abandonou durante gravidez 32 38,1 

Frequência parcial 16 19,05 

Frequência normal 8 9,52 

Abandonou antes da gravidez 28 33,33 

Ocupação Atual  

 Estudante 6 7,23 

Do lar 25 30,12 

Agricultora 52 62,65 

Renda Familiar  

 Até 1 salário mínimo 1 1,2 

2 a 4 salários mínimos 3 3,61 

Dependência Financeira  

 Companheiro 39 46,43 

Familiares 7 8,33 

Companheiro e familiares 38 45,24 
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Tabela 02 

Descrição dos Aspectos Sociodemográficos 

Dados Sociodemográficos Número absoluto % 

Estado Civil  

 Casada/União estável 68 80,95 

Solteira com companheiro 13 15,48 

Solteira sem companheiro 3 3,57 

Tempo de União  

 Menor ou igual a 1 ano 11 13,1 

Entre 2 anos a 4 anos 58 69,04 

Maior ou igual a 5 anos 15 17,86 

Idade do companheiro  

 De 15 a 19 anos 4 4,76 

De 20 a 24 anos 30 35,71 

De 25 a 29 anos 40 47,62 

De 30 a 34 anos 7 8,33 

De 35 a 39 anos 3 3,58 

Mudança de Estado Civil Durante a Gestação  

 Sim 18 21,43 

Não 66 78,57 

Reside Com  

 Companheiro 47 56,62 

Parentes 2 2,41 

Pais 10 12,05 

Companheiro e pais 24 28,92 

Idade das Mães das Gestantes Adolescentes 

 De 30 a 39 anos 23 27,38 

De 40 a 49 anos 34 40,48 

De 50 a 59 anos 25 29,76 

Acima de 60 anos 2 2,38 

 

 

 

Aspectos Obstétricos 

 

 Nesse tópico é exposto o perfil das participantes, no que concerne aos aspectos 

obstétricos. As descrições foram postas na Tabela 03 e descrimina os percentuais mais 

significativos deste ponto. 
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Tabela 03 

Descrição dos Aspectos Obstétricos. 

 

Dados Obstétricos Número absoluto % 

Número de Gestações Anteriores 

  2 71 84,52 

3 12 14,29 

5 1 1,19 

Número de Paridades   

1 19 22,62 

2 62 73,81 

3 3 3,57 

Número de Abortos   

0 55 65,48 

1 27 32,14 

2 2 2,38 

Número de Consultas Pré-Natal   

Não realizou 2 2,38 

De 1 a 3 consultas 9 10,71 

De 4 a 5 consultas 35 41,67 

Acima de 6 consultas 38 45,24 

Intervalo Gestacional   

Até 12 meses 21 25 

De 13 a 24 meses 44 52,38 

De 25 a 48 meses 19 22,62 

Idade Gestacional ao Iniciar o Pré-Natal   

Não realizou o Pré-Natal 2 2,38 

Primeiro trimestre - 1 a 13 semanas 57 67,86 

Segundo trimestre - 14 a 26 semanas 25 29,76 

Idade Gestacional ao Parto   

Pré-Termo 3 3,57 

À termo 81 96,43 

Presença de Intercorrências na Gestação   

Sim 50 59,52 

(Com ameaça de parto prematuro) (11) (22,6) 

Não 34 40,48 

 

Tipo de Parto   

Normal 54 64,29 

Cesáreo 27 32,14 

Fórceps 3 3,57 

Presença de Intercorrências Durante o Trabalho de Parto/Pós 

Parto Imediato 
  

Síndromes Hipertensivas 1 1,2 

Desproporção Céfalo-Pélvica 3 3,61 

Hemorragias 2 2,41 

Lesão no canal de parto 2 2,41 

Nenhuma 75 90,37 

Complicações com o Recém Nascido   

Desconforto respiratório 19 22,62 

Outras 3 3,57 

Nenhuma 62 73,81 



38 

 

 

 Dentre as participantes do estudo 84,54% (n = 71) apresentaram em número de 

duas Gestações, 73,81% (n = 62) com dois partos e 65,48% (n = 55) não sofreram 

nenhum episódio de abortos, evidenciando percentual de 32, 14% (n = 27) de 01 aborto. 

A pesquisa identificou que 45,24% (n = 38) das adolescentes têm acima de seis 

consultas do pré-natal, porém vale ressaltar que uma quantidade expressiva de 41,67% 

(n = 35) teve entre quatro a cinco consultas de pré-natal.   

 No tocante ao intervalo gestacional a frequência de 44 jovens (51,8%) teve de 13 

a 24 meses de tempo entre as gestações e 67,86% (n = 57) iniciaram o pré-natal dentro 

do primeiro trimestre gestacional.  A idade gestacional ao parto em 96,43% (n = 81) foi 

considerado à termo, pois era superior a 37 semanas.   

Com relação às intercorrências na gestação 59,52% (n = 50) declararam que 

tiveram algum tipo de problema de saúde na gestação, sendo o mais frequente a ameaça 

de parto prematuro com 22,6% (n = 19) das adolescentes pesquisadas. Sobre o tipo de 

parto 64,29% (n = 54) das adolescentes tiveram o parto normal. Ainda se registrou uma 

frequência de 27 (32,14%) partos cesáreos. 

Este estudo revela ainda que das adolescentes multíparas, 89,29% (n = 75) não 

tiveram intercorrências durante o trabalho de parto e pós-parto imediato. Bem como 

73,81% (n = 62) não apresentaram complicações com o recém-nascido, 95,24% (n = 80) 

não eram fumantes e 98,81% (n = 83) não eram usuárias de substancias psicotrópicas.  

 

 

Aspectos Psicossociais 

 Neste tópico estão discriminados nas Tabelas 04, 05 e 06 os dados referentes à 

terceira parte de variáveis do questionário estruturado da pesquisa. Constando os 

maiores percentuais e frequências, das informações psicossociais.  
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Tabela 04 

Descrição dos Aspectos Psicossociais 
 

Dados Psicossociais Número absoluto % 

Idade da Primeira Relação 

  
12 aos 13 anos 27 32,14 

14 aos 15 anos 47 55,96 

De 16 anos acima 10 11,9 

Número de Parceiros   
De 1 a 2 parceiros 65 77,38 

De 3 a 4 parceiros 16 19,05 

De 5 a 6 parceiros 3 3,57 

Tempo de Atividade Sexual   
De 1 a 2 anos 10 11,9 

De 3 a 5 anos 63 75 

De 6 anos acima 11 13,1 

Gravidez Planejada   
Sim 41 48,81 

Não 43 51,19 

Gravidez Desejada   
Sim 36 42,86 

Não 48 57,14 

Apoio da Família   
Sim 61 72,62 

Não 23 27,38 

Apoio do Pai da Criança   
Sim 64 76,19 

Não 20 23,81 

Aceitação da Gestação   
Boa 20 23,81 

Regular 43 51,19 

Ruim 16 19,05 

Péssima 5 5,95 

Intenção e/ou Tentativa de Interrupção da Gestação  
Sim 2 2,38 

Não 82 97,62 

Antecedente Familiar para Gestação na Adolescência  
Sim 55 65,48 

(Mãe) 31 56,36 

(Prima) 23 41,81 

Não 29 34,52 
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Tabela 05 

Descrição dos Aspectos Psicossociais – Métodos Contraceptivos 

 

Dados Psicossociais Número absoluto % 

Conhecimento de Métodos Contraceptivos  
Não 0 0 

Sim 84 100 

Preservativo Masculino 

  Sim  73 86,9 

Não 11 13,1 

Anticoncepcional Oral 
  Sim 75 89,29 

Não 9 10,71 

Métodos de Barreiras 
  Sim 10 11,9 

Não 74 88,1 

Uso de Algum Tipo de Método 

  Sim 46 54,76 

Não 38 45,24 

Tempo de Uso de Algum Tipo de Método 

  Não usa nenhum método 37 44,05 

De 1 a 24 meses 30 35,71 

De 25 a 48 meses 15 17,86 

A partir de 49 meses 2 2,38 

 

 

 A primeira relação sexual das adolescentes ocorreu por volta dos 14 aos 15 anos 

em 55,95% (n = 47), também tiveram de 01 a 02 parceiros sexuais em 77,38% (n = 65). 

E constatou-se que 63 participantes (75%) apresentaram de 03 a 05 anos de tempo de 

atividade sexual.  

 Cerca de, 51,9% afirmaram que a gravidez não foi planejada (n = 43), com uma 

pequena redução 48,81% (n = 41) para a gravidez planejada. No item gravidez desejada 

57,14% (n = 48) relatam não ser uma gravidez desejada, ao passo que 36 (42,86) 

afirmaram desejar sua gestação.  



41 

 

 

 Observou-se que 72,62% (n = 61) tiveram o apoio da família e 76,19% (n = 64) 

o apoio do pai da criança. Porém quanto à aceitação da gestação foi regular com 51,19% 

(n = 43) e não houve a intenção e/ou tentativa de interrupção gestacional em 97,62% (n 

= 82) das adolescentes pesquisadas.  

 Para a caracterização dos métodos contraceptivos, 100% (n = 84) da amostra 

afirmam conhecer ao menos um tipo diferente. Dentro os mais conhecidos estão o 

anticoncepcional oral com 89,29% (n = 75) e o preservativo masculino com 86,9% (n = 

73), e o método de barreiras foi o menos conhecido entre as adolescentes com 88,1% (n 

= 74) de desconhecimento.  

 Verificou-se que 46 adolescentes (54,76%) já fizeram o uso de algum tipo de 

método, porém quando questionadas sobre o tempo de uso relevaram que 37 (44,05%) 

não usavam nenhum método e dentre as que faziam, usavam-nos pelo tempo mínimo de 

01 mês a 24 meses em 35,71% (n = 30). A pesquisa mostra que 65,48% (n = 55) das 

participantes deste estudo tem antecedente familiar para gestação na adolescência. 

Sendo em maioria a mãe com 36,9% (n = 31) e/ou uma prima com 27,4% (n = 23).  

 Ao serem questionadas sobre a avaliação que faziam dos seus relacionamentos 

(Tabela 06), tiveram a possibilidade de cinco opções indo de ótimo, bom, regular, ruim 

a péssimo.  Com relação ao próprio pai, 48,19% (n = 40) adolescentes avaliaram como 

sendo bom e outras 19,28% (n = 16) como ótimo. Da mesma forma, quanto ao seu 

relacionamento com a mãe, 47,62% (n = 40) avaliaram como sendo bom e outras 

35,71% (n = 30) como ótimo. Sobre o relacionamento delas com o companheiro 

64,29% (n = 54) também afirmam como sendo bom e 27,38% (n = 23) avaliaram como 

ótimo. 

 A respeito da reação dos mesmos ao conhecimento da gravidez, as participantes 

poderiam indicar entre boa, ruim e indiferente. Desta forma, 63 adolescentes (75%) 
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perceberam como sendo boa a reação materna e paterna 51 (61,45%), a reação do 

companheiro também foi percebida como sendo boa em 72 jovens (85,71%).   

 

Tabela 06 

Descrição dos Aspectos Psicossociais – Tipo de Relacionamento e reação à gestação.  

  

Dados Psicossociais Número absoluto % 

Relacionamento das Adolescentes com seus Pais 

 Ótimo 16 19,28 

Bom 40 48,19 

Regular 17 20,48 

Ruim 8 9,64 

Péssimo 2 2,41 

Relacionamento das Adolescentes com suas Mães 

 

Ótimo 30 35,72 

Bom 40 47,62 

Regular 10 11,9 

Ruim 4 4,76 

Relacionamento das Adolescentes com seus Companheiros 

 

Ótimo 23 27,38 

Bom 54 64,29 

Regular 5 5,95 

Ruim 2 2,38 

Reação Materna ao Conhecimento da Gravidez 

 

Boa 63 75 

Ruim 13 15,48 

Indiferente 8 9,52 

Reação Paterna ao Conhecimento da Gravidez 

 

Boa 51 61,45 

Ruim 15 18,07 

Indiferente 17 20,48 

Reação do Companheiro ao Conhecimento da Gravidez 

 

Boa 72 85,72 

Ruim 8 9,52 

Indiferente 4 4,76 
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Inventário de Percepção do Suporte Familiar 

 

 A Tabela 07 apresenta os achados do instrumento utilizado, o Inventário de 

Percepção do Suporte Familiar. Diante da importância na pesquisa, serão expostos os 

resultados das três dimensões analisadas pelo teste, bem como seu escore total.   

 

 

Tabela 07 

Descrição dos resultados do Inventário de Percepção do Suporte Familiar. 

 

Categoria/Pontuação N° de entrevistas % 

Fator 01: Afetivo-Consistente (F1). 

Alto: 34-42 13 15,47 

Médio-Alto: 29-33 19 22,62 

Médio-Baixo: 23-28 20 23,81 

Baixo: 0-22 32 38,09 

Familiar do Fator 02: Adaptação Familiar (F2). 

Alto: 24-26 11 13,09 

Médio-Alto: 22-23 11 13,09 

Médio-Baixo: 19-21 14 16,66 

Baixo: 0-18 48 57,14 

Fator 03: Autonomia (F3). 

Alto: 15-16 19 22,62 

Médio-Alto: 13-14 8 9,52 

Médio-Baixo: 10-12 22 26,19 

Baixo: 0-9 35 41,67 

Escore Total das três dimensões (TOTAL). 

Alto: 71-84 8 9,52 

Médio-Alto: 64-70 10 11,9 

Médio-Baixo: 54-63 26 30,95 

Baixo: 0-53 40 47,62 

 

 

 

 

  No tocante a primeira dimensão, denominado de Afetivo-Consistente, revelou 

que 38,09% (n = 32) das adolescentes têm um escore Baixo nesse fator, seguido de 

Médio-Baixo com 20 participantes (23,81%), posteriormente com Médio-Alto em 
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22,62% (n = 19) e por último um escore alto com 15,47% (n = 13). Com relação a 

segunda dimensão, denominado de Adaptação Familiar, constatou-se que 57,14% (n = 

48) das adolescentes têm um escore Baixo nesse item, ao passo que 14 participantes 

(16,66%) tiveram um escore Médio-Baixo, já com Médio-Alto e alto mostraram  

pontuações equivalentes com 13,09% (n = 19) cada.  

 Na última dimensão, denominado de Autonomia, mostrou que 41,67% (n = 35) 

das jovens pesquisadas também têm um escore Baixo nesse fator, acompanhado de 

Médio-Baixo com 22 participantes (26,19%), seguido com Médio-Alto em 9,52% (n = 

08) e finalizando um escore alto em 22,62% (n = 19). Na avaliação da pontuação, 

frequência e percentual do Escore Total das três dimensões, obteve-se um escore Baixo 

em 47,62% (n = 40) das adolescentes da amostra, seguido por Médio-Baixo em 30,95% 

(n = 26), posteriormente com Médio-Alto em 11,90% (n = 10) e finalizando com um 

escore alto em apenas 9,52% (n = 08). 

 

 

 

Relação entre Inventário de Percepção do Suporte Familiar e variáveis 

sociodemográficos, obstétricas e psicossociais.  

 

 Salienta-se que com todas as variáveis anteriormente descritas, foram efetuadas 

análises inferenciais, apresentando alguns valores significativos. Realizaram-se as 

correlações (Pearson e Spearmann), diferenciações (teste T de Student e seu respectivo 

não paramétrico) e análise de variância (ANOVA).  
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IPSF x Aspectos sociodemográficos 
 
 
 

Tabela 08: 

Correção IPSF com a Idade do Companheiro. 

 
F1 F2 F3 TOTAL 

IDADE DO 

COMPANHEIRO 

Correlação de Pearson 0,124 0,027 0,215 0,151 

Valor-p 0,261 0,809 0,049* 0,169 

N 84 84 84 84 

* valores  significativos p < 0,05. 
 

A correlação entre a idade do companheiro e Fator 3 (Autonomia) foi 

significante, como a correlação foi positiva pode-se dizer que neste conjunto de dados 

quando a idade do companheiro aumenta a dimensão da Autonomia também aumenta. 

 

 

 

IPSF X Aspectos obstétricos 

 

 

Tabela 09: 

Correlação IPSF com o Intervalo Gestacional 

 

 
F1 F2 F3 TOTAL 

INTERVALO 

GESTACIONAL 

Correlação de Pearson 0,229 0,117 0,179 0,222 

Valor-p 0,036* 0,289 0,104 0,042* 

N 84 84 84 84 

* valores  significativos p < 0,05. 

 

 

A correlação entre o intervalo gestacional e Fator 1 (Afetivo-consistente) foi 

significante, como a correlação foi positiva pode-se dizer que neste conjunto de dados 

quando o intervalo gestacional aumenta o Fator 1 também aumenta. Da mesma forma 

foi possível verificar a correlação entre o intervalo gestacional e o escore total do IPSF, 

sendo uma correlação positiva sugere que quando o intervalo gestacional aumenta o 

escore total também aumenta. 
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IPSF X Aspectos Psicossociais 

 

Tabela 10: 

Dependência Financeira X Fator 2 (Adaptação Familiar) do IPSF 

 

 

 DEPENDENCIA  FINANCEIRA 
Diferença Média 

 DP Sig. 

Familiares Companheiro 4,473* 2,054 ,032 

Companheiro e Familiares 4,383* 2,058 ,036 

 

Verifica-se uma tendência a significância no que diz respeito a análise de 

variância entre grupos de dependência financeira e o escore no Fator 2 (Adaptação 

Familiar) do IPSF. Tal variância pode ser observada em se tratando de mulheres que 

dependem financeiramente de seus familiares em relação aos que dependem de seus 

companheiros e daqueles casos em que há uma dependência financeira de companheiros 

e familiares. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

No que concerne a faixa etária das adolescentes entrevistadas, o resultado está de 

acordo com a literatura (Nunes, Picanço, Sanchez & Junior, 2014). Dado também 

confirmado em Santos et al. (2009), no qual mostra a média de idade da repetição 

gestacional aos 18,1 anos, com mediana e moda de 18 a19 anos.   

 Sobre a naturalidade os dados evidenciam que na cidade de Santa Cruz/RN há o 

maior índice de repetição gestacional na adolescência. Demonstrando possíveis lacunas 

nas ações ligadas a saúde do adolescente, ou mesmo pela facilidade do acesso devido a 

localização do hospital nesta cidade. 

 A cor parda é mais declarada entre as jovens da amostra, constatando o padrão 

de resposta de pesquisas já realizadas (Jorge et al., 2014). Observou-se que, quanto ao 

estado civil, viver em união estável/casada é predominante entre o público, sendo esta a 

tendência esperada dentro dos estudos na área (Santos et al., 2014). 

Autores afirmam que relacionamentos estáveis aumentam a frequência da 

atividade sexual e a probabilidade do uso inadequado de métodos contraceptivos, 

favorecendo uma nova gestação. Paralelamente a este fator, a união estável pode estar 

vinculada a uma aprovação social, na qual mães adolescentes estariam sujeitas as 

pressões diante da descoberta uma gravidez (Nunes et al., 2014).  

 Sobre a situação conjugal, a pesquisa revela que as adolescentes possuem uma 

relação estável, com a maioria entre 2 a 4 anos de união. De acordo com estudos 

realizados o tempo de união quando prolongado influencia a recorrência da gravidez na 

adolescência e aumenta a dependência, principalmente financeira, da adolescente com 

seu parceiro (Jorge et al., 2014). Da mesma forma, a associação entre a idade do 
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companheiro, dependência financeira e moradia é perceptível, visto que companheiros 

com idades que variam entre 25 a 29 anos, é possível que este tenha uma renda 

financeira que possa manter, minimamente, sua família. 

 Diante dessa situação é possível que ocorra um agravo na situação 

socioeconômica em que já estão inseridas, uma vez que, como observado nos dados da 

pesquisa, estas jovens não trabalham, e a maioria dos companheiros mantém a família 

com base em um salário-mínimo. Fator que pode elevar o aumento da dependência 

financeira da adolescente em relação à ajuda da família de origem e/ou ao seu parceiro 

(Moura et al., 2014).  

 Em consonância aos dados desta pesquisa, que apontam para o abandono escolar 

durante a gravidez atual, Almeida et al. (2014), evidencia que tal situação vem acarretar 

prejuízos na formação profissional e pessoal das adolescentes. Tornando mais difícil a 

inserção destas jovens no mercado de trabalho, podendo levar a reprodução e possível 

aumento de fatores de risco socioeconômicos, bem como psicológicos e obstétricos. 

 Analisando os dados obtidos nesta pesquisa, o perfil das adolescentes 

participantes é representado pelo baixo nível de escolaridade e baixas condições 

socioeconômicas. A ocupação como agricultora compreende-se pelo fato do local da 

pesquisa ter se dado no interior do estado, lugar no qual a atividade rural é parte 

predominante da economia.  

 Acerca da condição de baixa escolaridade das gestantes pesquisadas, com 

maiores índices abaixo de 10 anos de estudos, equivalente a ter estudado até o Ensino 

Fundamental. Estudos apontam a importância do grau de instrução como indicador do 

nível socioeconômico e da qualidade de vida (Costa, Santos, Souza, Cruz & 

Nascimento, 2010).  
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 Desse modo, a associação entre o nível de escolaridade e a gravidez é 

perceptível, na qual a fecundidade da mulher está relacionada com diversos aspectos de 

sua vida, entre eles o conhecimento sobre o uso de métodos contraceptivos. (Teixeira, 

Rocha, Moraes, Marques & Villar, 2010).  Guzmán e Stritto (2012) relatam que 

adolescente com baixo nível de escolaridade se expõem de forma mais significativa em 

comportamentos sexuais de risco se comparado a jovens com nível de escolaridade mais 

alto.    

 Ainda segundo esses autores, analisar a renda é importante visto que representa 

um indicador de saúde. Baixas condições socioeconômicas estão interligadas a uma 

maior restrição de acesso aos serviços de saúde, bem como utilização de tecnologias 

adequadas e recursos de prevenção (Teixeira et al., 2010).  

Neste estudo, os achados com relação aos aspectos obstétricos condizem com os 

resultados de muitas pesquisas nacionais, bem como traduz aspectos da realidade local 

do município. Sobre estas variáveis, destaca-se que a OMS (2000) salienta como 

primordiais pesquisas em saúde reprodutiva relativas à sexualidade, à contracepção e á 

concepção, incluindo a gravidez, o parto e o puerpério, sugerindo dessa forma que os 

fatores próprios do contexto sociocultural, ou seja, valores, crenças, condições 

socioeconômicas, entre outros, sejam contempladas como eventos importantes para elas.   

Estudos revelam que parte considerável das adolescentes apresenta uma 

segunda, terceira ou até quarta gestação sem planejamento, com altas porcentagens de 

repetição da gravidez na adolescência acontecendo após pequenos intervalos entre elas 

(Barnet et al., 2010). Porém os dados desta pesquisa sugerem que este quantitativo é de 

duas gestações, sendo uma terceira ou quarta ocorrendo de forma muito esporádica.  

Com relação ao quantitativo de consultas do pré-natal, a pesquisa evidenciou 

que as adolescentes têm acima de seis consultas e estão iniciando o pré-natal dentro do 
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primeiro trimestre gestacional. Considerando as orientações preconizadas pelo 

Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento do Ministério da Saúde (2002), 

algumas são: o número mínimo de 06 de consultas de pré-natal e o início do 

acompanhamento pré-natal preferencialmente até a 14ª semana de gravidez. Tal achado 

permite pensar algumas hipóteses, tais como: quanto mais filhos, mais a mulher 

considere a importância da adesão ao pré-natal, ou mesmo que houve um maior acesso 

ao pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde nas cidades das adolescentes pesquisadas e 

que a captação precoce das gestantes tem ocorrido de forma adequada.  

Resultado que precisa ser melhor investigado de forma comparativa entre as 

adolescentes primigestas, visto que segundo Manfré et al. (2010), a gravidez na 

adolescência está associada a início tardio ao pré-natal e baixo número de consultas no 

pré-natal. O número de consultas de pré-natal entre as adolescentes multigestas não foi 

influenciado significativamente por variáveis como idade materna, renda ou ocupação 

das jovens.  

No tocante ao intervalo gestacional o período crítico para a recorrência do fato é 

acima de 01 ano até o segundo ano após a primeira gestação.  O intervalo entre a 

gravidez anterior e a atual varia de 1 a 12 meses (Braga et al., 2010), porém os dados de 

grande parte das pesquisas sugerem de 24 meses (Crittenden et al., 2009; Richio et al., 

2010), e de menor quantidade até cinco anos seguintes ao primeiro parto (Bruno et al., 

2009).  

Estudos norte-americanos evidenciaram uma taxa de reincidência gestacional de 

15,9% a 20,9% de adolescentes (Richio et al., 2010; Cox et al., 2012). Dentro da 

realidade brasileira, um estudo revelou taxas ainda mais elevadas para a realidade do 

País, com incidência de até 61% de adolescentes com mais de um filho (Santos et al., 

2009). 
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Dentre as participantes a idade gestacional ao parto foi superior a 37 semanas, 

considerado à termo. A idade gestacional é importante, afinal nela existem 

transformações não apenas do desenvolvimento do bebê, mas também da mãe, à medida 

que cada trimestre é permeado por mudanças físicas, psicológicas e emocionais na vida 

da mulher (Maldonado, 2010).  

Segundo Bouzas et al. (2014) mães adolescente tem maior probabilidade de 

realizarem parto vaginal em relação às grávidas adultas, e foi atribuído há diversos 

fatores, tais como: melhor função miometrial, maior elasticidade do tecido conjuntivo, 

melhores condições anatômicas do colo uterino e maior incidência de recém-nascidos 

com baixo peso (Yadav et al., 2008; Mahavarkar, Madhu, & Mule, 2008), indo ao 

encontro com os achados desta pesquisa. Quanto à taxa de cesariana, a literatura 

revisada apresentou porcentagens de 31, 3% (Ayuba & Gani, 2012), o atual estudo 

evidenciou taxa aproximada com 32,14% de cesariana.   

 Porém, pesquisas apontam que a gravidez na adolescência é uma condição que 

eleva a possibilidade de prevalência de complicações fetais e maternas, corroborando 

com os achados desta pesquisa (Santos et al., 2009; Moura et al, 2014; Bouzas et al., 

2014). Visto que foi possível identificar uma alta incidência de complicações na 

gestação, sendo o mais frequente a ameaça de parto prematuro com 22,6% das 

adolescentes pesquisadas. A baixa frequência de intercorrências durante o trabalho de 

parto e pós-parto imediato, bem como poucas complicações com o recém-nascido, pode 

ser justificado em virtude do perfil assistencial do hospital, que é de baixa e média 

complexidade. Sendo assim, um dado que deve ser considerado com atenção. 

 Embora não tenha encontrado incidências relevantes de usuárias de substancias 

psicotrópicas, a literatura revisada evidencia que as adolescentes multigestas apresentam 

maior incidência em relação ao hábito de fumar e à ingestão de bebidas alcoólicas 
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durante a gestação se comparadas as adolescentes primigestas (Viellas et al., 2012). 

Pesquisa realizada no centro-oeste brasileiro evidencia taxas de 25% a 50% de uso de 

drogas lícitas ou não (França et al., 2013).  

O início precoce da atividade sexual, segundo Viellas et al. (2012), está 

associado a um maior numero de filhos. Os achados desta pesquisa revelam que a faixa 

etária dos 14 aos 15 anos é o período no qual vem ocorrendo a primeira relação sexual, 

e segundo Nery et al. (2011) no Brasil a idade dos 15 anos tem um significado de 

passagem da fase de menina para a fase de mulher.   

Frequentemente as adolescentes têm sua primeira relação sexual com o parceiro 

no período do namoro. Porém como essas relações, em sua maioria, ocorrem de forma 

desprotegida, aumenta o risco uma gravidez não planejada logo após a iniciação sexual 

(França et al., 2013). 

Quanto mais cedo ocorrer à primeira gravidez, mais chance de uma segunda 

ainda na adolescência. Nesta pesquisa considerando os resultados da faixa etária da 

amostra de 18 a 19 anos e o intervalo gestacional na faixa dos 2 anos, pode-se inferir 

que a primeira gestação se deu por volta dos 16 anos. Pesquisa realizada com mulheres 

adultas que vivenciaram a gravidez na adolescência de forma única a idade média foi de 

17,2 anos (Silva, Coutinho, Katz & Souza, 2013). 

De acordo com Priestch, Lovisi, Lima e Legay (2011) por ano 80 milhões de 

mulheres no mundo vivenciam a situação de ter uma gestação não planejada. O 

acontecimento desse fenômeno é responsável por um risco adicional no quantitativo de 

abortamentos realizados e a probabilidade de aumentar o risco de morbidade e 

mortalidade ligadas ao aborto.  

A esse respeito, a pesquisa evidencia dados estatisticamente próximos em 

relação ao planejamento gestacional, com um discreto aumento to tocante a gravidez 
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não planejada (51, 19%). Não ter desejado a gestação (57,14%) corrobora com dados 

nacionais que apresentam resultados de até 60% (Viellas et al., 2012). Apesar de altos 

índices entre as participantes no presente estudo, não houve intenção e/ou tentativa de 

interrupção gestacional de forma considerável.  

Estudo nacional sugere que mulheres com menos de 20 anos são as mais 

propensas a interromper a gravidez (Chaves, Pesseni, Bezerra & Nunes, 2010). Assim é 

possível que as participantes tenham preferido não declarar o aborto provocado por 

questões de aceitação social ou religiosas, visto que foi cogitado em somente 2,38%.  

No que concerne à aceitação, estudiosos afirmam que o momento gestacional 

influencia a percepção da gravidez. E conforme Nakamura (2010) a aceitação afeta 

vários aspectos da vida materna, dentre eles, a motivação necessária ao processo de 

adaptação ao papel materno, sentimentos positivos em relação ao feto, motivação 

interna para o comportamento de autocuidado e favorece a adaptação ao período 

puerperal. Esse fato merece atenção, pois a pesquisa mostra que a adolescentes 

multigesta tiveram uma aceitação regular diante da gravidez atual. 

Informação importante sobre os métodos contraceptivos é de que toda a amostra 

se declara como conhecedora de ao menos um método, porém quando questionada 

quanto ao uso, mais da metade da população pesquisa não utilizava nenhum método. 

Alves e Brandão (2009), destacam que as informações sobre a saúde reprodutiva estão 

sendo amplamente divulgada, porém não se conhece a qualidade dessas informações e 

quais as suas fontes, se unidades de saúde, escola, amigos ou família.  

A existência de efeitos colaterais indesejados pode ser a principal causa de 

consequentes abandonos e/ou falhas no uso do método, bem como a não aceitação do 

parceiro ao uso do preservativo masculino (Teixeira et al., 2010). Outros fatores que 

podem estar associados são imposições das demandas sociais e culturais relativos aos 
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papéis de gênero, visto que a iniciação sexual é estimulada ao menino e a menina é 

impedida de exercer sua libido (Tronco & Dell’Aglio, 2012), o pensamento mágico que 

é uma expressão utilizada para descrever a crença que o pensamento evitaria a 

ocorrência de situações desagraváveis (Santos et al., 2009) e o planejamento em 

engravidar. 

A pesquisa mostra que os mais conhecidos são o anticoncepcional oral e o 

preservativo masculino. Sobre a prevalência desses métodos contraceptivos pode estar 

relacionada à distribuição gratuita nos postos de saúde (Gomes et al., 2011), visto que a 

população pesquisada realizava pré-natal na rede pública.  

Conforme relatado em várias pesquisas, o conhecimento limitado e/ou 

inadequado sobre o uso de contraceptivos, aliado à precocidade do início das relações 

sexuais, bem como o tempo de união do casal e a falta de apoio e/ou continuidade nos 

Programas Governamentais de saúde voltados para o público, contribuem fortemente 

para o aumento da gravidez na adolescência (Souza, Silva & Vieira, 2009; Fraça et al., 

2013) e sua repetição. Desta forma, ressalta-se que essas informações corroboram com 

os achados desta pesquisa. 

Na avaliação sobre antecedentes gestacionais, observou-se uma frequência 

considerável de 65,48% (n = 55) dessa variável, principalmente vinculada a figura 

materna. Dado que corrobora com a pesquisa de Riekowki e Almeida (2009), na qual 

relata que há uma repetição dos padrões de comportamento materno ou de parentes 

próximos.  

A pesquisa evidencia que as adolescentes têm um melhor relacionamento com 

suas mães e classificaram de bom a ótimo, seguido pelo relacionamento com seus 

companheiros, também de bom a ótimo. Já no relacionamento com os pais, no item 

regular, foi o que evidenciou maior porcentagem, chegando a 20,48%.   
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Conforme Viellas et al. (2012), a satisfação do progenitor com relação a 

gestação atual tende a ser menor dentre as adolescentes multigestas, porém neste estudo 

mostrou que os parceiros das adolescentes tiveram uma reação boa em 82,71%, sendo 

até mesmo superior a reação materna ao conhecimento da gravidez mesmo esta tendo o 

melhor relacionamento com as adolescentes.  

Observou-se na análise desse instrumento a prevalência de baixo escore nas três 

dimensões avaliadas e no valor total do IPSF. Conforme Baptista (2009) a dimensão 1 

(Afetivo Consistente) baixa, pode ser compreendida como a percepção do indivíduo em 

uma família pouco afetiva, pouco interessada em suas atividades, distante 

emocionalmente, com dificuldades na imposição de limites, na comunicação familiar e 

na resolução adequada dos seus problemas. 

Dados que corroboram com os achados de Riekowski e Almeida (2009), no qual 

as adolescentes verbalizam haver falhas com relação ao estabelecimento de normas e 

limites quanto a vivência da vida sexual dessas jovens, assim como uma dificuldade de 

uma comunicação saudável entre os entes. E frequentemente quando há orientações é 

atribuída a responsabilidade a genitora da adolescente (Hoga et al., 2010).  

Verificou-se uma correlação entre o intervalo gestacional e Fator 1 (Afetivo-

Consistente), indicando que as adolescentes da amostra que estavam inseridas em uma 

família com mais afeto, mais comunicação e regras claras, também apresentaram um 

maior intervalo gestacional. Segundo Graciano, Marcos, Júnior e Lago (2014), o repasse 

de informações intrafamiliar sobre a sexualidade é escassa, porém a conversa entre pais 

e filhos é primordial para as adolescentes e é um fator de proteção para gestações não 

planejadas.  

A dimensão 2 (Adaptação Familiar) baixa, está vinculada a sentimentos de 

incompreensão e não pertencimento ao núcleo familiar, sugerindo relações de 
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agressividades entre membros (gritos e brigas), isolamento e sentimentos negativos com 

relação a família, como raiva e vergonha (Baptista, 2009). Esse dado pode representar a 

vivência dessas gestantes em um ambiente de risco, com possibilidade de agressões por 

parte do companheiro e/ou familiares.  

Estudos apontam que a adolescente grávida está mais vulnerável a vivencia da 

violência intrafamiliar, devido a própria imaturidade emocional característica da idade e 

da relação de dependência financeira. Os maus-tratos são de natureza psicológica, com 

punições, humilhações e intimidações, podendo chegar a agressões físicas (Pereira, 

Lovisi, Lima & Legay, 2010; Monteiro, Costa, Nascimento & Aguiar, 2007). 

Segundo a OMS, a violência praticada contra as mulheres dentro da sociedade 

brasileira, está interligada a uma possível condição da representação social de 

subordinação da mulher e abrange a agressão física, sexual, psicológica e econômica 

(OMS, 2002). Trata-se de uma questão que tem muitas implicações na saúde e bem-

estar da mulher, acarretando aumento de custos para o sistema de saúde e prejudicando 

no desenvolvimento do Recém-nascido (Garcia-Moreno, 2005).  

O baixo escore na dimensão 3 (Autonomia) pode indicar pouca liberdade de 

expressão e autonomia para realizar tarefas ou atividades que gosta, não 

necessariamente interligada ao alto controle dos pais (Baptista, 2009). E pesquisa 

nacional revela que esses fatores estão relacionados a ocorrência da gravidez na 

adolescência (Hoga et al., 2010).  

A existência da correlação entre a idade do companheiro e Fator 3 (Autonomia) 

foi significante, evidenciando que quanto mais velho o companheiro mais aumenta a 

autonomia das adolescentes. Sugerindo que a idade vai influenciar no tipo de suporte 

familiar oferecido a gestante, ou seja, quanto mais velho mais adequado tenderá a ser o 

suporte.  



57 

 

 

Em decorrência da imaturidade e da inexperiência da fase, algumas jovens 

podem apresentar dificuldade no processo de adaptação da condição materna (Spindola, 

Tavares, Fonte, Pinheiro & Francisco, 2014). Nunes et al., (2014) relata que a base 

emocional da mãe adolescente é influenciada pelo apoio familiar recebido, e 

consequentemente acaba refletindo nos cuidados e no desenvolvimento da criança.  

A função do suporte familiar é extremamente importante uma vez que no sentido 

extremo pode favorecer a atribuição ao papel da família a criação e o cuidado do recém-

nascido, subestimando a capacidade da adolescente de cuidar do próprio filho (Silva, 

Nakano, Gomes & Stefanello, 2009). Da mesma forma também pode contribuir no 

fortalecimento de uma relação mãe-filho saudável (Manfré et al., 2010). 

De forma geral o Baixo escore do Suporte Familiar mostra que as adolescentes 

deste estudo percebem suas famílias distantes emocionalmente, que não demonstram 

carinho, atenção e apresenta dificuldades na sua estruturação. Em estudo realizado por 

Zdanovick, Janne e Reynaert (2004) sobre correlação entre os tipos de relações 

familiares e a crenças que os adolescentes têm sobre sua saúde, constatou um nível de 

significância entre o modelo de dinâmica Familiar e a formação do autojulgamento da 

responsabilização sobre a saúde. Evidenciando que uma família mais coesa tende a 

atribuir aos jovens sua própria capacidade de cuidar de si, também sugere que famílias 

mais flexíveis diminuem a atribuição ao acaso dos acontecimentos de saúde.  

De acordo com a literatura, a estrutura familiar adequada pode proporcionar um 

ambiente favorável para discussões acerca de questões ligadas à sexualidade. 

Estimulando a um comportamento sexual e reprodutivo seguro, evitando assim uma 

gestação na adolescência (Graciano et al., 2014; Baratieri et al., 2011b), porém precisa 

ser melhor explorado (Haldre, Rahu, Rahu, & Karro, 2009; Commedador, 2010) 
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Da mesma forma foi possível observar correlação entre o intervalo gestacional e 

o escore total do IPSF. Evidenciando que as adolescentes que tem maior intervalo 

gestacional também apresentam um suporte familiar mais alto.   

Esta variável é muito importante para a repetição gestacional, afinal é este o 

período de recuperação pós-parto, de adaptação à nova realidade e de reajustamento 

social, como o retorno escolar e o planejamento familiar. É também o período entre as 

gravidezes, sendo assim, esta pesquisa sugere que caso a adolescente tenha um suporte 

familiar mais alto também poderá demorar a engravidar novamente, com a possibilidade 

desta nova gestação ocorrer posteriormente a adolescência. 

Ainda verifica-se a existencia de resultados diferentes com relação a percepção 

da gestante em seus relacionamentos materno, paterno e do companheiro e o escore do 

Suporte Familiar. Visto que nesse quesito ela indica que ter o relacionamento de bom a 

ótimo com seus entes, porém no instrumento apresentaram um escore Baixo, indicando 

a existência de um inadequado Suporte Familiar.  

Para esse achado deve ser considerado a possibilidade de uma tendência a 

resposta de cunho positivo no questionário, sugerindo uma forte ligação entre as normas 

culturais e o padrão de respostas que sejam socialmente aceitas. Segundo Furnham 

(1986), a desejabilidade social, é um conceito antigo, porém frequentemente usado para 

indicar tendências de distorção de autorrelatos para um sentido favorável, negando, 

assim, traços e comportamentos socialmente indesejáveis. 

A generalização dos dados deve ser vista com cuidado, já que os referidos 

achados e inferências expostas dizerem respeito somente às adolescentes participantes, 

sendo essa uma limitação do estudo. E apesar dessa dificuldade, os resultados foram 

condizentes com outras pesquisas, principalmente nacionais. Outra limitação está no 

fato da amostragem ser usuária de serviço de saúde vinculada ao SUS e que atende 



59 

 

 

principalmente a uma população de classe socioeconômica mais baixa, favorecendo a 

predominância de um tipo de perfil.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

O presente estudo teve seus objetivos alcançados e respondidos. De modo que, 

foi possível verificar a existência de relações entre algumas variáveis dos aspectos 

sociodemográficos, obstétricos e psicossociais e a percepção de suporte familiar em 

adolescentes com repetição gestacional.  

Um dado importante a ser considerado é do baixo escore do IPSF entre a maioria 

das adolescentes multigestas. Indicando a necessidade de se ampliar a pesquisa a outras 

regiões, comparar dados entre adolescentes primigestas e concomitantemente 

aprofundar o tema dentro das relações familiares. 

Além disso, foi possível constatar a existência de correlação entre o suporte 

familiar e o intervalo gestacional. Este resultado enfatiza a relevância que a família pode 

ter na prevenção de uma nova gestação na adolescência, ao passo que aumentaria o 

tempo entre as gravidezes, podendo até ocorrer fora da adolescência. 

A pesquisa revela outro aspecto preocupante que pode estar ligado a 

vulnerabilidade e exposição em um ambiente de violência intrafamiliar. Mostrado pelo 

baixo escore da dimensão de Adaptação Familiar. Nesse sentido, sugere-se que sejam 

desenvolvidos novos estudos que objetivem criar e validar um instrumento que possa 

aferir a ocorrência do fato entre adolescentes grávidas.    

Observou-se que nos aspectos sociodemográficos o perfil das participantes 

representa satisfatoriamente os resultados da literatura. Tendo como características mais 

marcantes: o baixo nível de escolaridade, alto índice de abandono escolar, baixa renda 

familiar e residir com o companheiro.  
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O perfil obstétrico evidenciou um bom acesso aos serviços de saúde, com um 

número de consultas de pré-natal dentro do que é preconizado pelo Ministério da Saúde, 

porém a presença de intercorrências na gestação ainda é um fator que merece atenção. 

Além disso, verificou-se a captação precoce da gestante.  Destacam-se as contribuições 

dessas informações na melhoria da qualidade da assistência à saúde ofertada aos 

adolescentes.   

Verificou-se que as participantes conheciam ao menos um método 

contraceptivo, porém não foi o suficiente na prevenção da nova gestação. Foi 

identificado, também, elevado índice de baixa adesão aos métodos contraceptivos e 

inicio precoce da relação sexual entre adolescentes multigestas. 

É importante destacar que quando se trata de uma pesquisa relacionada à 

repetição gestacional na adolescência, é imprescindível observar a influência de 

diversos fatores, tais como: de ordem social, cultural, econômica, psicológica, obstétrica 

e de estrutura familiar. Desta forma, perante a verificação multicausal deste fenômeno 

não é possível inferir que somente o Suporte Familiar irá interverir neste processo e sim 

uma complexa teia de situações que essa jovem está inserida.  

Diante do exposto, o presente estudo traz apontamentos que poderão nortear 

ações e medidas preventivas a gravidez na adolescência e sua repetição, bem como 

futuras pesquisas na área.  Também indica necessidade de investimentos em programas 

de cunho educativo voltado ao planejamento familiar e a adesão aos métodos 

contraceptivos. Assim, os resultados mostrados aqui podem constituir um importante 

caminho para o planejamento de medidas que favoreça a redução da taxa de repetição 

gestacional e possa contribuir na reflexão da importância do suporte familiar para o 

público em questão.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: PERCEPÇÃO DO SUPORTE FAMILIAR 

EM ADOLESCENTES COM REINCIDENCIA GESTACIONAL, que tem como pesquisadora 

responsável a Professora Dra. Eulália Maria Chaves Maia e a mestranda Denise Soares de Almeida. 

Esta pesquisa pretende investigar a Percepção de Suporte Familiar entre adolescentes com reincidência 

gestacional. 

 O motivo que nos leva a fazer este estudo, é que, alguns autores da área afirmam que a 

adolescência é uma fase do desenvolvimento humano, definida pela Organização Mundial de Saúde como 

sendo a época de vida que vai dos 10 aos 19 anos de idade, deixando-os mais vulneráveis ao 

envolvimento de situações de risco. Como o uso de drogas lícitas, ilíticas e início precoce da atividade 

sexual desprotegido, podendo ocorrer a gravidez na adolescência, com o agravante da possibilidade da 

reincidência do evento ainda nesta fase de desenvolvimento. Sendo um fenômeno que pode influenciar 

diretamente na dinâmica familiar, podendo levar à desorganização familiar, abandono escolar, 

afastamento social, além de impactos emocionais. Por isso entende-se que é importante a elaboração de 

estudos que busquem investigar se existe relação entre a Percepção de Suporte Familiar e reincidência da 

gestação na adolescência. 

Caso você decida participar, você será submetida aos seguintes procedimentos: responderá a um 

questionário estruturado (com opções de marcar), envolvendo questões demográficas, obstétricas e 

psicossocias; e o Inventário de Percepção do Suporte Familiar (com opções de enumerar). Não existem 

métodos alternativos. A coleta dessas informações terá uma duração média de 20 minutos.  

Durante a realização da aplicação do questionário e do Inventário de Percepção do Suporte 

Familiar a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num 

exame físico ou psicológico de rotina, já que os instrumentos de coleta de dados corresponderão apenas a 

um questionário com opções de marcar e do Inventário acima citado e haverá a manutenção do sigilo 

absoluto das informações coletadas e da identidade de todos os participantes. Todavia, se houver algum 

tipo de mobilização emocional no decorrer da entrevista, serão realizadas intervenções psicológicas, 

imediatamente, pela própria pesquisadora integrante da pesquisa e será assegurado ao participante o 

direito de se recusar a responder as perguntas que lhes cause constrangimento de qualquer natureza. 

Você terá o seguinte benefício ao participar da pesquisa: a possibilidade de criação de 

intervenções que visem proporcionar melhorias a sua saúde mental e equilíbrio emocional. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

MESTRADO EM PSICOLOGIA 
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Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá direito a 

assistência gratuita que será prestada Laboratório de Psicologia, Setor Verde da UFRN, telefone (84) 

3215-3592, ramal 220. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão 

divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado 

que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, 

caso solicite e seja comprovado que decorreu de sua participação em qualquer fase desta pesquisa. Em 

qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá 

direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, 

poderá perguntar diretamente para a pesquisadora Denise Soares de Almeida, no endereço Rua Afrânio 

Peixoto, Nº 1107, Barro Vermelho, ou pelos telefones: (84) 9821-5743 ou (84) 8859-3883, ou ainda para 

a pesquisadora responsável, Profa. Dra. Eulália Maria Chaves Maia, no endereço: Laboratório de 

Psicologia, Setor Verde da UFRN, telefone (84) 3215 3592, ramal 220. Dúvidas a respeito da ética dessa 

pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço: CP 1666, 

Natal/RN, CEP: 59078-970 ou pelo telefone (84) 3215-3135. E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e 

ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa PERCEPÇÃO DO 

SUPORTE FAMILIAR EM ADOLESCENTES COM REINCIDENCIA GESTACIONAL, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal, _____ de _______ de _______. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo PERCEPÇÃO DO SUPORTE FAMILIAR EM 

ADOLESCENTES COM REINCIDENCIA GESTACIONAL, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal,_________ de __________ de _______. 

 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos  

 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é responsável 

participe da pesquisa: PERCEPÇÃO DO SUPORTE FAMILIAR EM ADOLESCENTES COM 

REINCIDENCIA GESTACIONAL, que tem como pesquisadora responsável a Professora Dra. Eulália 

Maria Chaves Maia e a mestranda Denise Soares de Almeida. 

Esta pesquisa pretende investigar a Percepção de Suporte Familiar entre adolescentes com reincidência 

gestacional. 

 O motivo que nos leva a fazer este estudo, é que, alguns autores da área afirmam que a 

adolescência é uma fase do desenvolvimento humano, definida pela Organização Mundial de Saúde como 

sendo a época de vida que vai dos 10 aos 19 anos de idade, deixando-os mais vulneráveis ao 

envolvimento de situações de risco. Como o uso de drogas lícitas, ilíticas e início precoce da atividade 

sexual desprotegido, podendo ocorrer a gravidez na adolescência, com o agravante da possibilidade da 

reincidência do evento ainda nesta fase de desenvolvimento. Sendo um fenômeno que pode influenciar 

diretamente na dinâmica familiar, podendo levar à desorganização familiar, abandono escolar, 

afastamento social, além de impactos emocionais. Por isso entende-se que é importante a elaboração de 

estudos que busquem investigar se existe relação entre a Percepção de Suporte Familiar e reincidência da 

gestação na adolescência. 

Caso você decida participar, você será submetida aos seguintes procedimentos: responderá a um 

questionário estruturado (com opções de marcar), envolvendo questões demográficas, obstétricas e 

psicossocias; e o Inventário de Percepção do Suporte Familiar (com opções de enumerar). Não existem 

métodos alternativos. A coleta dessas informações terá uma duração média de 20 minutos.  

Durante a realização da aplicação do questionário e do Inventário de Percepção do Suporte 

Familiar a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num 

exame físico ou psicológico de rotina, já que os instrumentos de coleta de dados corresponderão apenas a 

um questionário com opções de marcar e do Inventário acima citado e haverá a manutenção do sigilo 

absoluto das informações coletadas e da identidade de todos os participantes. Todavia, se houver algum 

tipo de mobilização emocional no decorrer da entrevista, serão realizadas intervenções psicológicas, 

imediatamente, pela própria pesquisadora integrante da pesquisa e será assegurado ao participante o 

direito de se recusar a responder as perguntas que lhes cause constrangimento de qualquer natureza. 

Você terá o seguinte benefício ao participar da pesquisa: a possibilidade de criação de 

intervenções que visem proporcionar melhorias a sua saúde mental e equilíbrio emocional. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
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Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá direito a 

assistência gratuita que será prestada Laboratório de Psicologia, Setor Verde da UFRN, telefone (84) 

3215-3592, ramal 220. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão 

divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado 

que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, 

caso solicite e seja comprovado que decorreu de sua participação em qualquer fase desta pesquisa. Em 

qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá 

direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, 

poderá perguntar diretamente para a pesquisadora Denise Soares de Almeida, no endereço Rua Afrânio 

Peixoto, Nº 1107, Barro Vermelho, ou pelos telefones: (84) 9821-5743 ou (84) 8859-3883, ou ainda para 

a pesquisadora responsável, Profa. Dra. Eulália Maria Chaves Maia, no endereço: Laboratório de 

Psicologia, Setor Verde da UFRN, telefone (84) 3215 3592, ramal 220. Dúvidas a respeito da ética dessa 

pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço: CP 1666, 

Natal/RN, CEP: 59078-970 ou pelo telefone (84) 3215-3135. E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Eu, __________________________________________________________, representante legal 

do menor __________________________________________________, autorizo sua participação na 

pesquisa PERCEPÇÃO DO SUPORTE FAMILIAR EM ADOLESCENTES COM REINCIDENCIA 

GESTACIONAL. 

 Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, 

importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, desconfortos e 

benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele(a) e também por ter compreendido todos os direitos que 

ele(a) terá como participante e eu como seu representante legal.  

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em congressos e/ou 

publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a). 

 

Santa Cruz, ______/___________/___________. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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Como pesquisador responsável pelo estudo PERCEPÇÃO DO SUPORTE FAMILIAR EM 

ADOLESCENTES COM REINCIDENCIA GESTACIONAL, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade 

sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – 

CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Santa Cruz, ______/___________/___________. 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice C - Termo de Assentimento 
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TERMO DE ASSENTIMENTO 

Através deste termo esclareço que aceito participar da pesquisa PERCEPÇÃO DO SUPORTE 

FAMILIAR EM ADOLESCENTES COM REINCIDENCIA GESTACIONAL, que tem como 

pesquisadora responsável a Professora Dra. Eulália Maria Chaves Maia e a mestranda Denise Soares de 

Almeida. 

Como sou menor de idade, meu responsável legal assinou um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido onde o pesquisador responsável explica a maneira como a pesquisa será realizada, todos os 

meus direitos, riscos e benefícios que terei ao participar dessa pesquisa. 

Nesse mesmo um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido o pesquisador responsável 

declarou que cumprirá tudo que ele esclareceu e prometeu. 

Juntamente com o meu representante legal, recebi, de forma que entendi, explicações sobre essa 

pesquisa e os endereços onde devo tirar minhas dúvidas sobre a pesquisa e se a mesma é eticamente 

aceitável. 

Depois de conversar com meu representante legal, resolvi voluntariamente participar dessa 

pesquisa. 

 

Santa Cruz, ______/___________/___________. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura de uma testemunha 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
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Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Apêndice D - Questionário Estruturado 
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QUESTIONÁRIO 

 

 

DADOS DEMOGRÁFICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS OBSTÉTRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDADE:_______________________________ NATURALIDADE: ________________________________ 

COR:           BRANCA  PRETA  PARDA  AMARELA    

ESTADO CIVIL:       CASADA     SOLTEIRA COM COMPANHEIRO      UNIÃO 

ESTÁVEL      SEPARADA     SOLTEIRA SEM COMPANHEIRO  

TEMPO DE UNIÃO: __________________ IDADE DO COMPANHEIRO: 

_______________________ 

MUDANÇA DE ESTADO CIVIL DURANTE A GESTAÇÃO:    SIM      NÃO 

ESCOLARIDADE:  ANALFABETO   1° GRAU INCOMPLETO  1° GRAU COMPLETO

  2° GRAU INCOMPLETO   2° GRAU COMPLETO 

FREQUENCIA NA ESCOLA DURANTE A GESTAÇÃO:    ABANDONOU    FREQUENCIA 

PARCIAL 

          FREQUENCIA NORMAL 

OCUPAÇÃO ATUAL:   ESTUDANTE  DO LAR   AGRICULTORA  AUTÔNOMA 

RENDA FAMILIAR (R$):   ATÉ 01 SM    02 A 04 SM     ACIMA DE 05 SM 

DEPENDENCIA FINANCEIRA:   COMPANHEIRO     FAMILIARES    COMPANHEIRO E 

FAMILIARES 

RESIDE COM:   COMPANHEIRO  PARENTES   PAIS  COMPANHEIRO E PAIS

  OUTROS 

IDADE DAS MÃES GESTANTES ADOLESCENTES: ______________________ 

NÚMERO DE GESTAÇÕES ANTERIORES/PARIDADE/ABORTO: G ____   P____ A ____ 

NÚMERO DE CONSULTAS PRÉ-NATAL: _______      INTERVALO GESTACIONAL: 

____________________ 

IDADE GESTACIONAL AO INICIAR O PRE-NATAL: ______________(semanas) 

IDADE GESTACIONAL AO PARTO: ______________(semanas) 

INTERCORRÊNCIAS NA GESTAÇÃO:   SANGRAMENTO   DESNUTRIÇÃO   

SÍNDROMES HIPERTENSIVAS     HIPERÊMESE       AMEAÇA DE PARTO PREMATURO

   NENHUMA 

  OUTROS ___________ 

TIPO DE PARTO:    NORMAL          CESÁREO      FORCEPS             

PRESENÇA DE INTERCORRÊNCIAS DURANTE TRABALHO DE PARTO/PÓS PARTO IMEDIATO: 

  SINDROMES HIPERTENSIVAS   DESPROPORÇÃO CÉFALO-PÉLVICA      

INFECÇÕES   OFIU  HEMORRAGIAS   LESÃO CANAL DE PARTO   NENHUMA

   OUTRAS  __________ 

COMPLICAÇÕES COM O RECÉM-NASCIDO:     ASFIXIA        DESCONFORTO 

RESPIRATÓRIO   

  MÁ FORMAÇÃO        OUTRAS ___________________    NENHUMA COMPLICAÇÃO 

É FUMANTE:  SIM   NÃO QUANTOS CIGARROS/DIA: ___________ 

USÁRIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS:   SIM  NÃO  TIPO:  ALCOOL 

 MEDICAMENTOS       CRACK    OUTROS                NSA 

USO DA SUBSTÂNCIA DURANTE A GESTAÇÃO:   SIM                   NÃO 

 

Número: 

______ 
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DADOS PSICOSSOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

IDADE DA PRIMEIRA RELAÇÃO: ________________________(anos) 

NUMERO DE PARCEIROS: _______________ TEMPO DE ATIVIDADE SEXAL: ________________(anos) 

GRAVIDEZ FOI:  PLANEJADA    DESEJADA   TEVE APOIO DA FAMILIA    APOIO DO 

PAI DA CRIANÇA  

ACEITAÇÃO DA GESTAÇÃO:   ÓTIMA      BOA   REGULAR   RUIM      PÉSSIMA 

INTENÇÃO E/OU TENTATIVA DE INTERRUPÇÃO DA GESTAÇÃO:   SIM     NÃO 

CONHECIMENTO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS:   SIM             NÃO 

TIPO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS:  PRESERVATIVO MASCULINA  

 ANTICONCEPCIONAL ORAL 

  ANTICONCEPCIONAL INJETÁVEL     MÉTODOS DE BARREIRAS 

USO DE ALGUM TIPO DE MÉTODO:   SIM       NÃO                TEMPO DE USO: -

___________________ 

ANTECEDENTE FAMILIAR PARA GESTAÇÃO NA ADOLESCENCIA:   SIM      NÃO 

SE SIM, QUEM:   MÃE        IRMÃ            TIA                 PRIMA 

RELACIONAMENTO DAS ADOLESCENTES COM SEUS PAIS:   ÓTIMA      BOA   

REGULAR   RUIM      PÉSSIMA 

RELACIONAMENTO DAS ADOLESCENTES COM SUAS MÃES:   ÓTIMA      BOA   

REGULAR   RUIM      PÉSSIMA 

RELACIONAMENTO DAS ADOLESCENTES COM SEU COMPANHEIRO:     ÓTIMA            BOA

   REGULAR   RUIM      PÉSSIMA 

REAÇÃO MATERNA AO CONHECIMENTO DA GRAVIDEZ:  BOA          RUIM               

 INDIFERENTE 

REAÇÃO PATERNA AO CONHECIMENTO DA GRAVIDEZ:   BOA          RUIM               

 INDIFERENTE 

REAÇÃO DO COMPANHEIRO AO CONHECIMENTO DA GRAVIDEZ:  BOA                 RUIM                  
 INDIFERENTE 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTADOR: _____________________________________________________________________ 
LOCAL DA ENTREVISTA: ________________________________________________________________ 
DATA: _______/_________/_________ 
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Anexo 1 – Inventário de Percepção do Suporte Familiar 
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INVENTÁRIO DE PERCEPÇÃO DE SUPORTE FAMILIAR – IPSF 

 

Neste questionário é apresentada uma série de 42 afirmações sobre a sua compreensão a 

respeito da percepção sobre o suporte ou assistência familiar recebido por você. É necessário 

por gentileza, que você responda a todas as questões assinalando com um X a alternativa que 

melhor se aplica a você e, se por acaso, nenhuma das opções estiverem de acordo com a sua 

resposta, por favor, escolha aquela que mais se aproxime do que você percebe. 

Nº AFIRMATIVAS 
“QUASE 

NUNCA” OU 

“NUNCA” 

“ÀS 

VEZES” 

“QUASE 

SEMPRE” 

OU 

“SEMPRE” 

01 
Acredito que minha família tenha mais problemas 

emocionais do que as outras famílias 

   

02 
As pessoas na minha família seguem as regras estabelecidas 

entre eles. 

   

03 Há regras sobre diversas situações na minha família.    

04 Meus familiares me elogiam.    

05 
Cada um em minha família tem deveres e responsabilidades 

específicas. 

   

06 
Meus familiares só mostram interesse uns pelos outros 

quando podem ter vantagens. 

   

07 Eu sinto raiva da minha família.    

08  Em minha família brigamos e gritamos uns com os outros.    

09 
Os membros da minha família expressam claramente 

pensamentos e emoções uns com os outros. 

   

10 
Minha família permite que eu me vista do jeito que eu 

quero. 

   

11 Minha família discute seus medos e preocupações.    

12 
Minha família me faz sentir que posso cuidar de mim, 

mesmo quando estou sozinho (a). 

   

13 Eu me sinto como um estranho na minha família.    

14 Meus familiares me deixam sair o tanto quanto quero.    

15 
As pessoas da minha família gostam de passar o tempo 

juntas. 

   

16 
Meus familiares geralmente culpam alguém da família 

quando as coisas não estão indo bem. 

   

17 
Minha família discute junto antes de tomar uma decisão 

importante. 

   

18 Em minha família tem privacidade.    

19 Minha família permite que eu seja do jeito que eu quero ser.    
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20 Há ódio em minha família    

21 Eu sinto que minha família não me compreende.    

22 
Na solução de problemas, a opinião de todos na família é 

levado em consideração. 

   

23 
As pessoas da minha família sabem quando alguma coisa 

ruim aconteceu comigo, mesmo eu não falando. 

   

24 Os membros de minha família se tocam e se abraçam.    

25 Minha família me proporciona muito conforto emocional.    

26 
Minha família me faz sentir melhor quando eu estou  

aborrecido(a). 

   

27 Viver com minha família é desagradável.    

28 
Em minha família opinamos o que é certo/errado buscando 

o bem estar de cada um. 

   

29 
Em minha família as tarefas são distribuídas 

adequadamente. 

   

30 
Em minha família há uma coerência entre as palavras e os 

comportamentos 

   

31 
Minha família sabe o que fazer quando surge uma 

emergência. 

   

32 Em minha família há competitividade entre os membros.    

33  Eu sinto vergonha da minha família.    

34 
 Em minha família é permitido que eu faça as coisas que 

gosto de fazer. 

   

35 
Em minha família demonstramos carinho através das 

palavras. 

   

36 Minha família me irrita.    

37 
Os membros da minha família expressam interesse e 

carinho uns com os outros. 

   

38 Minha família me dá tanta liberdade quanto quero.    

39 Eu me sinto excluído da família.    

40 Meus familiares me permitem decidir coisas sobre mim.    

41 
Meus familiares servem como bons modelos em minha 

vida. 

   

42 
As pessoas da minha família se sentem próximas umas das 

outras. 
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Anexo 2 – Parecer do Comitê de Ética 
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Anexo 3 – Termo de Anuência da Instituição 
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